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Jeesus tuli elämääni
Elämän tarkoituksettomuus ajoi minut murrosiässä etsimään totuutta.
Halusin saada yhteyden elävään Jumalaan. Kuulin sisimmässäni äänen:
"Jos et saa suoraan yhteyttä Jumalaan, niin onhan Jeesus välimiehenä
Jumalan ja ihmisen välillä." Tämän kommentin seurauksena ostin oman
Raamatun ja aloin lukea Uutta Testamenttia päästäkseni selvyyteen miten
Jeesuksen kautta pääsee Jumalan yhteyteen.

Usko Jumalan olemassaoloon
Lapsesta asti uskoin Jumalan olemassaoloon itsestään selvyytenä. Kotonani
kukaan ei puhunut minulle Jumalasta eikä Jeesuksesta. Silti rukoilin
muodollisen iltarukouksen melkein joka ilta. Siihen oli varmaankin mummoni
vaikuttanut. Alta kouluikäisenä hänen kaksi kertomustaan tekivät minuun syvän
vaikutuksen.

Hän kertoi äidistään, jota hän piti tosi uskovaisena. Kun tämä kuoli, niin
kaksi henkilöä oli hänen vuoteensa vieressä ja kuuli kuolinhetkellä taivaallista
musiikkia ja laulua. He molemmat luulivat, että toinen ei kuule, mutta kun he
jälkeenpäin keskustelivat, niin he totesivat molempien kuulleen saman. Talo oli
metsän keskellä eikä siihen aikaan talossa ollut edes radiota.

Toinen kertomus oli kolmesta miehestä, jotka menivät ukonilmalla latoon
suojaan. Kaksi heistä alkoivat pilkata Jumalaa, mutta kolmas varoitti heitä eikä
yhtynyt heidän puheisiinsa. Salama iski latoon ja kaksi pilkkaajaa kuolivat,
mutta tuo Jumalaa kunnioittava pelastui.

Uskonnollinen nuoruus
Olin jotenkin ylpeä siitä, että kunnioitin Jumalaa tunnustamalla hänen
olemassaolonsa. Murrosiän himojen saartaessa kuitenkin ahdistuin omasta ja
maailman pahuudesta. Hokiessani iltarukoustani mieleeni tuli ajatus siitä, että
voisiko Jumala myös oikeasti puhua minulle. Minä vain puhun ja puhun, edes
odottamatta vastausta. Yritin rukoilla hartaammin, mutta hiljaisuus oli syvä.

Kerran taas tuskailin sitä, että enhän minä oikeastaan ollenkaan tunne
Jumalaa, jonka olemassaoloon väitän uskovani. Silloin kuulinkin sisimmässäni
kommentin: "Jos et saa suoraan yhteyttä Jumalaan, niin onhan Jeesus
välimiehenä Jumalan ja ihmisen välillä." En silloin tietänyt, että lause
oli melkein suoraan Raamatusta (1Tim.2:5). Innostuin siinä määrin
kokemuksestani, että menin kirjakauppaan ja ostin oman Raamatun. Päätin ottaa
selvää Jeesuksesta. Ostin myös vihkon, johon päätin laittaa muistiin päätelmäni
Hänestä.
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Raamattua lukemalla uskoon
Kun luin Raamattua, niin minuun teki erityisen vaikutuksen kohdat, joissa
Taivaasta kuului ääni, joka sanoi Jeesuksesta: "Tämä on minun rakas Poikani,
johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa Häntä!" Päättelin tästä, että Jumala tykkää
sellaisista ihmisistä kuin Jeesus on. Ajattelin, että Jumala ei hyväksy minua, jos
en ole yhtä hyvä kuin Jeesus. Aloin tarkata millainen Hän sitten on. Vertasin
koko ajan Häntä itseeni. Mitä enemmän luin, sitä murheellisemmaksi tulin. Hän
oli epäitsekäs ja nöyrä. Minä olin ylpeä ja itsekäs. Minulle tuli selväksi se, ettei
Jumala ole mielistynyt minuun.

Sitten minuun teki vaikutuksen Jeesuksen sanat. "Joka löytää elämänsä, kadottaa
sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, löytää
sen." Ymmärsin tämän tarkoittavan, että Jeesuksen seurassa kannattaa pysyä,
vaikka se näyttäisi vievän ahdistuksiin ja jopa kuolemaan. Sitten pysähdyin
lukemisessani Jeesuksen kuolemaan ristillä. En ymmärtänyt miksi tämän
Jeesuksen, johon Jumala oli mielistynyt, piti kuolla niin häpeällisellä tavalla.

Päästyäni Roomalaiskirjeen kohdalle, minulle selvisi, että Hän kuoli minun
syntieni sovittamiseksi. Tajusin, että kun uskon Jeesukseen, niin Isä Jumala
sanoo minustakin: "Tämä Erkki on minun rakas poikani, johon minä olen
mielistynyt - Jeesuksen tähden."

Koin tämän vakuuttavasti, ja sydämeni lämpeni Jeesukselle niin, että tein Hänen
kanssaan liiton sinä päivänä. Joku käsittämätön onnen tunne sisimmässäni
vakuutti minulle, että Jumala nyt hyväksyy minut rakkaanaan. Olin tuolloin
noin 18-vuotias. Enkä tuntenut ketään uskovaista, enkä tuntenut mitään muuta
kristillisyyttä kuin virallisen luterilaisuuden. En edes tuntenut käsitettä "tulla
uskoon", vaikka se olikin tapahtunut minulle. Neljä evankelistaa Matteus,
Markus, Luukas ja Johannes johdattivat minut vastaanottamaan Jeesuksen
omana Vapahtajanani.

Jeesus aloitti työnsä minussa
Mitä minusta on tullut? En ole valmis, en ole tullut täydelliseksi. Varsinainen
pelastus on vielä edessäpäin. Jeesuksen työ minussa on vielä kesken.
Evankeliumin totuuden vastaanottaminen oli ensimmäinen kokemus. Se
antoi Jeesuksen tuntemisen ja rauhan Jumalan kanssa. Hän kutsui minua
ja minä sain armon vastata Hänelle myöntävästi jo nuoruudessani. Miten
mielenkiintoista onkaan olla Jeesuksen opissa matkalla kohti Jumalan
iankaikkista kuningaskuntaa!
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Ensimmäisiä kokemuksiani Jeesuksen
seurassa
Koska tulin uskoon lukemalla kotonani Raamattua, minulla ei alussa ollut
yhteyttä uskoviin. Ihmettelin missä toiset Jeesuksen omat ovat.

Seurakunta kadoksissa
Kerroin parhaalle ystävälleni Ristolle, että uskoin Jeesukseen. Hän vastusti
kovasti uskoani ja esitti tukalia kommentteja. Avasin rohkeasti suuni sanoakseni
jotain Jumalan puolesta ja huomasin kuuntelevani itsekin hämmästyneenä
vastauksiani. Oli rohkaisevaa kokea, etten ole yksinäni, vaan Jeesus on kanssani.

Kun tulin uskoon 1969 olin lukion toisella luokalla. Tunnustin uskoni
suomenkielen opettajalle kirjoittamissani aineissa. Antaessaan aiheet, joista
pitää kirjoittaa, hän aina antoi myös jonkun uskonnollisen aiheen. Minulla on
tallessa 1970 kirjoittamani aine aiheesta "Tarvitaanko Jumalaa?". Siinä kirjoitin
mm. seuraavasti.

"Monet ihmiset myös uskovat Jumalaan, koska he tarvitsevat itselleen Herran,
joka on heitä itseään vahvempi. Onko heidän Jumalansa kuitenkaan oikea,
todellinen Jumala? Sitä heidän jokaisen kannattaa tutkia Jumalan ilmoitusten
valossa. Mikä ilmoitus on oikea? Eikö sen todellisen historiallisen henkilön
ilmoitus, joka ei ota itselleen mitään kunniaa? Onhan itsensä kaikkivaltiaaksi
korottaminen juuri se syy, joka estää ihmistä yleensäkään uskomasta Jumalaan.
Jos jostakin henkilöstä siitä huolimatta, että hän ei ota kunniaa itselleen vaan
antaa sen Jumalalle, säteilee jumalallinen voima, jolla havaitaan olevan elämää
virvoittava vaikutus, voidaan hänen ilmoitustaan pitää oikeana. Jeesus Kristus
on mielestäni tällainen henkilö. Minä uskon Häneen, koska tarvitsen Häntä.
Minä tarvitsen Häntä, koska Hän voi antaa syntini anteeksi."

Samalla luokalla oli Olli, jota pidin aitona kristittynä. Hänelle kerroin uskostani
ja hän pyysi minua Keski-Lahden luterilaisen seurakunnan nuorten iltoihin,
joissa hän itse kävi. Kerran kävinkin siellä. En mennyt toiste, koska minusta
tuntui, että ne tilaisuudet eivät olleet minua varten.

Aloin lukea Raamattua vertaillen luterilaista kirkkoa siihen, mitä seurakunnasta
sanotaan Raamatussa. Tämä olikin ensimmäinen vakava uskonkoetus.
Kauhistuin sitä miten kaukana kirkko on Raamatun seurakunnasta. Ajattelin,
että onko Raamattu ollenkaan totta, jos sen kuvaamaa seurakuntaa ei ole
olemassa.

Siihen aikaan minä näin monena yönä samanlaisen unen. Näin ison
kirkkorakennuksen, jonka torni näytti pelottavan korkealta. Koko rakennus
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oli massiivinen kuin suuri hirviö. Sitten minä näin kirkon ovella ihmisen
viittoilemassa minua tulemaan sisälle. Pakenin peloissani pois.

Tämä uni toistui hiukan erilaisena monena yönä. Viimein näin unen, jossa itkin
yksinään metsässä, ettei ollut seurakuntaa. Itkiessäni kuulin iloisen keskustelun
ääntä, joka lähestyi minua. Kun nostin katseeni näin ihmisten tulevan luokseni ja
koin, että he keskenään puhelivat iloisesti, koska rakastivat Jeesusta.

Ihmettelin, että mistä he tulivat. Kauempana näin matalan rakennuksen, jonka
seinät olivat ikään kuin läpinäkyvää lasia hohtaen kellertävää valoa. Näin
seinien läpi sen sisällä ihmisiä, joiden ymmärsin olevan uskovia. Tämän jälkeen
en enää nähnyt noita unia. Silloin en ymmärtänyt näiden unien merkitystä.
Nyt kuitenkin ymmärrän, miten ne enteilivät sitä, mitä tulisin kokemaan
seurakunnasta myöhempinä vuosina.

Uskoontulostani vierähti yli kaksi vuotta ennen kuin aloin käydä uskovien
kokouksissa. En silti ollut vailla opetusta, vaan noina vuosina Pyhä Henki opetti
minulle Jeesuksen seuraamisesta sen, mitä käytännön elämässä tarvitaan.

Mitä Jeesuksen kanssa eläminen merkitsee käytännössä? Siinä oli paljon
kysyttävää. Koin, että Raamatusta nousi periaate, että minun ei pidä tehdä sitä,
mitä en voisi uskoa Jeesuksenkaan tekevän. Minun ei tarvitse tehdä syntiä, vaan
saan tehdä Jumalan tahdon mukaan. Niin kauan kuin tahdon kaikessa seurata
Jeesusta, voin olla hyvällä omallatunnolla, vaikka joskus lankeaisinkin syntiin.
Se, joka tahtoo tehdä syntiä, ei tunne Jumalaa.

Armeijassa
Kohta uskoontuloni jälkeen edessäni olivat kutsunnat armeijaan. Jeesus
käski rakastaa, eikä tappaa vihollistaan. Ymmärsin, että Hän tahtoo minun
kieltäytyvän aseesta. Minua kuitenkin pelotti ottaa sellaista askelta. Lähdin
kirjoja lukemalla etsimään pelolleni oikeutusta.

Olin siihen aikaan vanhempieni perintönä Keski-Lahden luterilaisen
seurakunnan jäsen. Luin kirjan, jossa oli kirkon virallinen selitys siitä, miksi
kristityn pitäisi aseellisesti puolustaa maataan. Kirjan oli tehnyt komitea,
jonka puheenjohtajana oli ollut silloinen Keski-Lahden kirkkoherra, Pertti
Ranta. Tuohon kirjaan vedoten päätin mennä armeijaan. Sattui vielä jopa niin,
että minun kutsuntani olivat saman seurakunnan tiloissa ja vieläpä kyseinen
kirkkoherra puhui siellä. Koska Jumala myös käskee tottelemaan hengellisiä
johtajia, niin sen sanan tähden minä päätin yrittää olla sotilas Jumalan kunniaksi.
Näin kuitenkin tottelin enemmän ihmistä kuin Jumalaa, mikä oli tuhota minut.

Palvelukseni Vekaranjärven tappajakoulussa (lokakuusta 1971 syyskuuhun
1972) oli minulle suuri järkytys. En ollut koskaan ennen tuntenut mitään niin
suurta pahuuden läsnäoloa. En ollut osannut edes kuvitella, että jotain sellaista
voisi olla olemassa. Omatuntoni todisti minulle, että olin rikkonut liittoni
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Jeesuksen kanssa. Minulla ei kuitenkaan ollut voimaa tunnustaa uskoani ja
pyytää pääsyä pois asepalveluksesta.

Alokasajan loputtua minut määrättiin reservialiupseerikouluun Kouvolaan.
Siellä olin hämmästynyt, kun minusta tehtiin ensimmäisenä koulun
oppilasvääpeli. Tuntui oudolta, kun sain komentaa 220 miestä ja he marssivat
käskystäni. Silti Jeesuksen puhtaus ja kirkkaus olivat usein mielessäni. Häpesin
itseäni ja tunsin olevani suuri pelkuri, kun en uskaltanut seurata Jeesusta.

Kun oppilasvääpelin toimeni loppui, päätin ilmoittautua iltahartauden pitäjäksi.
Ajattelin siinä tunnustaa uskoni Jeesukseen, vaikka minulla olikin huono
omatunto. Oltuani oppilasvääpelinä olin tottunut olemaan miesjoukon edessä,
mikä varmaan antoi minulle rohkeutta astua heidän eteensä myös pitämään
hartauspuhetta.

Pitämäni hartaus oli shokki monille, mikä kävi ilmi hartauden jälkeen tuvassa
syntyneestä keskustelusta. Vaikka koin suurta helpotusta, kun sain tunnustettua
heille uskoni Jeesukseen, niin toisaalta omatuntoni todisti minulle, että olen
teeskentelijä. Sisäinen ristiriita kärjistyi kärjistymistään. Kieltäydyin menemästä
RUK:hon ja palasin korpraalina Vekaranjärvelle kouluttamaan alokkaita.

Opettaessani muille tappamista tunsin kadottavani kaiken toivoni. Tunsin
olevani luopio. Mietin sitä, että olenko niin kuin Pietari, joka Jeesuksen
kiellettyään murtui vai olenko niin kuin Juudas, jonka sydän kovettui
kovettumistaan.

Ikävöidessäni takaisin Jeesuksen yhteyteen hermoni romahtivat. Eräänä yönä,
kun olimme harjoittelemassa metsässä, päätin lähteä pois. "Minä lähden pois!"
Laitoin teltan ulkopuolelle aseeni ja varusteeni ja niiden päälle korpraalin
natsani ja lähdin kävelemään öiseen metsään ilman muuta päämäärää kuin
päästä Jeesuksen luo.

Lopulta menin kotiini, Lahteen. Menin sotaveteraani isäni luo hänen
työpaikalleen, koska eihän minulla ollut kodin avainta. Yrittäessäni
puhua hänelle en voinut puhua, vaan purskahdin itkuun. Hän vei minut
sotilassairaalaan. Psykiatri ei suostunut keskustelemaan huonosta
omastatunnostani, vaan sanoi, että hän kirjoittaa paperin, ettei minua rangaista ja
kehotti minua menemään takaisin Vekaranjärvelle.

Tuona aikana rakastuin erääseen tyttöön. Hän oli sairaanhoitajana siinä
sotilassairaalassa, jossa olin ollut. Tosiasiassa etsin hänestä vain lohdutusta
tuskaani, joka kuitenkin tuli vain pahemmaksi, kun tuli selväksi, ettei hän ollut
kiinnostunut minusta.

Edellisenä iltana ennen sitä päivää kun minun piti palata Veranjärvelle istuin
puiston penkillä syvästi ahdistuneena. Halusin pysäyttää ajan, koska en halunnut
kohdata huomista päivää. Sitä ajatellessani löin rannekelloni rikki kivellä.
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Ajattelin tekeväni itsemurhan. Sillä hetkellä minusta tuntui kuin Jumala
olisi katsonut minua taivaastaan. Tajusin, että enhän minä voi paeta Jumalaa
mihinkään. Rauhoituin ja ajattelin, että ehkä minulla on vielä toivoa.

Tultuani yksikkööni kerroin komppanian päällikölle, että lähdin pois, koska
en kestänyt huonoa omaatuntoa. Hän sanoi minulle: "Kun olin nuori, niin
minullakin oli periaatteita. Kun huomasin, etten voi pitää niitä, niin luovuin
niistä." Minä en halunnut luopua, mutta olin voimaton seuraamaan Jeesusta.

Minut siirrettiin esikuntakomppaniaan, jossa kävin palvelukseni loppuun suuren
ahdistuksen vallassa. Ajattelin, että Jumala oli hylännyt minut. Onnistuin
olemaan monta viikkoa kuittaamatta itselleni asetta. Kun päällikkö sen huomasi,
hän käski minua noutamaan aseen. En kuitenkaan tehnyt sillä käytännössä
mitään. Minusta tehtiin ampumaradan hoitaja.

Eräänä päivänä ahdistukseni kasvoi niin suureksi, että menin komppanian
päällikön puheille ja sanoin, että kieltäydyn jatkamasta tätä palvelusta. Hän
lähetti minut oikeusupseerin puheille. Odotin, että hän laittaisi minut vankilaan.
Kuultuaan siitä, että olin ollut psykiatrin hoidossa Lahdessa, hän lähetti minut
Kouvolan sotilassairaalaan. Siellä minua vain makuutettiin sängyssä ja kerran
eräs kirurgi jutteli kanssani minun suonikohjuistani ja samalla ahdistuksestani.
Hän sanoi, ettei uskalla leikata suoniani, koska pelkää että ahdistuksen tähden en
heräisi nukutuksesta.

Palasin sairaalasta takaisin Vekaranjärvelle ja palvelin loppuajan ilman
pahempaa ahdistusta. Minut jopa ylennettiin alikersantiksi. Olin lomalla, kun
aseet piti luovuttaa, eikä minun tarvinnut koskea siihen edes silloin. Kaverit
kertoivat minulle: "Aseesi piippu oli ollut pahasti ruosteessa, mutta sinun ei
tarvitse maksaa siitä."

Johdatus uskovien yhteyteen
Päästyäni siviiliin 09.09.1972 muutin heti Turkuun opiskelemaan. Silloin
rukoilin Jeesusta ja sanoin Hänelle, että minun syntini on ollut siinä, etten ole
rakastanut Häntä. Silloin kuulin Hänen sanovan minulle: "Vaikka sinä et ole
rakastanut minua, niin katso minä kuitenkin olen rakastanut sinua ja sovittanut
sinun syntisi." Hänen asenteensa mursi sydämeni ja sain itkeä kuin Pietari sitä,
että olin teoillani kieltänyt Hänet.

Jeesuksen armo rohkaisi minua niin, että päätin ottaa yhteyttä uskoviin. Sanoin
Jeesukselle: Minä en nyt valitse mihin seuroihin menen, vaan sinun tähtesi
menen ensimmäiseen hengelliseen tilaisuuteen, jonka lehdestä löydän. Se oli
Evankelisluterilaisen Ylioppilaslähetyksen raamattuilta. Siinä tilaisuudessa ei
ollut läsnä ketään muuta kuin illan vetäjä ja minä. Myöhemmin tutustuin niissä
tilaisuuksissa Ilkkaan.
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Kerran kun seisoimme Ilkan kanssa Aura-sillan kupeessa ja keskustelimme,
niin ohitsemme käveli Pauli, jonka tunsin veljeni ystävänä. Kun keskustelimme
hänen kanssaan, niin kävi ilmi, että hän oli hiljattain tullut kotonaan uskoon.
Hän oli juuri vähän aikaisemmin kadulla rukoillut Jeesusta osoittamaan hänelle
missä on toisia Jeesuksen omia.

Ilkan ja Paulin kanssa kävin hengellisissä kokouksissa monissa paikoissa.
Kokoonnuimme usein myös kolmistaan ja rukoilimme ja keskustelimme
Raamatun sanasta.

Olin edelleen levoton yksipuolisen rakastumiseni tähden ja sisimpäni oli
haavoitettu tappajakoulussa kokemastani ahdistuksesta. Kaipasin Jeesuksen
vastaanotolle parannettavaksi. Vaikka olin saanut uskovia ystäviä, niin he eivät
voineet antaa minulle sitä, mitä kaipasin.

Jeesuksen ilmestys
Oli tammikuu 1973. Yli kaksi viikkoa nukutin itseni rukoilemalla vain, Jeesus,
Jeesus... Ensimmäiseksi kun heräsin aamulla, huusin Jeesusta ja viimeiseksi
illalla nukutin itseni samaan rukoukseen. Opiskelin Turun Yliopistossa. Eräänä
päivänä kun tulin luennolta asunnolleni, lankesin polvilleni sängyn ääreen.
Silloin Hän oli siinä.

Tunsin Hänen voimansa ja läsnäolonsa ja näin Hänestä ilmestyksen
ristiinnaulittuna. Oikeastaan terävästi näin vain Hänen silmänsä, jotka
rakastavina ja tuskasta särkyneinä katsoivat minuun. Hän sanoi minulle: "Sinä
kärsit nyt tuskaa omien syntiesi tähden, mutta katso kuinka paljon enemmän
minä olen kärsinyt niiden tähden." Kaikki ahdistukseni oli hetkessä poissa.
Vaikken nähnyt enää mitään, niin tunsin, että sama Jeesus, joka kerran oli ollut
ristillä tähteni, on nyt siinä. Ojensin käteni Häntä kohden ja Hän sanoi minulle:
"Sinä olet minun, iankaikkisesti."

Tämä kokemus järisytti sieluni perustuksiaan myöten. Se oli paljon
voimakkaampi kokemus kuin se, mitä koin kun tulin uskoon. Tämän
kokemuksen jälkeen, en enää tuntenut epätoivoista kaipausta rakastamani tytön
luo. Hänkin pääsi rauhaan minusta. Olin niin onnellinen Jeesukseni kanssa.
Jeesuksen läsnäolo antoi minulle suuremman onnen kuin naisen läsnäolo, johon
olin rakastunut.

Myös armeijakokemusteni aikaan saama ahdistus katosi. Silloin ymmärsin miksi
minulla ei ollut ollut voimaa seurata Jeesusta aseasiassa. Koska olin kokenut
vain heikosti Jumalan rakkauden, minkä Hän on osoittanut meille ristillä, olin
voimaton seuraamaan Jeesusta.

Kohta tämän jälkeen joku uskovainen antoi minulle Watchman Neen kirjan
"Elämän rikkaus Kristuksessa". Silloin muistin kuinka ensimmäinen tuntemani
uskovainen, Olli oli kerran puhunut minulle Neestä. Se on ensimmäinen
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hengellinen kirja, jonka olen lukenut. Luettuani kirjan koin sen Jumalan
johdatukseksi, koska se teki niin hyvää minun uskolleni.

Elämäntie -73
En tyytynyt käymään vain Ylioppilaslähetyksen tilaisuuksissa, vaan menin
Kansan Raamattuseuran opiskelijatyön järjestämiin tilaisuuksiin. Niiden
yhteydessä myös mentiin todistamaan Jeesuksesta opiskelijoille. Lähestyimme
heitä tekemällä uskonnollisuustutkimusta. Menin mukaan työhön, koska
olin intoa täynnä puhumaan Jeesuksesta. Kävin myös heidän järjestämänsä
henkilökohtaisen evankelioimisen kurssin.

Keväällä 1973 Turussa oli Kansan Raamattuseuran yhdessä luterilaisten
seurakuntien kanssa järjestämä Elämäntie -73 tapahtuma. Amerikkalainen Bill
Yoder oli kokoussarjan pääpuhujana. Kampanjaan kuului myös kotilähetystyötä,
ja minä osallistuin siihen työhön. Me menimme ovelta ovelle ja keskustelimme
Jeesuksesta. Tätä työtä varten oli koulutustilaisuuksia. Niissä tilaisuuksissa minä
näin ensimmäisen kerran tulevan vaimoni. Hän toimi Bill Yoderin tulkkina.

Siihen aikaan sain tutustua moniin Jeesuksen omiin, jotka toimivat eri
kristillisissä yhdistyksissä. Silloin opin tunnistamaan Jeesuksen seurakuntalaiset
siitä, että he ilmaisivat rakkautensa Jeesukseen. Silloin myös opin väheksymään
sitä, minkä kristillisen organisaation jäseniä he ovat.

Siihen aikaan sain kokea ensimmäisen kerran myös sitä, että monet haluavat
tunnistaa seurakuntalaiset siitä, että he rakastavat samaa organisaatioita.
Ylioppilaslähetyksen pastori ei pitänyt siitä, että en sitoutunut hänen
järjestöönsä. Hän sanoi minulle: "Älä häpeä hengellistä kotiasi!" Olin hämilläni
moisesta. Kotihan on siellä, missä on meille rakkaat ihmiset. Minä olin kotonani
kaikkien luona, jotka vain toivat esille rakkautensa Jeesukseen.

Kaste Hengessä
Ilkka puhui kielillä ja hänen esimerkkinsä innoitti minua tavoittelemaan
armolahjoja. Olin juuri kohdannut Jeesuksen, mutta janosin Häntä lisää. Niinpä
rukoilin Häntä kastamaan minut Pyhällä Hengellä lupauksensa mukaisesti.
Aloin uskossa kiittää Jeesusta, että Hän antaisi minulle Hengen kasteen, koska
eihän Hän milloinkaan petä lupaustaan. Mitään ei tuntunut tapahtuvan, mutta
tunsin, että Hän on minua lähellä.

Erään kerran, kun olin puhunut sydämeni tyhjäksi Jeesukselle ja sanoin lopuksi:
"Sitten minulla on vielä se Pyhän Hengen kaste saamatta." Ja silloin se tapahtui.
Rukoukseni jatkui kielillä puhuen. Olin taaskin yksin kotonani. Olihan minun
puolestani rukoiltu kokouksissa, mutta näytti siltä, että Jumala edelleen kohtaa
minua yksinäisyydessä. Tämän kokemuksen jälkeen Raamatun sana alkoi aueta
minulle ennen kokemattomalla tavalla.
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Kaste Vedessä
Menin naimisiin 18.8.1973. Vaimoni sanoi minulle sinä syksynä, että hän on
nähnyt Jumalan tahdoksi mennä kasteelle. Tunsin oudon vihan aallon käyvän
ylitseni. Mikä se oli? Taisi olla osallisuus luterilaisuuden henkeen. Olin hiljaa ja
tutkin asenteitani. Ihmettelin, miksi vihastuin.

Aloin tutkia Raamatusta vesikastetta. Pohdiskelin asiaa ja rukoilin. Sitten Jeesus
muistutti minua armeija-kokemuksistani ja syystä, miksi olin ollut Jumalalle
tottelematon. Itseensä luottava kieltää Mestarinsa ja tarttuu miekkaan, kuten
kävi Pietarille. Kasteessa tunnustan Jumalalle, etten luota itseeni, vaan Häneen.
Kun vihkiydyn yhtäläiseen kuolemaan Jeesuksen kanssa luotan siihen, että
Jumala, joka herätti Jeesuksen kuolleista, on antava minullekin kyvyn ja voiman
elää Jumalan tahdon mukaan.

Olin yhdessä vaimoni kanssa kasteella Turun Baptistiseurakunnassa
marraskuussa 1973. Silloin myös erosimme luterilaisen kirkon jäsenyydestä.
Meidät kastettiin ilman, että meitä olisi samalla vaadittu liittymään Turun
Baptistiseurakunnan jäseniksi. Siten meidät kastettiin Jeesukseen Kristukseen,
eikä baptisteiksi. Vähän myöhemmin me vapaaehtoisesti liityimme tähän
kristilliseen yhdyskuntaan, jonka jäsenyydestä erosimme vuonna 1979.
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Julkaistu 26.04.1998 Viimeksi muutettu 05.08.2012

Puoliso Jeesukselta
Annoin rakastumiseni Jumalalle, mutta Hän antoi juuri sen tytön minulle
vaimoksi.

Rakastuminen
Rakastuin erääseen uskovaiseen tyttöön, johon olin tutustunut seurakunnan
kokouksissa. Valvoin sydäntäni, ettei kenestäkään olisi tullut minulle
rakkaampaa kuin Jeesus. Siksi pyysin Häntä vapauttamaan minut rakastumisen
tunteistani, jotta voisin rauhassa elää Jumalalle. Iloitsin siitä, kun tunteeni
katosivat.

Erään kerran rukoillessani tuon tytön puolesta kuulin Jeesuksen sanovan
minulle: "Tahdotko ottaa hänet vaimoksesi?" Sanoin, että sinä tiedät hänen
olevan minulle mieluinen, mutta minua pelottaa mennä naimisiin. Jos sinä
kuitenkin lupaat olla mukana liitossamme, minä suostun. Tuo Jeesuksen
puhuttelu antoi minulle varmuuden siitä, että Hanna-Liisa on minulle sopiva
puoliso.

Menin hänen luokseen seuraavana päivänä ja sanoin, että rukoillaanko yhdessä.
Rukouksen aikana kosin häntä ja pyysin vaimokseni. Hän kertoi, että oli
edellisenä päivänä luovuttanut puolisonsa valinnan Jeesukselle. Hän oli luvannut
ottaa puolisokseen sen, jonka Jeesus lähettää. Ehdoksi lähetetylle hän asetti sen,
että mies olisi lähellä Jeesusta. Minä täytin hänen käsityksensä tosi uskovaisesta,
joten hän vastasi kosintaani myöntävästi.

Olemme olleet naimisissa vuodesta 1973 lähtien ja meillä on neljä poikaa.
Jeesus on todellakin pitänyt liittomme koossa. Kiitos Jumalalle! Hänen
rakkautensa on yhdistänyt meitä silloinkin, kun rakastumisen tunteet ovat
puuttuneet! Sekin on Jumalan ihme ja suuri varjelus, että saimme molemmat olla
neitsyitä mennessämme naimisiin.

Puolison valinnasta
Jumala johdatti meidät yhteen ihmeellisellä tavalla. Jokaisen kohdalla johdatus
on erilainen, mutta periaatteet ovat samat. Puolison valinnassa meidän ei ole
viisasta luottaa pelkästään rakastumiseen. Sen on hyvä olla siinä mukana, mutta
tärkeintä on se, että puolisot sopivat toisilleen. Rakastumisen tunne voi sokaista
meidät niin, että menetämme kyvyn arvioida sopivuutta.

Jokaisen täytyisi voida tarkastella tulevan puolisonsa ominaisuuksia realistisesti,
rakastumisen huumasta huolimatta. Rakastumisen jumalointi on usein johtanut
suuriin inhimillisiin kärsimyksiin ja avioeroihin. Henkilö, joka tuntee molemmat
osapuolet, osaa joskus pätevästi sanoa, sopiiko pari toisilleen. Meidän
tapauksessamme tuo yhteinen ystävä oli Jeesus.
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Tosi rakkaudessa epäitsekkyys on aina olennaisinta. Rakastuminen ilman
rakkautta on itsekkyyttä. Puolisokandidaattia tulee arvioida siltä pohjalta, voiko
elää hänen kanssaan koko loppu elämänsä. Kiitän Jumalaa siitä, että Hän valitsi
minulle vaimon, joka sopii minulle todella hyvin. Kiitos Jumalalle Hänen
kaikista lahjoistaan!
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Hän on niin ihmeellinen
Tässä on tiivistetysti kerrottuna se millainen on Raamatun Jumala ja
Jeesus Kristus. Tämän esittelyn kaikki lauseet ovat sisältönsä puolesta
suoraan Raamatusta. Vain ilmaisutapa on muutettu.

Hän on ihmeellinen Jumala
Hän on ainoa Jumala. Hän on yksi, ehyt, aito ja ristiriidaton. Hän on hyvä. Hän
on iankaikkinen ja muuttumaton. Hän ei ole mitään luomakuntaa. Hän on luonut
kaikki, mitä on ajassa ja iankaikkisuudessa.

Hän on Henki, ajatuksiltaan rikas. Hän on Sana, järjestyksessä täydellinen
ja uskossa voimallinen. Hän on kätevä Luoja, mestari teoissaan. Hän on
ihmiselle laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja
uskollisuudessa.

Hän pysyy armollisena tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit,
mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan hankkii heille sovituksen. Hän ei
suvaitse pahaa, vaan vihaa sitä tulisesti. Pahat tekomme ovat sytyttäneet Hänen
vihansa tulen. Tulivirta on vuotanut Hänestä ulos synnyttäen ikuisen tulijärven.

Hän antaa isien pahojen tekojen kohdata heidän lapsiaan ja lasten lapsiaan
kolmanteen ja neljänteen polveen. Kuitenkin Hän henkilöön katsomatta
tuomitsee kaikki ihmiset heidän omien tekojensa mukaan. Hän ei peru
puheitaan, vaan täyttää kaikki lupauksensa, olkoot siunauksen tai tuomion
lupauksia.

Hän rakasti maailmaa alentumalla ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on
totuus. Hän on rakkaus. Hän on elämä.

Hän osoitti rakkautensa ihmistä kohtaan siinä, että pani syyttömän Jeesuksen
päälle syntisille kuuluvan rangaistuksen hankkien näin sovituksen koko
maailmalle. Hän herätti Jeesuksen kuolleista ja antaa ylösnousemuksen koko
luomakunnalle.

Hän on sovituksen ja pelastuksen Jumala. Hän pelastaa sen, joka uskoo
Jeesukseen. Hän puhdistaa synnistä taivaat ja maan. Hän luo uudeksi kaiken.
Hänestä vuotaa elämän virta, joka parantaa ja tekee eläviksi sovitetut.

Hänen luonaan on Taivas. Jotka Häntä vihaavat, rakastavat kuolemaa.
Jotka Häntä rakastavat, vihaavat pahaa. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala,
Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Ylistetty olkoon Hänen
nimensä!
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Hän on ihmeellinen ihminen
Kuka on niin kuin Hän? Hän ei koskaan vihastu veljeensä. Hän ei halveksi
ketään. Hän ei koskaan himoitse toisen omaa eikä katso naista himoiten. Hän ei
koskaan vanno eikä juhlallisesti vakuuttele, vaan Hänen puheensa on aina joko
"on" tahi "ei". Valhetta ei Hänestä löydy. Kaikki Hänen sanansa ovat todet.

Hän ei kosta pahaa pahalla, puhumattakaan siitä, että Hän kostaisi hyvän
pahalla. Jos joku lyö Häntä oikealle poskelle, kääntää Hän lyötäväksi toisenkin
poskensa. Jos joku tahtoo käydä oikeutta Hänen kanssaan ottaakseen Hänen
tavaraansa, antaa Hän tälle lahjaksi vielä kalliimman tavaran kuin mistä oikeutta
käydään.

Jos joku Häneltä anoo, niin Hän antaa sen minkä voi. Hän ei käännä selkäänsä
sille, joka Häneltä lainaa pyytää. Annettuaan Hän ei toivo saavansa mitään
takaisin. Hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.

Hän rakastaa vihollisiaan ja tekee hyvää niille, jotka Häntä vihaavat. Hän siunaa
niitä, jotka Häntä kiroavat ja rukoilee niiden puolesta, jotka Häntä parjaavat.
Hän on armahtavainen ja laupias. Hän ei puhu tuomitsevasti väärintekijöille,
vaan ojentaa heitä sävyisästi.

Hän on pitkämielinen. Hän on lempeä. Hän ei kadehdi. Hän ei kerskaile eikä
pöyhkeile. Hän ei käyttäydy sopimattomasti. Hän ei etsi omaansa. Hän ei
katkeroidu eikä muistele kärsimäänsä pahaa. Hän ei iloitse vääryydestä, vaan
iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Hän hallitsee kaikki tilanteet. Hän uskoo koko
totuuden. Hän ei menetä toivoaan pimeimmälläkään hetkellä. Hän kärsii kaiken
valittamatta. Vaikka kaikki hyvyys maailmasta katoaisi, niin Hän ei katoa. Tämä
mies on Jeesus Kristus.
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Käänny Jumalan puoleen!
Elämä on Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi käänny Hänen puoleensa.

Vain Jeesuksen kautta
Kukaan ei voi kohdata Jumalaa muutoin kuin Jeesuksen Kristuksen kautta.
Monet puhuvat Jumalasta Isänään, vaikka he eivät puhu Jeesuksen Hengessä.
Vain Jeesus voi kutsua Jumalaa Isäkseen, koska Hän on Jumalan Ainoa Poika.
Me voimme olla Jumalan lapsia eli poikia vain Jeesuksessa Kristuksessa ja
Hänen kauttaan.

Jeesuksen puoleen voit kääntyä sellaisena kuin olet, syntisenä ja pahana. Isän
Jumalan puoleen voit kääntyä vain Jeesukseen pukeutuneena. Jos yrität lähestyä
Isää Jumalaa omassa nimessäsi, jäät vastausta vaille. Jeesus on ainoa välimies
Jumalan ja ihmisten välillä.

Jeesus opetti Isä meidän -rukouksen omilleen, ei kaikelle kansalle. Jos koet
itsesi syntiseksi, rukoile Jeesusta. Jos koet itsesi vanhurskaaksi Jeesuksessa,
rukoile Isää Jumalaa. Niin - kunpa Jeesus saisi ilmetä sinussa Isän Jumalan
iloksi!

Kutsuja kääntymykseen
Jumala odottaa, että kääntyisimme Hänen puoleensa vastauksena Hänen
kutsuunsa. Usein tiedostammekin, että jokin kokemamme tapahtuma on Jumalan
puhetta meille. Vastoinkäymiset, sairaudet tai onnettomuudet voivat saada
meidät ajattelemaan pahoja tekojamme. Tajuamme ne varoituksina meitä
odottavasta Jumalan tuomiosta.

Jumala kutsuu meitä kääntymään pois pahasta. Useimmat ovat hylänneet
Jumalan kutsun eivätkä ole kääntyneet Hänen puoleensa, vaan ovat vihastuneet
Häneen. Jumala sanoi: "Minä panin toimeen hävityksen teidän keskuudessanne
niin kuin silloin, kun Jumala hävitti Sodoman ja Gomorran, ja te olitte
kuin tulesta temmattu kekäle. Silti te ette palanneet minun luokseni, sanoo
HERRA."Aam.4:11

Jumala on auttanut monia, kun he ovat hädässään kääntyneet Hänen puoleensa.
Hän on pelastanut pulasta tai parantanut sairaudesta. Tästä monet ovat päätelleet
olevansa Jumalan suosiossa, ikään kuin ohi Välimiehen. Kukaan ei kuitenkaan
koskaan ole saanut rauhaa Jumalan kanssa ilman syntiuhria. Kun Kaikkivaltias
auttaa hädässä olevia vihollisiaan, se ei tarkoita sitä, että vihollisuus olisi poissa.
Hän tekee hyvää kaikille.

Monet eivät ymmärrä kääntyä Jumalan puoleen pelastuakseen Jumalan
tuomiosta. He kääntyvät Hänen puoleensa vain saadakseen siunausta ja apua
ajallisiin tarpeisiinsa, eikä pelastuakseen synneistään. He mielellään käyttävät
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Jumalaa hyväkseen, mutta eivät kadu pahuuttaan. Siksi he pitävät sydämensä
Hänestä kaukana.

Evankeliumi kutsuu kääntymään Jumalan luo
Isä Jumala antoi ainoan Poikansa syntiuhriksi meidän puolestamme. Jeesus
rakasti Isäänsä ja oli kuuliainen Hänen tahdolleen ja kantoi ristille syntiemme
tuomion. Tämän tähden Isä Jumala korotti rakkaan Poikansa yläpuolelle kaikkea
ja antoi Hänelle kaiken vallan. Siksi sinun tulee rukoilla Jeesusta Kristusta tosi
Jumalana. Jos et kunnioita Jeesusta Jumalana, et kunnioita Isää Jumalaa tosi
Jumalana.

Tämä sanoma kutsuu sinua kääntymään Jeesuksen luo. Saat tulla sellaisena kuin
olet ja ottaa Jeesuksen sydämeesi sellaisena kuin Hän on. Jos uskot Jeesusta, et
jää sellaiseksi kuin olet. Koe Jeesus, niin muutut!

Monet todistavat kääntyneensä kristityiksi, mutta kuka todistaa kääntyneensä
Jeesuksen omaksi? Raamattu ei edes tunne kääntymystä kristityksi. Aina
kun Raamatussa puhutaan kääntymyksestä, puhutaan kääntymisestä Jumalan
puoleen.

"Herran käsi oli heidän kanssaan, ja suuri joukko ihmisiä uskoi ja kääntyi
Herran puoleen."Apt.11:21  "Julistin ensin Damaskoksen ja Jerusalemin
asukkaille, sitten kaikkialla Juudean maassa ja pakanakansojen parissa, että
on tehtävä parannus, käännyttävä Jumalan puoleen ja tehtävä parannuksen
mukaisia tekoja."Apt.26:20

Valtavirtakristillisyys on tehnyt paavista, papeista ja pastoreista välimiehiä,
joiden puoleen ihmiset kääntyvät. He väittävät olevansa välimiehiä ihmisten
ja Välimiehen välillä. Jos joku heistä on Jumalan palvelija, hän julistaa
kääntymystä Jeesuksen puoleen eikä kääntymystä itsensä tai kirkkonsa puoleen.

Jeesus on ainoa Välimies. Hänen omansa ovat vain tienviittoja Hänen luokseen -
silloinkin kun Hän puhuu omissaan.

Uskoi ja kääntyi
Jeesus asuu omissaan. Siksi kääntyminen Jeesuksen omien puoleen voi olla
kääntymistä myös Jumalan puoleen. Jeesus ei kuitenkaan ilmesty meissä
kaikille, jotka tulevat meidän luoksemme. Näin oli myös Jeesuksen kohdalla,
kun Hän oli maan päällä. Kaikki Hänen luoksensa tulleet eivät kohdanneet
Hänessä Jumalaa. Hän sanoi luoksensa tulleille juutalaisille: "Te ette tahdo tulla
minun luokseni, että saisitte elämän."Joh.5:40

Monet ovat uskoneet Jeesukseen siten, että ovat tulleet vain Häneen uskovien
ihmisten eikä Jeesuksen luo. Näin he eivät ole saaneet elämää, vaan ainoastaan
uskonnon. Voi heitä! Miksi he eivät tahdo tulla Jeesuksen luo?
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Jeesus ei hyväksynyt kaikkien Hänen luoksensa tulleiden uskoa. Hän hyväksyi
omikseen vain ne, jotka tulivat Hänen luokseen Isän Jumalan vetäminä. Tosin
Juudas Iskariotin Hän asetti apostolikseen, vaikka tiesi tämän tulleen Hänen
luokseen väärästä motiivista. Ne uskovaiset, jotka eivät näe Jeesuksessa
Jumalaa, kadottavat uskonsa.

Siitä henkilöstä, joka uskoi Jeesukseen ja kääntyi vain uskovien luo, tuli
käännynnäinen. Sen sijaan hänestä tuli tosi kristitty, joka uskoi Jeesukseen ja
kääntyi Hänen luokseen.

Miksi he eivät käänny?
Jos sinä et tahdo kääntyä pois pahoista ajatuksistasi, sanoistasi ja teoistasi, sinä
et myöskään tahdo kääntyä Jumalan luo. Sinä et käänny Jeesuksen puoleen,
koska sinä tahdot tehdä syntiä. Kuitenkin riippumatta siitä, mitä sinä tahdot
- Hän kärsi ristillä sinunkin syntiesi tuomion. - Jos sinä katsot tätä näkyä,
sinun rakkautesi syntiin kuolee. Jos sinä kieltäydyt katsomasta omaa syntiäsi
Jeesuksen kärsimyksissä, sinun rakkautesi syntiin pysyy.

Koska useimmat vakaasti rakastavat syntiä, he kieltäytyvät omaksumasta
Jeesuksen ristintyötä itselleen iankaikkiseksi elämäksi. Siksi monet uskovat ovat
alkaneet julistaa ristintyön sijaan Jeesuksen suomia ajallisia siunauksia. Näin he
uskovat voivansa salakuljettaa ristin pahennuksen ihmisten sydämiin.

Jumalan uhri Golgatalla on taivaallinen kutsu iankaikkiseen elämään. Jumalan
ajalliset lahjat eivät voi antaa meille sitä kutsua. Joten näiden uskovien viisaus
voittaa sieluja Jeesukselle ei ole Jumalasta. Päinvastoin! Voi niitä, jotka uskovat
vain tätä elämää varten. "Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän
elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia."1Kor.15:19  Juudas
Iskariot uskoi Jeesukseen vain ajallisen siunauksen toivossa. Siksi hänestä
lopulta tuli kaikkia muita ihmisiä onnettomampi.

Jos luvataan muuttumista hyväksi ihmiseksi, mielenrauhaa, terveyttä ja
taloudellista menestystä, niin siitä ihmiset haluavat kuulla ja ottavat mielellään
sanoman vastaan. Ihmisen elämä voi muuttua monen eri motiivin voimasta. Jos
Jeesuksen luo kääntymisen motiivina on ajallinen menestys, syntyy Juudaksia.
Jos kääntymisen motiivina on saada rauha Jumalan kanssa, syntyy Jeesuksen
omia.

Jumalan rakkaus, joka ilmestyi Golgatalla, voi vaikuttaa sinussa tahtomista,
joka kääntää sinut pois pahuudestasi Jumalan luo. Jos vain päästät Jumalan
evankeliumin kyllin syvälle sydämeesi, niin se kyllä herättää tahtosi. Se
puhkeaa esiin sydämessäsi niin kuin kaunein kukka, joka pian muuttuu Jumalan
hyvyyden hedelmäksi. Silloin Jeesus elää sinussa ja saat armon kutsua Jumalaa
Isäksesi.
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Julkaistu 19.01.2008

Jumala puhuu temppelistään
Tänäänkin Jumala puhuu temppelistään. Keskustelu Jumalan kanssa on
jokaisen oikeus. Kuule Jumalan aloituspuheenvuoro ja vastaa Hänelle.

Temppelin esirippu on auki
Kun Jumalan Poika, Jeesus Messias kuoli Golgatalla, niin Jumala repäisi
temppelinsä esiripun ylhäältä alas auki ja temppelin kaikkein pyhin osa avautui
kaiken kansan nähtäväksi. Esiripun takana oli Jumalan istuin, jolta Hän oli
puhunut papeille. Kansa oli saanut kuulla Jumalan sanat papin välittämänä.
Revennyt esirippu todistaa, että nyt ei enää tarvita välimiespappia, vaan jokainen
voi itse mennä armoistuimen luo kuulemaan Jumalan puhetta.

Maallinen Jumalan temppeli Jerusalemissa oli vain taivaallisen temppelin
kuva. Kun Jeesus oli noussut kuolleista, Hän astui ylös taivaaseen ja istuutui
taivaalliselle armoistuimelle. Jumala antoi hävittää Jerusalemin temppelin,
jotta ihmiset eivät enää etsisi Jumalaa sieltä, vaan kääntyisivät taivaallisen
armoistuimen puoleen.

"Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme
laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan."Hep.4:16  Sinä
pääset osalliseksi Jumalan armosta, kun kuulet Hänen puhuvat sinulle armon
istuimelta.

Jeesus on tie Jumalan luo, mutta mikä tie vie Jeesuksen luo? Jumala vetää
jokaista ihmistä Jeesuksen luo. Siten pääset armon istuimen eteen. Evankeliumi
Jeesuksesta kutsuu sinua nousemaan suoraan Jeesus tielle. Ei ole olemassa
tietä Jeesuksen luo, vaan voit kohdata Hänet missä ja milloin vain. Jeesus-tielle
pääsee joka paikasta, koska Armoistuin on taivaassa eikä maan päällä. Taivaan
tavoitat puhumalla totta sydämessäsi.

"Jeesus vastasi: 'Nainen, usko minua! Tulee aika, jolloin ette palvo Isää tällä
vuorella ettekä Jerusalemissa. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat
rukoilijat palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia Isä etsii.
Jumala on Henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja
totuudessa."Joh.4:21,23-24

Jumalan kohtaaminen ei siis ole sidottu tiettyyn paikkaan, vaan sinun sydämesi
tilaan. Voitko lähestyä Jumalaa hengelläsi ja totuudessa? Sinun henkesi täytyy
itse kuulla Jumalan puhuvan sinulle armoistuimeltaan, jotta voisit päästä
Liittoon Hänen kanssaan. Et elä sanasta, joka tulee välimiespapin suusta, vaan
jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.
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Jumalan elävä temppeli
Nyt Jeesuksen omat ovat Jumalan temppeli maan päällä. "Ettekö tiedä, että te
olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?"1Kor.3:16  "Mehän
olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: 'Minä olen
asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa
ja he ovat minun kansani'."2Kor.6:16

Jeesus sanoi tulevansa asumaan niihin, jotka uskovat Häneen. "Jeesus vastasi
hänelle: 'Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni
rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen
asumaan.'"Joh.14:23

Ylpeät ajattelevat, että Jumala voi asua vain kultaisen kupolin alla. He eivät
voi ymmärtää sitä, että Jumala asuisi vaatimattomassa talossa. "Tämä aarre
on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä
näyttäisi tulevan meistä."2Kor.4:7

Puhuttaessa temppelistä me helposti pidämme sitä kokoushuoneena. Kuitenkin
ainoastaan Jumalan temppelin esikartanot olivat kokouspaikkoja. Jumalan
temppeli Jerusalemissa ei ollut mikään kokoushuone, vaan Jumalan asumus.
Tuo kivinen rakennus oli esikuva Jeesuksesta. Hän on Jumalan Temppeli.
"Jeesus vastasi heille: 'Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän
sen kolmessa päivässä'. Niin juutalaiset sanoivat: 'Neljäkymmentäkuusi vuotta
on tätä temppeliä rakennettu. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?' Mutta
hän puhui ruumiinsa temppelistä."Joh.2:19-21

Nyt Jumalalla ei ole temppeliä, joka olisi rakennus maan päällä. Miksi sitten
maailma on täynnä rakennuksia, joita sanotaan Jumalan temppeleiksi?

Antikristuksen temppelit
Jumalan temppelin esiripun repiminen antoi meille pääsyn Jumalan istuimen
luo. Syntinsä tunnustava ja niitä katuva voi nyt kumartua näkymättömän
armoistuimen eteen ja voi kuulla Jumalan suusta sanat, jotka muuttavat hänen
sydämensä. Eräs henkilö sai tästä avautuneesta tiestä toisenlaisen idean.
Tämähän on hienoa, avautuiko tie Jumalan istuimen luo tai... jopa istuimelle?

Heti jo apostolien aikana ilmaantui ihmisiä, jotka tahtoivat rakentaa Jumalalle
rakennuksen, joka kuvaisi evankeliumin ilmoittamaa muutosta Jumalan
temppelissä. Tilanteelle, jossa ihminen kohtaa Jumalan armon, haluttiin antaa
näkyvät puitteet. Todellinen syy tällaiseen rakennusintoon oli saada paikka,
jossa pappi voisi esiintyä Jumalan paikalla.

On rakennettu temppeleitä, joissa on kaksi osaa Vanhan Liiton esikuvan
mukaan: pyhä ja kaikkein pyhin. Osat on erotettu toisistaan alttarilla, joka näin
asettuu rikkirevityn esiripun paikalle. Papit toimittavat palvelusta pyhimmässä
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ja kuulijat istuvat pyhissä penkeissä. Näin pyhimmästä puhuva pappi puhuu
Jumalan istuimen paikalta. Hän istuu Jeesuksen sijaan Jumalan istuimella.

Tämä antikristillinen näytelmä on pyörinyt lukemattomissa kirkoissa
vuosisatoja. Samoin kuin Jerusalemin temppeli oli aikoinaan esikuva
Jeesuksesta, joka oli tuleva, niin nämä kirkkorakennukset ovat esikuvia kohta
ilmestyvästä antikristuksesta.

Älä siis pidä mitään rakennusta Jumalan temppelinä, ettet joutuisi valheen
valtaan. Sen sijaan tunnista ketkä henkilöt ovat oikeita Jumalan temppeleitä.

Ihminen julistaa olevansa jumala
Jos menen normaaliin kristillisenä pidettyyn temppeliin, niin sen järjestys ei
vastaa sydämeni todellisuutta. Siellä pappi tai saarnaaja on valtaistuimella ja
kutsuu ihmisiä eteensä kohtaamaan Jumalaa, mutta minun sydämeni temppelissä
Jeesus on kaiken keskipiste.

Jeesuksen omina meidän tulee puhua niin kuin Jumalan sanoja, mutta me emme
saa pitää niitä samanarvoisina Jumalan suusta tulleiden sanojen kanssa. Jumala
ilmestyy temppelissään, mutta temppeli ei saa olla sellainen tomppeli, että ottaa
siitä itselleen kunnian. Me olemme Jumalan lapsia Jeesuksessa Kristuksessa,
mutta vain Hänessä. Jos otat itsellesi Jumalalle kuuluvaa kunniaa, niin se saa
sinut luulemaan itsestäsi liikaa. Jos et kadu kapinaasi, se voi johtaa siihen, että
lopulta julistaudut Jumalaksi, Jeesuksen veroiseksi Jumalan pojaksi.

Lopunajan antikristuksesta on ennustettu: "Ensin näet tapahtuu luopumus ja
ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa
itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan, niin että hän
asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala."2Tess.2:3-4

Jos uskovainen pitää itseään Jumalana, hän on asettunut Jumalan temppeliin ja
on julistanut olevansa Jumala. Miksi näin on käynyt? Johannes apostoli sanoo
oman aikansa antikristuksista: "Te olette kuulleet, että Antikristus on tulossa,
ja niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt
on viimeinen aika. Meidän keskuudestamme he ovat lähteneet, mutta he eivät
kuuluneet meihin. Jos he olisivat todella kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet
joukossamme."1Joh.2:18-19

Yhteytemme Jumalan ja toisten uskovien kanssa perustuu rakkauteen, joka tuli
meihin koettuamme Jumalan rakkauden Golgatan uhrissa. Jos Jumalan armossa
ei ole meille kyllin, niin me jäämme yhteyden ulkopuolelle ja joudumme
antikristillisen hengen valtaan.

Luonnollinen ihminen elää saamastaan kunniasta, mutta Jumalan ihminen elää
Jumalan armosta. Jokaisessa uskovaisessa pyrkii kuitenkin vaikuttamaan myös
vanha luonto, joka tahtoisi ottaa itselleen Jumalalle kuuluvaa kunniaa. Jos säälit
syntistä luontoasi, etkä ristiinnaulitse sitä yhdessä Jeesuksen kanssa, niin olet
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vaarassa muuttua antikristityksi. Ihmismielenmukainen kristillisyys muuttuu
antikristillisyydeksi. Kun lopunajan antikristus tulee itsensä korottaneiden
uskovien keskuuteen, niin on luonnollista, että hänet otetaan ilolla vastaan.

Antikristillinen temppelijumalanpalvelus on esiintymistä. Teeskentely
Jumalan evankeliumilla on vaarallista. Kun syntinen luonto kerskuu Jumalan
evankeliumilla, niin se tekee vahvimmastakin kristitystä antikristityn. Lähde
ulos antikristuksen temppeleistä, etteivät valheen henget saisi sinua uskomaan
itsestäsi valheita.

Itsensä korottaminen jumalaksi on suosittu uskonto. Ihminen, joka pitää itseään
jumalana, uskoo helposti, että joku toinenkin ihminen on jumala. Hänelle ei
tuota ongelmaa tunnustaa vaikka Jeesus Kristus jumalaksi, koska hänelle monet
ihmiset ovat jumalia. Raamatun Jeesuksen tosi jumaluuteen ja tosi ihmisyyteen
uskominen ei ole mahdollista muuten kuin ottamalla siitä vastaan Jumalan
Hengen todistuksen.

Jokainen joka Jumalan Hengessä näkee Jeesuksen kirkkauden, tuntee itsensä
pahaksi ja huonoksi ja kadotetuksi ihmiseksi. Meistä on jumaluus kaukana, jos
vertaamme itseämme Häneen, joka yksin on Jumala.

Jumalan vai ihmisen vaikutuksesta
Kristillinen temppelijumalanpalvelus on uskovaisen vaellusta Pyhässä
Hengessä. Se, mitä minä teen Jumalan vaikutuksesta, on palvelusta Jumalan
temppelissä. Kunpa Hän saisi runsaasti ilmestyä omissaan.

"Me emme ole niin kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa,
vaan me puhumme vilpittömästi, Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä
Kristuksessa."2Kor.2:17

Elätkö Jumalan vaikutuksesta vai itse laskelmoiden? Jos joku antaa Jeesukselle
kaiken vallan elämässään - Jumalan rakkauden voimasta - hän saa kokea
Jeesuksen vaikutuksen itsessään. Kun Hän ilmestyy sinussa, niin varo kiusausta
langeta antikristillisyyteen!

Niin kuin käärme oli paratiisissa, hän on myös kokoontuvassa seurakunnassa
tehden samankaltaisia ehdotuksia. "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme
kavaluudellaan petti Eevan, niin teidänkin mielenne turmeltuu pois siitä
vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristusta kohtaan."2Kor.11:3

Jeesus rakasti minua ja kuoli minun puolestani. Tämän rakkauden tähden minä
olen alamainen Hänelle. Olen mielelläni Hänelle alamainen ja Hänen armossaan
on minulle kyllin. Niin kuin Jumala kielsi Eevaa syömästä hyvän ja pahan
tiedon puusta, niin vastaavasti Jumalan evankeliumi kieltää meitä ottamasta
itsellemme Jumalalle kuuluvaa kunniaa. Jos Jumalan armossa on meille kyllin,
niin me olemme pysyneet evankeliumissa.
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Monet ovat vastaanottaneet toisen Jeesuksen kuin Hänet, josta Raamattu
kertoo. Siksi he myös kerskaavat itsestään ja uskostaan. Ehkä he itse eivät ole
koskaan keskustelleet Jumalan kanssa, vaan heidän uskonsa perustuu Jumalan
paikalla esiintyneen "suuren" Jumalan miehen sanoille. Jumalainen näytelmä on
hurmannut heidät.

Monet eivät ole pitäneet ihmistä, Jeesusta tosi Jumalana, vaikka he ovat
uskoneetkin Jeesuksen sovittaneen heidän syntinsä ja nousseen ylös. Heidän
uskonsa ei ole syntynyt Jumalasta, vaan ihmisistä.

Jumala on tehnyt aloitteen
Kukaan ei pyytänyt Jumalaa tulemaan ihmiseksi, vaan Hän teki aloitteen.
Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Jumalan Pojan. Jumala tuli ihmiseksi syntisestä
naisesta, Mariasta. Jeesus Kristus ei ole jumala-puolisoiden poika. Ainoastaan
Hänen Isänsä on Jumala.

Jumala on avannut keskustelun puhumalla ainokaisen Poikansa kautta. Mitä siis
vastaat tähän Jumalan avaukseen? Kuka Jeesus sinun mielestäsi on? Useimmat
ihmiset ovat torjuneet Jumalan aloitteen kieltäytymällä tunnustamasta Jeesusta
Jumalaksi.

Monet torjuvat Raamatun Jeesuksen, koska he uskovat jonkun väärentäneen
Raamatun. Jumalan todistus Jeesuksesta ei kuitenkaan ole Raamatun todistuksen
varassa. Joka paikassa, missä Jeesuksen nimi mainitaan, itse Jumala, Henkensä
kautta, todistaa suoraan ihmissydämelle, että "tämä on minun rakas Poikani,
kuule Häntä."

Jeesus Kristus on ainoa välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Hän on sitä
niillekin, jotka eivät koskaan ole edes nähneet Raamattua. Kukaan ei voi tulla
uskoon pelkästään Raamatun todistuksen varassa, vaan aina tarvitaan myös
Pyhän Hengen todistus. Sen sijaan joku voi tulla uskoon pelkästään Pyhän
Hengen todistuksen kautta.

Monet ovat uskoneet Jumalan todistuksen Hänen Pojastaan ja avanneet
sydämensä Hänelle. Jeesuksen kirkkaus ja täydellisyys kutsui heitä ja
he vastasivat Jumalan aloitteeseen. "Hänen jumalallinen voimansa on
lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään
ja jumalanpelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja
voimallaan."2Piet.1:3

Kaikki ovat nähneet Jeesuksen kirkkauden ja täydellisyyden, mutta vain harvat
ovat ottaneet vastaan Jumalan todistuksen Hänestä. Jotkut ovat pitäneet häntä
jumalolentojen poikana, Jumalan enkelinä tai Jumalan lähettämänä opettajana
ja Jumalan rakkauden ilmestyksenä. He ovat vääristelleet Jumalan todistuksen
Jeesuksesta, koska he eivät tahdo sen nuhtelevan heidän pahuuttaan. He ovat
sanoneet, kuten Pietarikin aluksi sanoi: "Mene pois minun luotani, Herra, sillä



- 41 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

minä olen syntinen mies."Luuk.5:8  He ovat ajaneet oikean Jeesuksen pois luotaan
ja ottaneet vastaan toisen Jeesuksen.

Jumalan tuomion kieltäminen on synnyttänyt monia uskontoja. Niiden perustajat
ovat etsineet vastausta ihmisen pahuuden ongelmaan. He ovat kokeneet jonkun
yliluonnollisen kokemuksen, joka on saanut heidät vakuuttuneiksi siitä, ettei
ole Jumalan tuomiota. Jumalana esiintyminen on langenneiden enkelien
mielipuuhaa. On luonnollista, että he julistavat omaa toivettaan, ettei olisi
Jumalan tuomiota, koska he tietävät olevansa Jumalan tuomitsemia. Jumala on
valmistanut helvetin tulen heitä varten.

Toisen Jeesuksen valtaamat ihmiset uskovat, että heidän pahuutensa lopulta
jalostuu hyvyydeksi. He sanovat uskovansa Jeesukseen, mutta heidän
Jeesuksensa on langenneiden enkelien valhetta. Tunnusta, että Jeesus Messias
on Jumala ja voit hyväksyä Jumalan tuomion! Älä pakene tuomiota, sillä
Tuomion Jumala rakastaa sinua Ristiinnaulitussa! Hän on valmistanut sinulle
pääsyn pois tuomiosta!

Keskusteluja Jumalan kanssa
Jos sinä nöyrryt tunnustamaan pahuutesi ja hyväksymään ansaitsemasi
tuomion - Jumalan Pojan hyvyyden valossa - Jumala näyttää sinulle Jeesuksen
ristiinnaulittuna sinun syntiesi tähden. Ymmärräthän sen kuinka iso ero siinä
on, jos kuulit sen minulta tai jos Jumala salli sinun henkesi silmien nähdä sen?
Tämä näky ei voi olla puhuttelematta sinua syvästi, jos tunnet, että ihminen,
Jeesus on Jumala. Tämän valtavan uhrin edessä rakkaus Jumalaan virtaa
puhdistettuun sydämeesi. Tämän rakkauden tähden sinä annat Jeesukselle
kaiken vallan elämässäsi. Jeesus vastaa siihen muuttamalla asumaan sinun
luoksesi.

Tämän keskustelun puheenvuorot olivat: 1) Jumala todisti sinulle Jeesuksesta,
2) sinä vastasit Jumalalle pitämällä Jeesusta tosi ihmisenä ja tosi Jumalana, 3)
Jeesuksen hyvyys nuhteli sinun pahuuttasi, 4) sinä tunnustit pahuutesi, 5) Jumala
näytti sinulle ristintyön, 6) sinä uskoit ja pyysit armoa armoistuimelta, 7) Jumala
vastasi antamalla sinulle rakkautensa, 8) sinä vastasit antamalla itsesi kokonaan
Jumalalle. Tämän keskustelun päätteeksi Jeesus tuli asumaan luoksesi. Sen
jälkeen teillä voi olla läheisempiä keskusteluja uusista aiheista.

Jumalan alullepanema keskustelu on parempi kuin ihmisen alullepanema, koska
näiden kahdeksan ensimmäisen puheenvuoron pohjalta keskustelu voi jatkua
ikuisesti. Jeesus sanoo omilleen: "Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin
teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että
teidän hedelmänne pysyisi."Joh.15:16

Aloitteentekijä tekee valinnan. Vastaa siis Jumalan aloitteeseen, jos haluat
tulla valituksi. Joskus Hän vastaa myös meidän aloitteisiimme, mutta siten Hän
haluaa pysäyttää meidät kuuntelemaan Hänen aloitettaan. Antikristillinen henki
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haluaisi sinun itsesi olevan aloitteentekijä suhteessasi Jumalaan estääkseen sinua
olemasta osallinen Jumalan valinnasta.

Jumala tahtoo pelastettujen kantavan hedelmää. - Älä vain sano, että se olisi
vastoin armosta pelastumista! - Jumalan Pojan elämä pelastetuissa on se
hedelmä, jota Isä Jumala rakkaasti odottaa lapsiltaan. Kun Jumalan Henki
kehottaa sinua ristiinnaulitsemaan vanhat ajatuksesi ja muuttumaan mielesi
hengeltä, niin vastaat kehotukseen iloisen myöntävästi, jos rakastat Jeesusta.

Jos et voi tyytyä Jumalan armoon Jeesuksessa, voi se johtua siitä, ettet ole
ottanut Jeesusta vastaan tosi Jumalana. Keskustelusi Jumalan kanssa alkoi
ehkä edellisen puheenvuoroluettelon neljännestä puheenvuorosta kärsiessäsi
omantuntosi syytöksiä. Antikristillinen henki haluaa pitää piilossa sen, että
Jeesus on tosi Jumala, jotta evankeliumi ei vaikuttaisi meihin liian voimakkaasti.

"Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen
Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka ei tunnusta
Jeesusta, ei ole Jumalasta. Sellainen on Antikristuksen henki."1Joh.4:2-3

Antikristillisen hengen vaikutuksesta Jeesuksen jumaluuden julistaminen
on korvattu lainjulistamisella. Jos me koemme itsemme pahaksi nähtyämme
Jeesuksen jumaluuden, ristintyö ja ylösnousemus koskettavat sydäntämme
aivan eri tavalla kuin, jos lain saarna paljasti pahuutemme. Näin on siksi, koska
Hänessä on lakia suurempi vanhurskaus.

Jos olemme vastaanottaneet Jumalan todistuksen Jeesuksen jumaluudesta,
Golgatan tapahtumat koskettavat syvälle meidän henkeemme. Jos otamme
Jeesuksen vastaan Vapahtajanamme vain lain haavoittamalla sydämellä,
koemme rauhan, joka ei muuta sydäntämme. Näin huomaamme, että lain ja
evankeliumin julistaminen on yksi tapa pitää piilossa Jeesuksen jumaluus. Vain
Jeesusta julistamalla tulee julistetuksi kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Hänessä on
tullut armo ja totuus. Hän on koko evankeliumi.

Älkäämme siis käyttäkö Jumalan rakkautta hyväksemme, vaan vastatkaamme
Hänen aloitteeseensa. Missä kohtaa Jumalan tiellä kuljemmekin, niin Hänen
puheenvuoronsa kuunteleminen pitää meidät elossa. "Ei ihminen elä ainoastaan
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta."Matt.4.:4

Jumala, joka aloitti dialogin meidän kanssamme, Hän ei sitä lopeta. Hän on
uskollinen keskustelukumppani. Älä sinäkään katkaise dialogia, vaan vastaa
Hänelle.
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Julkaistu 03.06.2001

Uskonnolliset kääntymykset ja
uudestisyntyminen
Mikä on uskonnollisen kääntymyksesi sisältö? Se voi olla hyvin erilainen
eri henkilöillä. Mikä sisällön pitäisi olla, jotta se antaisi Jumalan
hyväksymisen?

Uskonnollinen kääntyminen
Uskonnollisen kääntymyksen sisältö voi olla hyvin erilainen. Jollekin se
merkitsee kokemusta, jonka jälkeen hän uskoo Jumalan olemassaoloon. Toiselle
se merkitsee päätöstä ryhtyä hyväksi ihmiseksi voidakseen saavuttaa Jumalan
suosion. Kolmannelle se merkitsee rakastumista Jumalaan kohdattuaan ensin
Hänen rakkautensa. Kuka on tosi uskovainen siinä merkityksessä, että hän on
Jumalan hyväksymä?

Uusi syntyminen
Raamatun Jeesus väittää, että Hän antaa pelastavan kokemuksen, joka on
enemmän kuin kaikki uskonnolliset kääntymykset. Hän ei pidä pelastettuna
sitä, joka uskoo Jumalan olemassaoloon ja tekee hyviä tekoja, koska Hän
sanoi Nikodeemukselle, joka oli hurskas juutalainen: "Totisesti, totisesti
minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa."Joh.3:3

Syntymä on jokaisen ihmiselämän alku. Jeesus julistaa, että ihminen tarvitsee
elämälleen uuden alun, joka on yhtä perustavaa laatua oleva kokemus kuin
syntyminen ihmiseksi.

Hän ei siis kutsu ihmiseksi syntymistä uudestisyntymiseksi, vaan puhuu
hengellisestä syntymästä. Hän ei opeta jälleensyntymistä, jossa uskotaan sielun
vaeltavan ruumista toiseen.

Useimmat uskonnolliset ihmiset suuttuvat Jeesukselle, kun he huomaavat,
ettei Jeesus pidä heitä tosi uskovaisina. Nikodeemus ei suuttunut, vaan hän oli
tarkkaavainen, koska hän tajusi, että häneltä puuttui jotain olennaista.

Hengestä syntyminen
Jotta voisi syntyä jotain, niin tarvitaan vanhemmat. Jeesus kuvaa hengellistä
syntymää seuraavasti: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny
vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä
lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki."Joh.3:5-6 

Jeesus ei tässä puhu naisesta ja miehestä syntymisestä, vaan tuo esiin
vallankumouksellisen sanoman: Sinun henkesi voi kokea uuden syntymän.
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Hän sanoo, että Jumalan Vesi ja Henki ovat ikään kuin vanhempasi, joista sinä
synnyt Jumalan lapseksi. "Kaikille, jotka ottivat hänet (Jeesuksen) vastaan, hän
antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He
eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta eivätkä miehen tahdosta vaan
Jumalasta."Joh.1:12-13

Kuinka tämä voi tapahtua?
Nikodeemus ihmetteli miten ihminen voi syntyä uudestaan. Hän ei tiennyt
Jumalan lupausta hengellisestä syntymästä, vaikka tunsi tarkoin, mitä Toora
sanoo. Ehkä hän tunsi uskonnollista ylpeyttään loukatun, kun Jeesus sanoi
hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!" Ehkä Nikodeemus punastui,
mutta hän ei tiuskaissut Jeesukselle takaisin: "Kuule Jeesus, minä olen lukenut
Tooraa yli 30 vuotta, joten minä kyllä tiedän paremmin kuin sinä mitä siellä
sanotaan."

Nikodeemus oli varmaan lukenut seuraavan kohdan: "Minä vihmon teidän
päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikista
saastaisuuksistanne ja kaikista jumalankuvistanne. Minä annan teille uuden
sydämen, ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen
pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Minä annan Henkeni teidän
sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte
minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan."Hes.36:25-27  Nikodeemuksen olisi
pitänyt osata yhdistää tämä kirjoitus Jeesuksen sanoihin. Jeesus antoi hänelle
niin hyvän vihjeen puhuessaan "vedestä ja Hengestä syntymisestä".

Puhdas vesi henkesi puhdistamiseksi
Kuka saikaan päähänsä ajatuksen, että Jeesus puhui Nikodeemukselle
kastevedestä? Kuinka kastevesi voisi puhdistaa kenenkään sisintä? Se, jolle
ulkonainen hurskaus on sisäistä puhtautta tärkeämpää, on keksinyt kasteen
sakramentin ihmeitä tekevän valkoisen magian. Vain Jumalan sanat voivat
puhdistaa ihmisen hengen. Mooses vertaa Jumalan sanoja vesisateeseen:
"Sateena pisaroikoon opetukseni, kasteena valukoon puheeni niin kuin pisarat
ruohikolle, kuin sadekuurot nurmikolle."5Moos.32:2

Jeesus kertoo Nikodeemukselle myös niiden Jumalan sanojen sisällön,
joilla henkemme voidaan puhdistaa niin, että synnymme Jumalan Hengestä:
"Niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on Ihmisen Poika
korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sillä
niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa,
ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä."Joh.3:14-16

Ilosanoma ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta on se vesi, jota
vihmotaan sinun henkesi päälle. Meneekö se niin kuin vesi hanhen selkään?
Usein ongelmana on se, ettei sanoma kosketa kuulijan henkeä. Sitä kuunnellaan
vain älyllisesti tai tunteellisesti, muttei avauduta sen tosi merkitykselle.
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Sisäistä evankeliumi
Koska israelilaiset kapinoivat Jumalaa vastaan, niin tämä oli lähettänyt käärmeet
puremaan heitä. 4Moos.21:9. Jumalan käskystä Mooses teki pronssisen
käärmeen ja kiinnitti sen kepin päähän. Ne käärmeen puremat henkilöt,
joka katsoivat pronssiseen käärmeeseen, jäivät eloon. Parantava voima ei
tullut käärmeestä, vaan Jumalalta. Hän armahti ihmisen, joka katsoi kepin
päässä olevaan käärmeeseen. Ihmisen varsinainen teko ei ollut katsominen,
vaan nöyrtyminen, sillä katsoessaan siihen hän totteli Jumalaa ja tunnusti
ansaitsevansa Jumalan hänelle langettaman rangaistuksen. Kepin päässä piti
olla käärmeen kuva, koska käärmeet olivat se rangaistus, jonka Jumala oli heille
määrännyt.

Kaikki me olemme kapinoineet Jumalaa vastaan, ja siksi meidän henkemme
kouristelee kuolontuskissa. Nyt Jeesus on evankeliumin kautta korotettu
kaikkien ihmisten katseltavaksi. Hänen ristiinnaulitsemisessaan sinä näet
ansaitsemasi rangaistuksen! Vai etkö tahdo nähdä sitä käärmettä?

Jos minä Jeesusta katsoessani näen Hänet ristiinnaulittuna minun syntieni
tähden, niin minä puhdistun kaikesta mikä saastuttaa henkeäni ja saan uuden
hengen. Perustuuko sinun Jumala-suhteesi tähän kokemukseen? Jos ei, niin et
ole pelastettu, olkoot kokemuksesi ja oppisi mitkä hyvänsä.

Mistä tiedät, että olet sisäistänyt evankeliumin kyllin syvällisesti? Jeesuksen
antama esikuva kertoo sen. Käärmeen myrkky ei enää vaikuta sisimmässäsi. Et
enää kapinoi Jumalaa vastaan, vaan tunnustat: "Jeesus Kristus on minun Herrani
ja Jumalani."

Pelastumisen esteenä valhepelastus
Pronssinen käärme on hyvä esimerkki siitä, miten Jumalan antamat asiat
helposti muuttuvat ihmisten käsissä taikauskoksi. Myöhemmin israelilaiset
palvoivat tuota pronssista käärmettä epäjumalana. Krusifiksi on samalla
tavalla taikakalu monille kristitylle. Silti Jumala on voinut jonkun kohdalla
käyttää krusifiksia kirkastamaan evankeliumin hänelle. Sama vaara on
evankelioimistilaisuudessa, kun päätös antaa elämänsä Jeesukselle ilmaistaan
käden nostolla tai tulemalla katumuspenkkiin yleisön eteen. Ne eivät itsessään
puhdista ketään, mutta Jumala on joidenkin kohdalla ottanut ne vastaan
nöyrtymisen ilmauksina siitä, että henkilö tunnustaa, että Jeesus kuoli hänenkin
syntiensä tähden. Nämä tilanteet ovat muuttuneet valheellisen pelastuksen
lähteiksi silloin, kun ihmiset luulevat tulleensa niiden kautta uskoon, vaikka
eivät sisäistäneet niissä evankeliumia.

Usein ihmiset ovat sulkeneet sydämensä evankeliumilta juuri siksi, että heillä
on joku uskonnollinen kokemus, jonka perusteella he katsovat jo olevansa
sisäpuolella Jumalan valtakunnassa.
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Jumalan kannalta he ovat vieraita lapsia, joita Hän ei tunnusta omikseen. Voi
heitä! He ovat niin lähellä, mutta kuitenkin ulkopuolella. "Tutkikaa itseänne,
oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne,
että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta."2Kor.13:5

Mitä Jeesus sinulle merkitsee? Tutki sydämesi! Löydätkö sieltä vastalauseita
Jumalalle vai Jeesuksen? Jos löydät hengestäsi kapinaa niin nöyrry
tunnustamaan syntisi ja katso Jeesukseen, joka on kärsinyt sinun ansaitsemasi
rangaistuksen. Rakkaus ja rangaistus kohtaavat ristillä.
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Julkaistu 18.07.2010

Mikä on uskosi alkuperä?
Oma hyvyys ja vanhurskaus vaikuttavat oman uskon. Jumalan hyvyys ja
vanhurskaus Jeesuksessa Kristuksessa antavat Jumalan Pojan uskon.

Oma usko
Useimmat ihmiset joskus kääntyvät käytännön ongelmissaan Jumalan puoleen.
Hänen apunsa kelpaa lähes kaikille ihmisille. Minäkin aloin pikkupoikana
rukoilla Jumalaa lausumalla joka ilta Isä-meidän-rukousta, koska pelkäsin
pimeää. Kuolemanvaarassa monet huutavat avukseen Jumalaa. Oma usko on
Jumalaan turvautumista, joka on syntynyt ihmisestä itsestään.

Ihmisen omasta aloitteesta syntynyttä Jumalan palvelemista kutsutaan omaksi
vanhurskaudeksi. "Minä todistan heistä, että heillä on intoa Jumalan puolesta,
mutta ei ymmärrystä. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta vaan
koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan
vanhurskauteen."Room.10:2-3

Joka ei tunne Jeesusta Kristusta, ei tunne Jumalan vanhurskautta. Ne, jotka
luottavat omaan hyvyyteensä, eivät näe Jumalan hyvyyttä Jeesuksessa. Oman
vanhurskautensa sokaisemana monet luulevat olevansa hyviä myös Jumalan
silmissä ja uskovat näin olevansa Jumalan hyväksymiä. Monet ovat niin
ylpeitä oma-aloitteisesta uskostaan Jumalaan, että ovat täysin kuuroja Jumalan
tekemälle aloitteelle.

Jumalan täytyy olla aloitteentekijä Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa. Vain
se, mikä on syntynyt Jumalasta, on kyllin hyvää Hänelle. Kukaan ei pyytänyt
Jumalaa tulemaan ihmiseksi ja sovittamaan meidän syntiämme. Hän teki sen
omasta aloitteestaan. Evankeliumi on meille Hänen kutsunsa. Siinä kohtaamme
Jumalan aloitteen.

Jumala on tehnyt aloitteen kutsumalla sinut yhteyteensä Jeesuksessa
Kristuksessa. Jumalan vanhurskaus ja hyvyys on ilmoitettu meille Hänen
Pojassaan. Vain Jeesuksen kaltainen ihminen on kyllin hyvä Jumalalle. Kukaan
ei kykene omassa voimassaan olemaan yhtä vanhurskas kuin Jumala. Jeesus
kuoli sinun puolestasi, koska Jumalan silmissä sinä et ole vanhurskas vaan
jumalaton. Kuolemallaan Jeesus mitätöi sinun vanhurskautesi ja tarjoaa
ylösnousemuksessaan sinulle Jumalan vanhurskautta.

Monet ovat niin innokkaita tuomaan omaa hyvyyttään Jumalan eteen, että
ovat hylänneet Hänen aloitteensa. Jotkut ovat kyllä ottaneet Jeesuksen
vastaan Pelastajanaan, mutta vain korjatakseen Hänen avullaan oman
hyvyytensä puutteet. Heidän uskonsa evankeliumiin ei ole antanut heille uutta
sydäntä, vaan ainoastaan armontuntoa heidän oman uskonsa heikkouteen. He
uskovat evankeliumiin, mutta heillä ei ole evankeliumin uskoa. He uskovat



- 48 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Jeesukseen, mutta heillä ei ole Jeesuksen uskoa. Jotkut jopa uskovat olevansa
uudestisyntyneitä kristittyjä, vaikka heissä ei ole uutta luomusta.

Kukaan ei pelastu omalla uskollaan, vaan Jeesuksen uskolla, jonka saa
kuulemalla Jumalan evankeliumia. Kiinnitä huomiosi siihen miten kuulet! "Usko
tulee siis kuulemisesta mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta."Room.10:17 

Tosin voidaanhan sitä sanoa sinun uskoksesi sen jälkeen kun olet saanut
sen omaksesi. Jos olet saanut tämän kalliin uskon, niin pidä huoli siitä, että
elät sen mukaan, ettet sitä kadottaisi. Tästä uskosta apostoli Pietari kirjoitti
"niille, jotka ovat meidän Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
vanhurskaudessa saaneet yhtä kallisarvoisen uskon kuin mekin."2Piet.1:1

Pelastava usko on Jumalan lahja meille. Se otetaan vastaan kuulemalla. Elä
Jumalan Pojan uskossa äläkä omassasi. Kiellä oma hyvyytesi ja vanhurskautesi,
jotta Jeesuksen hyvyys ja vanhurskaus voisi ilmestyä sinussa.

Evankeliumi antaa sinulle uuden alun
Evankeliumin totuuden sana Jeesuksesta Kristuksesta antaa pelastavan uskon.
Siksi enkeli sanoi Korneliukselle Pietarista, joka tuli julistamaan hänelle
evankeliumia: "Hän puhuu sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut."Apt.11:14

Pietari puhui Korneliukselle ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta,
joka on luvattu Messias. Evankeliumi on uuden elämän siemen, josta syntyy
Jumalan lapsia. "Tehän olette uudestisyntyneet, ette katoavasta siemenestä vaan
katoamattomasta, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta."1Piet.1:23  Kornelius
ja hänen omaisensa tulivat helposti uskoon, heti kuultuaan evankeliumin.
Heidän omavanhurskautensa ei estänyt heitä kuulemasta evankeliumia niin kuin
se pitää kuulla, jotta he pelastuisivat.

Evankeliumin siemen istutetaan kuulijan sydämeen. Jos se itää siellä, niin
kuulija tuli uskoon. Paavali oli ollut istuttamassa evankeliumin siementä
Korintton uskovien sydämiin. Siksi hän sanoi näin: "Vaikka teillä olisi
kymmenentuhatta kasvattajaa Kristuksessa, teillä ei kuitenkaan ole monta isää,
sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa."1Kor.4:15

Ihmisten oma usko pyrkii syrjäyttämään evankeliumin uskon ja omavanhurskaus
Jumalan vanhurskauden. Uskovaiset ovat usein häpäisseet omavanhurskailla
teoillaan Jumalan evankeliumin. "Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin
arvon mukaisesti. Silloin minä, tulenpa luoksenne ja näen teidät tai olen
tulematta, saan kuulla teistä, että pysytte samassa hengessä ja yksimielisesti
taistelette yhdessä evankeliumin uskon puolesta."Fil.1:27  Paavali taisteli
evankeliumin uskon puolesta ihmisten omaa uskoa vastaan.

Nikodeemus oli Jumalaan uskova, hyvä mies. Kuitenkin Jeesus sanoi hänen
tarvitsevan elämälleen uuden alun. "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle:
joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Totisesti,
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totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi
päästä sisälle Jumalan valtakuntaan."Joh.3:3,5  Läpi Raamatun Pyhässä Hengessä
sanottua Jumalan sanaa verrataan veteen. Syntymällä Pyhän Hengen antamasta
evankeliumin vedestä mennään sisälle Jumalan valtakuntaan eli tullaan Jumalan
seurakunnan jäseniksi.

Jeesus tarjosi Nikodeemuksen juotavaksi mainitsemaansa vettä kertomalla
hänelle Jumalan evankeliumin. "Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi
hän, joka tuli alas taivaasta, Ihmisen Poika. Ja niin kuin Mooses korotti
käärmeen autiomaassa, niin on Ihmisen Poika korotettava, että jokaisella,
joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."Joh.3:13-16

Näin Jeesus antoi Nikodeemukselle evankeliumin totuuden sanan Pyhässä
Hengessä, jota juomalla hän saattoi syntyä ylhäältä. Jeesus lupaa, että Hänen
antamansa sanat synnyttävät sisimpäämme iankaikkisen elämän lähteen.
"Joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä
vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen
elämään."Joh.4:14  Meissä oleva uusi luomus on lähde, joka pulppuaa Jumalan
elämää. Ennen tuloasi evankeliumille kuuliaiseksi sinua - uutena luomuksena -
ei ollut olemassa.

Jumalan sanat kuultuna Pyhässä Hengessä ovat ylen ihmeellinen asia! Jumalan
Henki on kuin tuuli, joka puhaltaa kuolleisiin sydämiin tehden ne eläviksi.
Hänen sanansa on kuin vesi, joka puhdistaa synnistä ja synnyttää uuden
luomuksen.

Jeesuksen usko
Kuullessasi evankeliumia ristiinnaulitusta ja kuolleista herätetystä Jeesuksesta
koet sen vaikuttavan itsessäsi uskoa. Se ei ole sinun omaa uskoasi, vaan Jumalan
uskoa. Jos saamallasi uskolla tartut evankeliumin totuuden sanaan, Jeesuksen
usko asettuu sinuun asumaan.

Uskottuasi evankeliumin Jumala pitää sinua yhtä hyvänä ihmisenä kuin Jeesusta.
Sait lahjaksi Jumalan vanhurskauden. Mitä enää teet omallasi? "Tämä Jumalan
vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei
tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan
kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen
lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa."Room.3:22-24

Lahjavanhurskaus ja omavanhurskaus sotivat toisiaan vastaan uskovan ihmisen
ajatuksissa. Meidän täytyy päästä eroon omavanhurskauden ajatuksista, jotta
Kristus eläisi meissä, kuten on luvattu. Paavali sanoo omavanhurskauden olevan
syynä siihen, että uskovat lankeavat syntiin. "Mutta jos meidätkin, etsiessämme
vanhurskautusta Kristuksessa, havaitaan syntisiksi, onko Kristus silloin synnin
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palvelija? Ei tietenkään! Jos rakennan uudestaan sen, minkä olen hajottanut,
osoitan olevani lainrikkoja."Gal.2:17-18

Maahan hajotettu omavanhurskaus voidaan rakentaa uudestaan. Moni
uskovainen on omaan hyvyyteensä luottaen ryhtynyt taisteluun syntiä vastaan.
Sen sijaan hänen olisi tullut perata sydämestään pois kaikki omavanhurskaat
ajatukset ja asenteet eli "ristiinnaulita lihansa himoineen ja haluineen". Moni ei
lankeemuksensa jälkeenkään tee tätä, vaan pyytää vain puhdasta omaatuntoa.

Oman hyvyytensä mitätöiminen on avainasia, jotta Jeesus voisi elää meissä.
Monet kuitenkin uskovat Jeesukseen vain saadakseen syntinsä anteeksi,
mutta pitävät kiinni omasta hyvyydestään. Oikeastaan tämä on ainoa ongelma
Jeesuksen omien keskuudessa, koska ne muut ratkeavat sen seurauksena, jos
Jeesus saa elää omissaan.

Omasta hyvyydestään luopuminen tekee "suureksi" taivasten valtakunnassa.
Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, että "kuka on suurin taivasten
valtakunnassa", niin Hän kutsui luokseen pienen lapsen ja vastasi: "Totisesti
minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten
valtakuntaan. Joka siis nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten
valtakunnassa."Matt.18:3-4  Tämä pieni lapsi osoitti uskovansa Jeesusta tulemalla
Hänen luokseen, kun Hän kutsui. On sitten kysymyksessä lapsi tai aikuinen niin
me voimme tietää hänellä olevan uskon vain, jos havaitsemme hänen tottelevan
Jeesusta.

Jeesus ei sano, että lapset olisivat suuria taivasten valtakunnassa, vaan ne
aikuiset, jotka nöyrtyvät olemaan yhtä riippuvaisia Jumalasta kuin pienet lapset
ovat riippuvaisia vanhemmistaan. Omavanhurskaus on ylevää aikuisuutta, joka
pitää Jeesuksen vanhurskautta lapsellisena idealismina. Jumalan vanhurskauteen
nöyrtynyt aikuinen on "yksi niistä pienistä", jotka uskovat Jeesukseen.

Jumalan Pojan usko tahtoo mitätöidä ihmisestä syntyneen uskon. Voi, kuinka
paljon uskovat ovatkaan vastustaneet omavanhurskautensa kuolemaa!

Oma hyvyys on roskaa!
Paavali sanoo meidän saavuttaneen jotain lihan mukaan, kun olemme tehneet
jotain hyvää omista vaikuttimistamme ja voimastamme. "Mitä me siis
sanomme kantaisämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Jos Abraham
vanhurskautettiin tekojen perusteella, hänellä on kerskaamista, ei kuitenkaan
Jumalan edessä."Room.4:1-2  Abraham saattoi ihmisten edessä kerskua hyvistä
teoistaan. Jumalan edessä ne kuitenkin olivat arvottomia. Tekojen motiivit
antavat niille niiden arvon. Jos motiivit eivät ole alkuisin Jumalasta, teot ovat
Jumalan edessä arvottomia, vaikka ne olisivat ihmisille hyödyllisiä ja hyviä
tekoja.
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Ylpeys omasta hyvyydestä ja siitä kehuminen on myrkkyä. Se on vanhaa
hapatusta, joka pitää perata pois. "Kerskailunne ei ole hyväksi. Ettekö tiedä, että
pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan? Puhdistakaa pois vanha hapate,
että olisitte uusi taikina, niin kuin olettekin happamattomia; onhan meidän
pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu."1Kor.5:6-7

Paavalilla itsellään oli suuri kiusaus ylpeillä hyvällä menneisyydellään, koska
se mitä hän oli saavuttanut ennen uskoontuloaan, oli inhimillisesti ottaen
kunnioitettavaa. Hän kuitenkin luki voittonsa tappioksi Jeesuksen tuntemisen
tähden. "Jos joku muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin vielä enemmän minä.
Minut on ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä, olen Israelin kansaa, Benjaminin
heimoa, heprealainen heprealaisista syntynyt, lakiin nähden fariseus, intoon
nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta
mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi."Fil.3:4-7

Vastaavasti moni voisi kerskua näin: "Minut on kastettu ja olen kristitty
kristitystä kodista. Olen elänyt kristillisten arvojen mukaan lapsuudestani
asti ja ollut innokas kirkossakävijä enkä ole koskaan uskoani kieltänyt."
Kuka voi lukea lihan mukaan syntyneen kristillisyytensä tappiokseen? Ennen
lahjavanhurskauden saamista voi olla vain omavanhurskauden tekoja.

Voitko Kristuksen tähden pitää roskana kasteesi ja saamasi kristillisen
kasvatuksen, koska ne olivat ennen uudestisyntymääsi? Voitko pitää
kuolleina tekoina kaikki hyvät tekosi, jotka teit ennen uskoontuloasi tai
omavanhurskaudessasi? Voitko pitää roskana sitä, mitä maailman ihmiset
pitävät arvokkaana? Sinä voit, jos janoat Jumalan vanhurskautta.

Paavali halusi menettää kaiken, mikä esti häntä kokemasta Jumalan
vanhurskautta. "Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen
Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt
kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen."Fil.3:8

Onhan suurta armoa saada olla Kristuksen oma, mutta vielä enemmän on voittaa
omakseen Kristus. Hän, joka haluaa elää ja kokea Jumalan vanhurskautta
elämässään, pitää oman vanhurskautensa roskana. Kristuksen omaksi
voittaminen tarkoittaa sitä, että "minun havaittaisiin olevan hänessä ja
omistavan, ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta
Kristukseen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella."Fil.3:9

Ennen uskoontuloasi sinussa ei ollut uutta luomusta. Et ollut Jumalan lapsi
Kristuksessa Jeesuksessa, vaan olit vain luotu Jumalan kuvaksi Aadamissa
ja Eevassa. Uskovan elämän keskeisin sääntö on kuolla pois vanhasta ja
elää Jumalasta syntyneen uuden luontonsa mukaan. "Sillä ei ympärileikkaus
ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on uusi luomus. Rauha
ja laupeus kaikille, jotka elävät tämän säännön mukaan, samoin Jumalan
Israelille!"Gal.6:15-16
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Julkaistu 18.04.2007

Pyhä Liitto
Monet käyttävät Jumalan rakkautta vain hyväkseen, eivätkä halua elää
liitossa Hänen kanssaan. Tunkeudu eksytysten läpi Jumalan voiman
lähteelle ja astu Pyhään Liittoon Hänen kanssaan - ollaksesi uskollinen
Yhdelle ainoalle.

Kutsu Pyhään Liittoon
Sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jumalan Pojasta on Jumalan kutsu
Pyhään Liittoon. Hän haluaa tehdä liiton kanssasi. Hän osoitti rakkautensa sinua
kohtaan siinä, että Hän antoi Jeesuksen kärsiä sinun rangaistuksesi. Hän odottaa
sinulta henkilökohtaista vastausta rakkauteensa.

Hän hyväksyy vain pyhän liiton. Jos haluat vastaanottaa Hänen rakkautensa
ja samalla säilyttää rakkautesi epäjumaliin, niin yrität tehdä Hänen kanssaan
epäpyhän liiton. Tällaista uskottomuutta esiintyy miehen ja naisen välisessä
suhteessa. Moni ottaa mielellään vastaan toisen osoittaman rakkauden, mutta ei
halua tämän kanssa liittoon, jossa oltaisiin uskollisia vain yhdelle ainoalle.

Evankeliumin kuuleminen antaa uskon, mutta mihin sinä uskoasi käytät? Moni
on saamansa uskon menettänyt, koska ei ole käyttänyt sitä liiton tekemiseen.
Saatuasi maistaa Jumalan rakkautta saatoit lämmetä niin, että otit Jeesuksen
vastaan Pelastajana hädästäsi ja Vapahtajana synneistäsi. Hylkäsitkö samalla
rakkautesi epäjumaliin? Moni ei ole sitä tehnyt, vaan haluaa olla "kaikkien
jumalien rakastama".

Vastaavasti tyttö voi lämmetä miehen kosinnalle ja vastata siihen myöntävästi,
mutta säilyttää samanaikaisesti suhteensa muihin miehiin, jotka myös ovat
osoittaneet hänelle rakkautensa. Halusi olla "kaikkien rakastama" voi tehdä
sinusta porton.

Aviopuolisot, jotka elävät toisilleen uskollisina elävät pyhässä avioliitossa. He
ovat toistensa omat. Samoin Jeesus ja Hänen omansa ovat toisilleen uskollisia.
Jos uskova jumaloi jotain muuta kuin Jeesusta, hän on rikkonut Pyhää Liittoa
vastaan. "Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait ja
hylänneet käskyt, tehneet tyhjäksi iankaikkisen liiton."Jes.24:5

Yhteisön uskoon kutsuva evankeliumi
Paljon on tehty, jotta evankeliumia ei koettaisi Jumalan henkilökohtaisena
kutsuna. Sanoma Jeesuksesta on esillä jumalanpalveluksessa osana liturgiaa,
seremoniaa tai riittiä. Näin evankeliumia käytetään kutsuna kirkon yhteyteen.

Kun asia kerrotaan jumalanpalveluskaavassa, niin kuulija johdatetaan ottamaan
evankeliumi vastaan yhteisön uskona. Silloin itse evankeliumin ei tarvitse
koskettaa sisintä, koska hartauden kokeminen korvaa sen. Näin he kyllä
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periaatteessa hyväksyvät evankeliumin, mutta eivät koe sen voimaa. Hartaan
toimituksen synnyttämä yhteinen usko tekee evankeliumin mitättömäksi.

Jotkut kirkot sanovat evankelioivansa ehtoollisen avulla. Sellainen toiminta
jakaa kaikille ihmisille Jumalan kutsua kutsumatta heitä mitenkään vastaamaan
siihen henkilökohtaisesti. Tätä viiniä on juotettu kaikille kansoille. Maailma
on kyllästetty sanomalla Jumalan rakkaudesta, mutta sellaisella tavalla, joka
ei synnytä vastarakkautta Jumalaa kohtaan. Sen sijaan se vain käyttää sitä
hyväkseen. Tästä voimme lukea Raamatusta: "Hänen haureutensa vihan viiniä
ovat kaikki kansat juoneet, maan kuninkaat ovat harjoittaneet haureutta hänen
kanssaan."Ilm.18:3

Kautta aikain hallitsijat ovat houkutelleet kristittyjä rikkomaan Pyhän Liiton
tulemalla valtioepäjumalan palvelijoiksi. Vallanhalu on houkutus, joka on tehnyt
monesta Jumalan miehestä Paholaisen palvelijan. Valtiovalta ja isänmaallisuus
on se epäjumala, jota monet kristilliset johtajat eivät ole halunneet hylätä.
Heidän oma uskottomuutensa on saanut heidät juottamaan samaa uskottomuutta
muille.

Älä juo "vihan viiniä". Älä osallistu ehtoolliselle, joka on Jumalan silmissä
haureutta. Älä anna sen hämätä itseäsi, että voit kuulla siellä evankeliumin.
Jumalan viha on ilmestyvä kerran taivaasta niitä vastaan, jotka pitävät
evankeliumin totuutta vääryyden vallassa.

Vaikka Jumala teki vanhan liiton yhden kansan kanssa, niin uuden liiton
Hän tekee yksilöiden kanssa. Kun Jeesus käski tekemään kaikista kansoista
itselleen opetuslapsia, Hän käski tehdä itselleen opetuslapsia kaikkien kansojen
yksilöistä.

Hän ei tee uutta liittoa minkään kansan kanssa, koska vain yksilö voi vastata
tämän liiton asetussanoihin. Uusi Liitto on liian pyhä tehtäväksi kansan kanssa,
koska se sinetöidään Jumalan Pojan verellä. Sen täytyy koskettaa yksilön
sydäntä pohjalle asti.

Niin totta kuin Jumalan Pojan ruumis on revitty kappaleiksi meidän tähtemme
kuin murrettu leipä niin totta on se, että uusi liitto tehdään yksilöiden kanssa,
jotka tulevat Jeesuksesta osallisiksi.

Uskottomuuteen kutsuva evankeliumi
Jos evankeliumin henkilökohtaisuuden mitätöinti ei toimi jonkun kohdalla, niin
paljon on tehty siinäkin, jotta henkilökohtainen kokemus ei johtaisi Pyhään
Liittoon Jumalan kanssa. Henkilön vastaus Jumalalle halutaan tapahtuvan kirkon
alttarilla, jotta se ei olisi liian henkilökohtaista.

Monet painottavat henkilökohtaisen ratkaisun tarpeellisuutta ja julistavat
evankeliumia kutsuna Jumalan yhteyteen. He eivät kuitenkaan ole "kihlaamassa"
kuulijoitaan "yhdelle ainoalle" toisin kuin Paavali. "Kiivailen teidän puolestanne
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Jumalan kiivaudella. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle
asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen."2Kor.11:2

Julistaessaan evankeliumia he sanovat, että tullessasi uskoon sinun ei tarvitse
luopua mistään. Se on sama kuin mies sanoisi kosiessaan, että tytön ei tarvitse
luopua muista poikaystävistään tullakseen hänen omakseen.

Jos he luottaisivat Jeesuksen kykyyn valloittaa sydämiä, he julistaisivat vain
Häntä eikä itseään. Jos Jeesus ei tee vaikutusta ihmiseen ja valloita tätä, niin
meillä ei ole oikeutta ylipuhua ketään Hänen omakseen.

Voi uskottomien yhteisöä, Jumalan rakkaudesta juopuneita luopioita! Jospa
he raitistuisivat ja haihduttaisivat humalansa hylkäämällä epäjumalansa.
Voi sielujen kalastajia, jotka yrittävät vietellä petoksella sieluja Jumalan
valtakuntaan! Jospa he seuraisivat Jeesusta, niin Hän tekisi heistä ihmisten
kalastajia, jotka kietovat lähimmäisensä totuuden verkolla ylös kansojen
rauhattomasta merestä.

Pelastaudu sinulle juotetusta uskottomuudesta
Jumala kutsuu aina yksilöä. Vaikka miljoona tai vain kaksi olisi kuulemassa
samaa julistusta, niin Jumalan evankeliumi ei ole yhteisellä päätöksellä
vastaanotettavissa. Koska kutsu on yksityinen, niin myös vastauksen pitää
olla yksityinen. Jeesus sanoo: "Jokainen, jonka Isä antaa minulle, tulee
minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos.
Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, vedä
häntä. Jokainen, joka on kuunnellut Isää ja oppinut häneltä, tulee minun
luokseni."Joh.6:37,44-45

Jeesuksen luo tuleminen ei ole julkinen asia. Sen sijaan Hänen seuraamisensa on
sitä. Kun haluat tehdä liiton Jumalan kanssa, niin älä tee sitä julkisesti. Julkaise
liitto vasta sen jälkeen, kun olet kokenut sen astuvan voimaan.

Jumala haluaa sinun "tulevan esille" sydämesi alttarille salassa ihmisiltä niin,
että vain Hän sen näkee. Jumalalle ei riitä se, että uskallat tulla ihmisten nähden
kirkon alttarille. Hän haluaa sinun sydämesi vastausta Hänen suureen uhriinsa.

Jeesuksen julkinen tunnustaminen kuuluu asiaan vasta sitten kun on ensin
päästy pyhään liittoon. Älä mene esille seurakunnassa tullaksesi uskoon,
vaan mene kotiisi ja sulkeudu yksin huoneeseesi ja tee siellä liitto Jumalan
kanssa. Tietysti voit sydämessäsi tehdä liiton Jumalan kanssa missä vain,
vaikka kansanjoukonkin keskellä, mutta älä etsi Jumalan vahvistusta liitollenne
julkisesti.

Kun lähestyt Jumalaa uskottuasi evankeliumin, elät elämäsi tärkeintä hetkeä. Se,
mitä siinä hetkessä tapahtuu vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten jatkossa edistyt
Jumalan tiellä. Ympärillä pauhaava kirkkokuoro tai saarnaajan rukoukset voivat
antaa sinulle niin vaikuttavan elämyksen, että sen tähden uskoit syntyneesi
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uudesti ylhäältä. Koska kokemuksesi ei tullut evankeliumin, vaan seremonian
voimasta, sinä tulit petetyksi. Samalla tuo seremonia saattoi peittää alleen Pyhän
Hengen hiljaisen äänen, joka olisi antanut sinulle aidon pelastuskokemuksen.

Rukoiltuasi Jeesusta yksinäisyydessä sinusta voi aluksi tuntua, ettei tapahtunut
mitään. Kun siitä huolimatta jatkat elämääsi evankeliumista kiittäen, niin pian
Jumala vastaa sinulle ja vahvistaa Liittonsa sinun kanssasi. Se voi tapahtua
missä vain ja milloin vain.

Rukoile evankeliumin mukaisesti ja anna Jumalan tehdä työnsä sinun
sydämessäsi. Silloin uskosi perustuu evankeliumin kautta saatuun Jumalan
vastaukseen. Voit pyytää uskovia rukoilemaan puolestasi, mutta torju heidän
"papilliset seremoniansa". Älä myöskään rukoile mitään toisten sinun suuhusi
panemaa rukousta. Syntisen rukous täytyy tulla sinusta ulos vapaaehtoisesti ja
aidosti.

Hyvä ja loistelias evankeliumin saarna voi hurmata sinut niin, että vastaat
enemmänkin tuon puhujan kuin Jumalan kutsuun. Vaikuttava kokous saa
sinut helposti tekemään liiton tuon hienon kristillisen yhdistyksen kanssa kuin
Jumalan kanssa.

Pyhän Liiton perusta
Sana Kristuksen rististä voi kuulijan kannalta mennä mitättömäksi monesta
syystä. Paavali tiesi, että inhimillinen puhetaito voi tuhota evankeliumin
vaikutuksen: "Eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan vaan julistamaan
evankeliumia, ei kuitenkaan viisain puhein, ettei Kristuksen risti menisi
mitättömäksi. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen,
mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima."1Kor.1:17-18

Huomaa, että Paavali tarkoittaa mitättömäksi menemisellä sitä, että kuulija tulee
vaikutetuksi väärästä asiasta eli jostain muusta kuin Jeesuksen rististä.
"Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja
vaan Hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi
ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan."1Kor.2:4-5

Sana Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta on Jumalan voima, mutta
se vaikuttaa sinussa vain, jos olet sisäistänyt sen omalle kohdallesi. Liittoon
Jumalan kanssa mennään ainoastaan ja vain sen tähden, että Hän rakasti meitä
Golgatan uhrissa. Mikä tahansa turhentaa sinulle sanoman Kristuksen rististä
estää sinua pelastumasta.

Tutki nyt sydämesi ja tunnista, minkä vastauksen olet antanut Jumalalle
sen johdosta, mitä Hän teki hyväksesi Golgatalla. Unohda kaikki muut
hengelliset kokemuksesi ja ratkaisusi ja alttarihetkesi. Jos Jeesuksen kuolema
ja ylösnousemus ei ole vielä saanut sinua Pyhään Liittoon Jumalan kanssa, sinä
voit kokea sen tänään.
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Julkaistu 26.04.2004 Viimeksi muutettu 22.05.2011

Jumalan tunteminen
Voit tulla tuntemaan Jumalan henkilökohtaisesti. Voisiko elämällesi olla
mitään parempaa tarkoitusta?

Tuntea vai vain tietää
Monet ihmiset me vain tiedämme, mutta emme tunne heitä. Niitä opimme
tuntemaan, joiden kanssa keskustelemme. Ne, joiden kanssa elämme, opimme
tuntemaan vielä paremmin. Niiltä, jotka tunnemme, otamme vastaan tietoa ja
omaksumme heidän asenteitaan. Seura tekee kaltaisekseen.

Kaikki tietävät Jumalan, mutta vain harvat tuntevat Hänet. Kaikilla on joku
havainto Hänestä ja siksi kaikki aavistavat jotain siitä, millainen Hän on.
Kuitenkin Jumala voidaan oppia tuntemaan vain Hänen uhrinsa kautta, minkä
Hän antoi Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan rakkauden vastaanottaneet saavat
elää Hänen kanssaan ja tuntea Hänet. Jumalan tunteminen on arvokkain asia,
minkä voimme kokea.

Tuntea Jumala luonnon kautta
Esineet kertovat meille paljon tekijöistään. Ihmisten tekemät esineet ovat
tekijöidensä näköisiä. Samoin saamme tuntea Jumalaa Hänen luomisteoissaan.
"Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa
ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja
ymmärrettävissä hänen teoissaan."Room.1:20

Kuitenkaan ei kaikki luonnossa oleva välitä meille Jumalan tuntemista. Älä
syytä Jumalaa luonnossa esiintyvästä väkivallasta, sillä se ei ole Hänestä, vaan
se on syntiinlankeemuksen seurausta. Jos uskoit valheen Jumalasta, hylkäät
helposti luonnon todistuksen Hänestä. Kun et kunnioita Luojaasi, joudut
luonnottomien ja kelvottomien ajatusten valtaan. "Koska heille ei kelvannut
pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielen
valtaan tekemään sopimattomia."Room.1:28

Voit pitää kiinni saamastasi Jumalan tuntemisesta tai voit antaa sen mennä.
Antamalla kiitoksen ja kunnian Hänelle Hänen teoistaan pidät kiinni saamastasi
Jumalan tuntemisesta. "Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole
häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa
ovat käyneet turhanpäiväisiksi, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on
pimentynyt."Room.1:21

Pimentyneet sydämet palvelevat epäjumalia. Koska he eivät kykene palvomaan
oikeaa Jumalaa, he palvovat itseään suurempia voimia jumalinaan. He pyytävät
jumaliltaan terveyttä, taloudellista menestystä ja kaikkea siunausta elämäänsä.
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Jeesus on paljon voimakkaampi Jumalan tuntemisen lähde kuin luonto. Hänessä
me kohtaamme itsensä Jumalan, eikä vain Hänen tekojaan. Jos joku pitää kiinni
luonnosta saamastaan Jumalan tuntemisesta, niin Jumala pitää huolen siitä, että
tällainen ihminen saa kuulla Raamatun Jeesuksesta.

Tuntea Jeesus ihmismielen mukaan
Raamattu puhuu siitä, että Jeesuksen voi tuntea "lihan mukaan" tai "Hengen
mukaan". Lihan mukaan tunteva tuntee ihmismielen mukaan. Hengen mukaan
tunteva tuntee Jumalan mielen mukaan. "Niinpä emme enää tunne ketään lihan
mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan
nyt enää tunne."2Kor.5:16

Eläessään maan päällä Jeesus torjui niiden ihmisten uskon, jotka uskoivat
Häneen inhimillisistä vaikuttimista. Esimerkiksi Hän torjui uskon, joka piti
Häntä hyvänä ihmisenä eikä nähnyt Hänessä Jumalan hyvyyttä. "Miksi sanot
minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin."Luuk.18:19

Jeesus ei ottanut vastaan kunniaa ihmisiltä. Nykyäänkin monet suuresti
kunnioittavat Häntä hyvänä ihmisenä ja elämänohjeiden antajana. Jumalan
Henki kuitenkin tahtoisi näyttää heille Jeesuksen Jumalan uhrikaritsana, joka
ottaa pois heidän syntinsä.

Kun Jeesus oli ruokkinut parilla leivällä ja muutamalla kalalla suuren
kansanjoukon, monet heti uskoivat Häneen, mutta ihmismielen mukaan. Jeesus
torjui heidän uskonsa kehottaen heitä etsimään iankaikkista leipää. Sillä Hän
tarkoitti Jumalan Hengeltä saatua uskoa. Kun Jeesus oli herättänyt Lasaruksen
kuolleista, niin suuri kansanjoukko heti oppi tuntemaan Hänet "lihan mukaan" ja
halusi kruunata Hänet Israelin kuninkaaksi.

Ihmiset uskoivat väärän evankeliumin, vaikka Jeesus ei julistanut sitä
väärin. Hän osasi torjua ihmismielen mukaan syntyneen uskon, mutta monet
evankelistat ja pastorit eivät ole sitä osanneet tehdä. Paavalillakin oli tässä
asiassa suuria vaikeuksia. Siksi hän kirjoittaa: "Teen teille tiettäväksi, veljet, että
minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukaista."Gal.1:11  Ihmismieli
ei helposti hyväksy ansaitsevansa Jumalan vihaa eikä tarvettaan pelastua
iankaikkiselta rangaistukselta.

Eräs sairas tuli terveeksi, kun evankelista rukoili hänen puolestaan. Parantunut
oli hyvin vaikuttunut tapahtuneesta ja tahtoi heti tulla kristityksi. Evankelista
kertoi, että Jeesus Kristus kerran kuoli hänen puolestaan, jotta hän voisi pelastua
pahemmasta asiasta kuin sairaudesta. Hän kärsi ristillä meidän tuomiomme
pelastaakseen meidät iankaikkiselta rangaistukselta.

Parantunut sanoi, että ei hän niin paha ihminen ole, että hän ansaitsisi
kuolemanrangaistuksen. Tähän evankelista sanoi: Tämä asenteesi estää sinua
tulemasta kristityksi, koska et voi tuolla asenteella kokea Jumalan rakkautta.
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Vaikka parantunut ei pitänytkään itseään niin pahana kuin evankeliumi, hän
koki kuitenkin huonoa omaatuntoa joistain virheistään. Ne hän halusi saada
anteeksi ja tahtoi tulla paremmaksi ihmiseksi Jeesuksen avulla. Niinpä hän etsi
kristittyjä, joilla olisi ihmismielen mukainen evankeliumi.

Hän meni erään pastorin puheille kertoen haluavansa tulla kristityksi. Pastori
kysyi, että uskooko hän Jeesukseen. Hän ilmoitti uskovansa. Sen enempää
kyselemättä pastori rukoili hänen puolestaan ja julisti hänelle synnit anteeksi.
Tämä tunsi olonsa hyväksi ja pastorikin iloitsi uudesta uskovaisesta. Tästä
uskovaisesta ei kuitenkaan iloittu taivaassa, koska hän syntyi lihan mukaan.

Monet sanovat olevansa uudestisyntyneitä kristittyjä. Heidän jokaisen olisi syytä
tutkia ovatko he syntyneet lihan vai Hengen mukaan. Tunnetko sinä Raamatun
Jeesuksen sellaisena kuin Jumalan Henki Hänestä todistaa vai näetkö hänet
inhimillisin silmin? Jos joku saarnaa toisenlaista Jeesusta kuin Pyhä Henki, niin
hän saa aikaan Kristuksen tuntemista lihan mukaan.

Tuntea Jeesus Jumalan Hengen mukaan
Jumala lupasi Israelilaisille uuden liiton, jossa "kukaan ei enää opeta
lähimmäistään eikä veli veljeään sanoen: 'Tuntekaa HERRA'. Silloin kaikki
pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo HERRA, ..."Jer.31:34  Missä
yhteydessä luvattu Jumalan tunteminen annetaan? "... sillä minä annan anteeksi
heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään."Jer.31:34

Jeesus tuli ja sovitti meidän syntimme, jotta voisimme tulla tuntemaan Jumalan.
Onhan Jumalan tunteminen suurempi lahja kuin syntien anteeksisaaminen!
"Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan
Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne,
jotka uskovat."1Kor.1:21  Anteeksisaamisessa saadaan Jumalan tunteminen.

Toisia ristinsanoma loukkaa ja toisia se naurattaa. Silti monet heistä molemmista
näkevät Jeesuksessa jotain uskomisen arvoista. He saattavat kunnioittaa Häntä,
koska Hän paransi heidän sairautensa tai muuten auttoi heitä jossain hädässä.
He suhtautuvat Jeesukseen kuin johonkin epäjumalaan, jolta he ovat tottuneet
pyytämään siunausta elämäänsä. Vaikka he sanovat uskovansa Jeesukseen, he
eivät tunne Häntä, koska he eivät ole kokeneet Jumalan rakkautta syntiensä
anteeksisaamisessa.

Et kai luullut, että se tekee sinusta pelastetun, jos sinulla on usko? Usko ei ole
itsetarkoitus, vaan Jumalan tunteminen. Jeesuksen tunteminen tekee sinusta
pelastetun. Sinä sait uskon saadaksesi sen avulla Jumalan tuntemisen. Jos koit
kuinka Jumala antoi sinulle anteeksi, niin muista olla Hänelle siitä kiitollinen,
jotta et menettäisi saamaasi Jumalan tuntemista. Anna kiitollisuutesi kasvaa
teoiksi, jotta Jumalan tunteminen lisääntyisi.
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Pietari ilmaisee asian näin: "Pyrkikää osoittamaan uskossanne hyveitä." Jos
annamme uskon vaikuttaa tekojemme mukana, siitä seuraa Jumalan tuntemista.
"Jos teillä on nämä ja ne yhä enentyvät, ne eivät anna teidän olla toimettomia
eikä hedelmättömiä Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa."2Piet.1:8

Paavali sanoo galatalaisille: "Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä
ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa
vaikuttava usko."Gal.5:6  Jumalan mielestä teon vaikutin on tärkeämpi kuin itse
teko. Rakkaus Jumalaan on tekojemme oikea motiivi. Tuntea Jumala on rakastaa
Häntä. Näin ymmärrämme, että ilman Jumalan tuntemista motiivimme jäävät
vääriksi.

Jos Jeesus on sinulle rakkain siksi, koska Hän kuoli sinun puolestasi, on
ilmeistä, että sinä tunnet Hänet Jumalan Hengen mukaan.

Jumalan tuntemisen saaminen
Pahuuttasi katuen kuuntele evankeliumia sinun syntiesi tähden ristiinnaulitusta
Jeesuksesta ja rukoile Häntä niin kauan kunnes saat Pyhältä Hengeltä
todistuksen siitä, että olet Hänen omansa.

Jos uskot evankeliumin, tunnustat syntisi Jeesukselle ja etsit yhteyttä Häneen
ollaksesi Hänen omansa. Silloin saat kokea kuinka Hän ilmaisee rakkautensa
sinulle ja antaa syntisi anteeksi. Siinä saat rakkauden Jeesukseen, kun koet
Hänen rakkautensa. Rakkautesi Häneen on Hänen käskynsä sinussa. Hän sanoo:
"Se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja joka
rakastaa minua, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmaisen
itseni hänelle."Joh.14:21

Jeesuksen henkilökohtainen tunteminen omana Vapahtajanaan merkitsee sitä,
että Hän muuttaa meihin asumaan. "Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun
sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme
hänen luokseen asumaan."Joh.14:23

Paavali viittaa tähän Jeesuksen asumiseen meissä, kun hän kehottaa
korinttolaisia tutkimaan, ovatko he uskossa: "Tutkikaa itseänne, oletteko
uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus
Kristus on teissä?"2Kor.13:5

Et tutki sitä, miten hyvin tunnet Hänet, vaan sitä asuuko Hän sinussa vai ei.
Löydätkö Jeesuksen sydämestäsi? Siellä ovat kaikki sinulle rakkaat henkilöt.
Jos Jeesus on sinulle rakkain siksi koska kuoli sinun puolestasi, niin sydämesi
kertoo sen sinulle. Et tarkkaile tunteitasi, vaan henkesi todistusta. Ei ole kyse
siitä miltä sinusta tuntuu, vaan siitä asuuko Jeesuksen Kristuksen Henki sinun
hengessäsi. "Siitä tiedämme hänen pysyvän meissä, siitä Hengestä, jonka hän
on meille antanut."1Joh.3:24  "Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen
omansa."Room.8:9
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Jos Jeesuksen Henki asuu hengessäsi, niin henkesi kokee sen. Hengestäsi
nousee ajatuksia, jotka ovat Jumalan Hengen vaikutusta. Koet niiden voiman
ja puhtauden. Sinun oma henkesi todistaa sinun ymmärryksellesi, että nämä
ajatukset tulevat Jumalan Hengeltä. "Henki itse todistaa meidän henkemme
kanssa, että me olemme Jumalan lapsia."Room.8:16

Yksi uskovaisessa ilmenevä Jumalan Hengen vaikutus on muita vaikutuksia
tärkeämpi ja tavallisesti se on myös ensimmäinen merkki siitä, että Jumalan
Henki on tullut ihmisen sydämeen. Voimme sydämestämme tunnustaa, että
ihminen Jeesus Kristus on Jumala. "Kukaan ei myöskään voi sanoa: 'Jeesus
on Herra', muuten kuin Pyhässä Hengessä."1Kor.12:3  "Jumalan Poika on tullut
ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on Todellinen.
Me olemme hänessä, joka on Todellinen, hänen Pojassaan, Jeesuksessa
Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä."1Joh.5:20

Jeesuksen tunteminen muuttaa meidän asenteemme, ajatuksemme, sanamme
ja tekomme. Aina on ollut niitä, jotka väittävät tuntevansa Jumalan, vaikka
se ei ole totta heidän elämässään. "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että
pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen
käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen
sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella tullut täydelliseksi. Tästä me
tiedämme olevamme hänessä."1Joh.2:3-5

Jos Jumalan evankeliumi on täysin sulautunut sinuun, niin se on synnyttänyt
sinussa rakkauden Jumalaa kohtaan. "Me rakastamme, koska hän on ensin
rakastanut meitä."1Joh.4:19  Uskoontullut voi havaita itsessään Jumalan Hengen
vaikutuksen. Hänen ehdotuksiaan voi totella tai jättää ne huomiotta. Hän ei
painosta meitä. Jumalan rakkauden voimasta uskova kuitenkin tottelee Häntä.

Kun tottelet Jumalan evankeliumia, niin siitä se Jumalan tunteminen alkaa.
Täydellisesti tulet tuntemaan Hänet sinä päivänä, kun saat nähdä Hänet
kasvoista kasvoihin.
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Julkaistu 23.11.2003

Nöyrä Jumala
Jumala on meiltä salattu, jotta me voisimme etsiä Häntä. Millaisena sinä
odotat tapaavasi Hänet? Minkä muotoisena Jumalan pitäisi ilmestyä
sinulle, jotta uskoisit Hänen olevan Jumala? Ehkä Hän kävi luonasi, muttet
tunnistanut Häntä.

Viimeinen ja ensimmäinen
Jumala sanoo Raamatussa: "Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen,
alku ja loppu."Ilm.22:13  On helppo huomata, että Hän on ensimmäinen, mutta
kuka tunnistaa Hänet, kun Hän on viimeinen? On helppo tunnistaa Jumala
kirkkauden hahmossa, mutta kuka tunnistaa Hänet, kun Hän ilmestyy heikkona
ja runneltuna? "Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet,
mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mielistyneet."Jes.53:2

Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi osoittaakseen meille kuinka Hän on myös
viimeinen eikä ainoastaan ensimmäinen.

Jumala alensi itsensä
Jumala oli niin nöyrä, että Hän tuli ihmiseksi! Hän, kaiken Herra astui alas
kirkkaudestaan ja otti vaatimattoman palvelijan muodon. Koska Jeesus sanoo,
että "Isä on minua suurempi"Joh.14:28  , niin jotkut pitävät sitä todisteena siitä,
ettei Jeesus olisi Jumala.

Eihän se kumoa Jeesuksen jumaluutta, jos Hän alentaa itsensä - muuten kuin
ehkä ylpeiden mielestä. Moni sanoo, ettei Jumalalla voi olla Poikaa. Sillä he itse
asiassa tarkoittavat sitä, ettei Jumala voi olla nöyrä. He väittävät asian olevan
vastoin järkeä, vaikka itse asiassa se on vastoin heidän ylpeyttään.

Ylpeä sydän ei voi käsittää Jumalan nöyryyttä. Se, että Jeesus antaa kaiken
kunnian Isälleen, todistaakin Hänen puolestaan. Hänen nöyryytensä takaa Hänen
luotettavuutensa ja jumalallisuutensa.

Kuka on viimeinen? Eikö hän, joka on vailla kaikkea kirkkautta, hän, joka on
häväistynä vailla kunniaa.

Suurin kärsimys
Kuolema on rangaistus kapinasta Jumala vastaan. Tuska ja ahdistus jokaiselle,
joka pahaa tekee. Kärsimys kuuluu jokaiselle, joka on tehnyt väärin. Voi kuinka
vihoviimeisiä me syntiset olemmekaan! Suurimman syntisen kuuluisi olla
viimeinen, häväistyin ja eniten rangaistu, vailla kaikkea kunniaa.

Sinäkö olet hylätty ja kaikessa viimeinen? Sinäkö olet kaikkein ahdistunein ja
eniten kärsinein? Et sinä, vaan Jumala.
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Jeesus otti päälleen meidän rangaistuksemme. Hänessä Jumala kärsi syntiselle
kuuluvan tuskan. Kukaan ei voi koskaan sanoa kärsineensä enemmän kuin
Jumala kärsi Jeesuksessa Kristuksessa.

Hän on viimeinen, et sinä. Hän on myös ensimmäinen. Hän on hyvä. Hän
ei ole koskaan tehnyt väärin. Hänessä ei ole mitään pahuutta. Silti Hän koki
suuremman tuskan kuin kukaan on koskaan kokenut tai tulee kokemaan.

Jumalan tuska on suurin! Kuinka sanomattoman kallis onkaan meidän
syntiemme sovitus! Hän oli Jeesuksessa ja kärsi helvetin tuomion meidän
syntiemme tähden. Hän kärsi Jumalan vihan tulen, mutta ei jäänyt sen valtaan
ikuisesti, koska Hän oli täysin puhdas ja syytön.

Jumala rankaisi itseään sinun syntiesi tähden! Sitä tehdessään Hän ei tehnyt
samoin kuin monet, jotka ovat rankaisseet itseään oman syyllisyytensä tähden.
Hänen tekonsa tuli puhtaasta sydämestä, sillä Hän on rakkaus.

Vain Jumala tietää miten hirveä paikka kadotus on. Se tapa millä Hän on
ryhtynyt pelastamaan meitä, kertoo meille sen, miten vakavana asiana Hän pitää
iankaikkista rangaistusta.

Hän pani kaiken likoon, mitä Hänellä oli pelastaakseen meidät iankaikkiselta
rangaistukselta. Hän antoi ainokaisen Poikansa. Hän uhrasi kaiken mitä Hänellä
oli pelastaakseen meidät. Hän uhrasi 100% sinun tähtesi. Vain Jeesus on
arvollinen tuomitsemaan kadotukseen, koska Hän on kokenut sen kaikkien
puolesta.

Ylpeiltä salattu
Kaikki ihmiset tähyilevät ympärilleen tunnistaakseen Jumalan. Tiedostamattaan
he odottavat milloin Hän tulee ulos piilostaan. Ihmiset tarkkaavat tunnistaakseen
Hänet, kun Hän tulee. Mitä he odottavat näkevänsä? He odottavat kirkkautta
loistavaa hahmoa, joka esiintyy mahtavasti.

Mistä tämä mielikuva on peräisin? Jokainen meistä on syönyt kiellettyä
hedelmää "ollakseen niin kuin Jumala". Paholaisen halu päästä Jumalaksi
Jumalan paikalle on siirtynyt meihin. Ylpeys on kapinaa Jumalaa vastaan.
Halu olla jotain suurta on ylpeyttä. Tämän halumme tähden emme voi uskoa
Raamatun Jeesukseen.

Ylpeille nöyrä Jumala on suuri pahennus ja Jumalan Poika on järjetön hullutus.
He loukkaantuvat Jumalan nöyryyteen, koska he itse haluavat olla kerskailevia
jumalia. He nauravat sille, että Jumala olisi tullut ihmiseksi, koska he itse
haluaisivat tulla jumaliksi.

Jumala tuli Jeesuksessa meitä lähelle, mutta useimmat eivät ole tunnistaneet
Hänessä Jumalaa, koska he eivät voi hyväksyä sitä, että Jumala ilmestyisi näin
vaatimattomalla tavalla. Jeesus ei kiinnittänyt ihmisten huomiota itseensä, vaan
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Isäänsä. Monet eivät usko Jeesuksen olevan Jumala, koska Hän ei kehunut
itseään.

Jumalan on siis helppo kulkea keskuudessamme tuntemattomana, koska meidän
on niin vaikea tunnistaa Häntä. Jumalan kirkkauden päällä on peite samaan
aikaan kun Paholainen tekeytyy kirkkauden enkeliksi. Aarre on kätketty
saviastiaan samaan aikaan kun kultaisessa temppelissä puhutaan roskaa.

Jumala todistaa sinulle
Kun juutalaiset eivät uskoneet Jeesuksen olevan Jumalan Poika, niin Jeesus
sanoi, että Isä todistaa Hänen puolestaan. Isä Jumala todisti Jeesuksen puolesta
monin tavoin, mutta merkittävintä on se, että Hän herätti Jeesuksen kuolleista.

Jos otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistuksen
vastaanottaminen helpompaa, koska se on suurempi. Joka hetki Hän todistaa
Pojastaan kaikkialla maailmassa. Miten Hän tekee sen sinulle?

Jos luet Raamatusta Jeesuksen opetuksia, niin koet sisimmässäsi, kuinka
Jumalan Henki vakuuttaa sinulle, että Hän on Jumalan Poika. Tuo vakuutus
virvoittaa henkesi. Siinä on elämän maku. Pyhän Hengen todistus on tuntunut
jokaisen Raamattua lukevan hengessä. Jopa jos vain kuulit Jumalan Pojan nimen
"Jeesus", silloin Isä Jumala jo kuiskasi henkeesi: "Tämä on minun rakas Poikani.
Kuule Häntä."

On luonnollista, että kiellät kokeneesi tätä Jumalan todistusta, jos et totellut sitä.
Millä vastaväitteellä kumosit Jumalan todistuksen? Mikä ikinä se olikaan, niin
sillä sanalla sinä väitit Jumalaa valehtelijaksi. Jos et ottanut vastaan Jumalan
todistusta, niin ei ole ihme, jos et ota vastaan kenenkään uskovaisenkaan
puheita. Haluaisitko Jumalan puhuvan sinulle uudestaan?

Saisiko Jumala sinut sittenkin kuuntelemaan itseään? Jos lempeä todistus ei
tehonnut sinuun, niin ankara käsittelykin on rakkautta, koska on kysymys
ponnistelusta pelastaa sinut iankaikkisesta tuhosta.

Jumalan käsittelyssä
Koska sinä kovetit sydämesi Jumalan todistukselle, Hän pehmittää sydäntäsi
kärsimyksellä. Hän antaa sinun kokea tuskaa ja kärsimystä, jotta hyväksyisit
totuuden itsestäsi.

Kärsimyksellä Hän tahtoo murtaa ylpeytesi ja avata korvasi kuulemaan
evankeliumia. Kärsimystesi keskellä voit nähdä Hänet, joka on kärsinyt
vielä enemmän kuin sinä. Hän kärsi syyttömänä, mutta sinä kärsit syyllisenä.
Golgatalla pyhä Jumala ja syntinen ihminen voivat kohdata toisensa. Vain
samaistumalla kärsivään Vapahtajaasi voit tulla tuntemaan Jumalan rakkauden.

Tunnusta ylpeytesi synniksi, ja katso Jumalan Pojan kärsimystä! Ylpeys
ansaitsee rangaistuksen. Se miten suhtaudut ylpeyteesi, ratkaisee kohtalosi.
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Monet pitävät ylpeydestään kiinni loppuun asti tapahtui heille mitä tahansa.
Toivon, ettet sinä seuraisi heidän uskoaan. Golgatalla voit antaa ylpeytesi pois.

Raha ja ylpeys
Raamattu sanoo, että "rahanhimo on kaiken pahan juuri."1Tim.6:10  Eikö siis
ylpeys olekaan pahinta? Rahan ja kunnian himolla on yhteys keskenään. Samoin
kuin kasvin juuri imee ravinteita kasviin, niin rahan himo imee ylpeyttä ihmisen
sydämeen. Raha edustaa ihmisen kapinaa Jumalaa vastaan, koska sen avulla
side hyvän alkuperään halutaan pyyhkiä pois. Tosiasiassa kaikki hyvä on lahjaa
Jumalalta, vaikka se olisikin rahalla ostettua.

Hän, joka himoitsee olla riippumaton Jumalasta, haluaa välineen, joka saa
hänet unohtamaan hyvän alkuperän. Rahalla sinä ostat omaksesi. Ostettu ei ole
lahjaksi saatua ja siksi se on niin mieluista kapinalliselle. Näin rahan himo tuo
ilmi ihmisen kapinaa Jumalaa vastaan. Omaksi ostetusta on helppo kerskata,
mutta lahjaksi saadusta on helppo olla kiitollinen.

Kun luulemme omistavamme jotain hyvää, jota emme ole saaneet lahjaksi,
niin se on valhetta, jota vain meidän ylpeytemme pitää pystyssä. Muista,
että olet saanut terveytesi, viisautesi ja kauneutesi lahjaksi Jumalalta. Se,
minkä viisaudellasi ansaitsit, on sekin siis vain lahjaa Jumalalta. On nöyryyttä
tunnustaa riippuvaisuutensa Jumalasta. Vai tahdotko olla riippumaton ja tulla
toimeen omillasi? Siis millä?

Jumala osti meidät Jeesuksen verellä vapaaksi riippuvaisuudesta syntiin.
Jeesuksen veren avulla siteemme pahaan alkuperäämme pyyhitään pois.
Pelastetut ihmiset ovat Jeesuksen kerskaus. Saakoon Hän iloita omaisuudestaan!
Hän on ansainnut meidät työllään. Jumalan Karitsa yksin on arvollinen saamaan
kaiken kunnian! Hän on täydellinen ihminen ja totinen Jumala!

Kaikki kunnia ja kirkkaus menevät lopulta kuitenkin Hänelle! Se kyllä ylpeitä
harmittaa iankaikkisesti, mutta pelastetut iloitsevat Hänen kunniastaan Jumalan
kuningaskunnan loistossa iankaikkisesti.
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Jumalan Uhri
Oikeutta vaaditaan ja rakkautta etsitään. Molemmat voidaan löytää
Jumalan Uhrissa.

Oikeudenmukaisuus ja rakkaus
Jokainen voi havaita, että sisimpämme vaatii oikeudenmukaisuutta. Se
on osa meidän sisäistä luontoamme. Emme pääse sitä pakoon, uskomme
sitten mitä tahansa. Luodessaan meidän sielumme Jumala asetti meihin
oikeudenmukaisuuden tajun.

Kun joku tekee sinulle vääryyttä, koet tarvetta antaa samalla mitalla takaisin.
Kun sinä teet saman vääryyden jotain toista kohtaan, tiedät vastaavasti
ansaitsevasi takaisin samanlaisen kohtelun kuin annoit muille. "Silmä silmästä"
ja "potut pottuina" on oikeudenmukaisuutta. Entä, jos annatkin anteeksi. Voitko
tehdä sen tekemättä väkivaltaa oikeudelle?

Jumala on ilmoittanut olevansa sekä oikeudenmukaisuuden että rakkauden
Jumala. Anteeksiantava rakkaus ja oikeudenmukaisuuden vaatimus ovat
ilmeisessä ristiriidassa keskenään. Jos annat anteeksi, rikot oikeudenmukaisuutta
vastaan. Jos aina pidät kiinni oikeuksistasi, olet rakkaudeton. Syntiuhri on
Jumalan ratkaisu tähän ristiriitaan.

Koska Jumala rakastaa meitä, Hän valmisti meille mahdollisuuden saada
anteeksi ilman, että rikotaan oikeudenmukaisuutta vastaan. Hän antoi
syntiuhrinsa meidän puolestamme täyttääkseen oikeudenmukaisuuden
vaatimuksen.

Jeesuksen silmä meni meidän silmämme sijaan. Syytön otti vastaan syylliselle
kuuluvat lyönnit. Tämä olisi kauhean väärin, jos se olisi tehty Jeesukselle ilman
Hänen suostumustaan. Tämän uhrin Hän kuitenkin antoi yhdessä tuumin Isänsä
kanssa - rakkaudesta meihin.

Jeesus on ainoa synnitön ihminen, virheetön Jumalan Karitsa. Kukaan muu ei
olisi kelvannut syntiuhriksi, joka voisi sovittaa meidän syntimme.

Tämä sanoma on monille ihmisille vastenmielinen. He eivät hyväksy sijaisuhria
tai sijaisen kärsimiä rangaistuksia. Heidän oikeudenmukaisuuden tuntonsa sotii
sitä vastaan. Heidän mielestään jokaisen täytyy kärsiä oma rangaistuksensa ja
vastaavasti saada kunnia omista hyvistä teoistaan.

Sijaisuhri
Miksi sijaisuhri on monille niin vastenmielinen asia? Syy on pelkästään heidän
ylpeydessään. He haluavat kyllä saada anteeksi, mutta ei lahjaksi, vaan he
uskovat voivansa ostaa anteeksiantamuksen hyvillä teoillaan tai sovittaa tekonsa
omalla kärsimyksellään.
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He pitävät itseään niin hyvinä, että puhe heidän puolestaan annetusta
syntiuhrista loukkaa heidän ylpeyttään. Toisaalta he ymmärtävät, että sijaisuhrin
vastaanottaminen jättäisi heidät kiitollisuudenvelkaan. He kun eivät niinkään
halua kiittää, vaan että heitä kiitetään. Siksi puhe heidän syntiensä tähden
ristiinnaulitusta Jumalan Pojasta loukkaa heitä.

Voimakas oikeudenmukaisuuden tunto johtaa lopulta itsensä tuomitsemiseen.
Asiassa, missä lausut tuomion muista, tulet langettaneeksi tuomion itsestäsi,
koska sinä itse teet samoja tekoja. Oman suunsa tuomion alla kärsivällä olisi
hyvä tilaisuus tarkistaa asennettaan Jumalan tarjoamaan sijaisuhriin, koska vain
tuomitulla on tarvetta saada armahdus.

Tuossa tilanteessa moni kuitenkin on valinnut toisen suunnan. He
päättävät alkaa kuolettaa voimakasta oikeudenmukaisuuden tuntoaan.
Huomatessaan tuominneensa itsensä, he päättävät antaa itselleen anteeksi.
Sen anteeksiantamuksen he ostavat myymällä totuuden. He alkavat vakuutella
itselleen, ettei se niin väärin ollutkaan.

Annettuaan itselleen anteeksi he muuttuvat hyvin suvaitsevaisiksi muita
saman vääryyden harjoittajia kohtaan. Kipeä muisto siitä, kuinka heidän
oikeudenmukaisuutensa kääntyi heitä itseään vastaan, tekee heistä sallivaisia
kaikenlaiselle pahalle.

Sinun on mahdollista pitää kiinni oikeudenmukaisuuden tunnostasi, jos
ostat anteeksiantamuksen Jeesuksen sovintoverellä, etkä myymällä totuutta.
Jeesuksen veren arvokkaan valuutan saat lahjaksi. Lahjan vastaanottaminen
maksaa sinulle vain sen, että kallistat korvasi Jeesuksen puoleen ja kuuntelet
Häntä.

Huomattuasi saaneesi lahjana anteeksi päätät alkaa ostaa totuutta. Jumala
paljastaa sinulle, että se mitä teit, olikin itse asiassa paljon pahempi asia kuin
luulitkaan. Ymmärrettyäsi kuinka paljon sinun armahtamisesi maksoi Jumalalle,
muutut ankarammaksi kaikkea vääryyttä kohtaan.

Jumalan tunteminen uhrin kautta
Haluatko tuntea Jumalan, joka uhraa jotain? Hän on rikas antaja kaikille. Hän
voi antaa meille paljon, eikä se ole vielä mikään uhri Hänelle. Hän on antanut
meille varsin kauniin planeetan ja rikkaan luonnon iloksemme. Hän voisi antaa
meille vaikka tuhat tällaista planeettaa ja luoda iloksemme miljoonia uusia
lajeja, eikä se olisi Hänelle vielä mikään uhri. Kuule nyt ja ymmärrä, että Hän
on todella antanut meille paljon enemmän, niin paljon, että se on uhraamista.

Uhri on aina jotain sellaista pois antamista, joka tuntuu ja sattuu. Jumala antoi
rakkaimpansa. Hän antoi kaiken. Hän antoi Ainokaisen Poikansa! "Katso,
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!"Joh.1:29  On uskomatonta,
että kukaan voi kulkea kylmänä tämän sanoman ohi!
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Koska Jeesus kuoli meidän puolestamme, Jumala voi antaa meille anteeksi
oikeudenmukaisella tavalla. Hän ei ainoastaan anna anteeksi, vaan antaa meidän
tuntea itsensä Uhrinsa kautta. Se onkin hyvin ihmeellinen asia.

"HERRA pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme."Jes.53:6  "Jos
sinä asetat hänen sielunsa vikauhriksi, hän saa nähdä jälkeläisiä."Jes.53:10 

Sinusta tulee Hänen jälkeläisensä eli Jumalan lapsi Kristuksessa, jos otat
vastaan Jumalan tuntemisen tämän uhrin kautta! Oletko pannut Jeesuksen sielun
vikauhriksesi? Jos et ole, et tunne Jumalaa.

Ota Jeesus vastaan omien syntiesi sovittajana. Jos katuen tunnustat syntisi
Jumalalle, saat luovuttaa syyllisyytesi Jumalan uhrikaritsan päälle. Vanhan
Testamentin uhreissa tuo syyllisyyden siirto tapahtui siten, että synnintekijä
laittoi kätensä uhrikaritsan pään päälle tunnustaen syntinsä. Sitten hän
teurasti karitsan. (3Moos.4:32-35) Se on esikuva siitä, kuinka meidän täytyy
henkilökohtaisesti ottaa Jumalan uhri vastaan, jotta se antaisi meille Jumalan
tuntemisen. Jumalan Pojan veri vuoti kerran Golgatalla. Katso tarkoin tuohon
uhriin! Se on paratiisin portti ja ovi elämään. Anna sen vallata sydämesi.
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Jumalan Uhri katuvia varten
Jos pidät itseäsi hyvänä, vaikka olet paha, olet kovettanut sydämesi. Jos
kadut pahuuttasi, pehmenet ja voit tulla osalliseksi Jumalan Uhrista ja
kokea taivaallisen onnen.

Katuva kokee Jumalan armon
Oli mies, joka syvästi katui, mitä oli tehnyt. Hän murehti pahuuttaan niin,
ettei tahtonut elää. Hän häpesi itseään Jumalan edessä. Silti hän halusi
lähestyä Häntä, koska uskoi Jumalan voivan tehdä asialle jotain. Hän ymmärsi
pahuutensa tähden ansaitsevansa kuoleman. Oma kuolema mielessään hän
rakensi Jumalalle kivisen alttarin.

Hän otti karitsan ja sanoi sille, että sinä olet nyt minä. Sitten hän katsoi ylös
taivaaseen ja tunnusti Jumalalle pahuutensa pitäen kättään karitsan päällä. Sen
jälkeen hän teurasti karitsan ja vuodatti sen veren alttarille. Hän pani kuolleen
karitsan alttarille, jonka päälle hän oli latonut puita.

Hän sytytti puut ja katseli kyynelehtien palavaa karitsaa. Hänen katumuksensa
savu nousi Jumalan eteen. Silloin Jumala armahti häntä ja lähetti Henkensä
hänen sydämeensä. Näin hän koki Jumalan armon ja anteeksiantamuksen.

Kasvot sädehtien hän meni veljensä luo ja kertoi, kuinka hän oli kohdannut
Jumalan. Tämä katsoi veljensä onnea ja tunsi kateutta. Onko veljeni muka
parempi kuin minä? Miksi minä en ole saanut kokea taivaallista onnea?

Veljeään kadehtinut rakensi alttarin Jumalalle. Hän laittoi halkojen päälle
hedelmiä ja jyviä. Katsoen ylös taivaaseen hän kiitti Jumalaa Hänen hyvistä
lahjoistaan. Sitten hän sytytti puut ja katsoi itseensä tyytyväisenä, kun jyvät ja
hedelmät paloivat. Lopulta tuli sammui ja uhrintuojan hahmo synkistyi. Jumala
ei ilmestynyt hänelle.

Hän meni veljensä luo ja kertoi, että Jumala ei ollut ilmestynyt hänelle. Kun
tämä kuuli, mitä oli uhrattu, hän sanoi, että syntiuhri pitää uhrata ensin ja
kiitosuhri vasta sen jälkeen. "Minä en ole tehnyt mitään väärää, joten en uhraa
syntiuhria", kuului ärtynyt vastaus. Varovasti autuas veli sanoi vihaiselle
veljelleen: "Eikö tapahtunut todista sinulle, että Jumala on eri mieltä sinun
hyvyydestäsi?"

Kateellisen uhri
Veljeään kadehtiva kuuli kuiskaavan ajatuksen, joka sanoi: "Veljesi on
Jumalalle kovin rakas, mutta sinusta hän ei välitä. Jumala ei arvosta sinua,
vaikka olet elänyt yhtä hyvin kuin veljesi." Pettymys Jumalaan ja kateus veljeä
kohtaan saivat katumattoman sydämen avautumaan aiheettomalle vihalle.
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Sydämensä kovuuden tähden hän ei voinut vastustaa pahoja ajatuksia, jotka
väijyivät hänen sydämensä ovella.

Kateellisten ajatustensa valtaamana Kain sanoi veljelleen, että menkäämme
kahdestaan ulos. Aabel näki veljensä synkän hahmon ja ajatteli, että aikooko
hän nyt katua pahuuttaan ja uhrata Jumalalle karitsan. Kun he olivat kahdestaan
kedolla, Aabel katsoi kateellista veljeään onnellisin silmin ja odotti, mitä tällä
olisi asiaa. Silloin hän näkikin vihan välähtävän veljensä silmissä ja veitsen
hänen kädessään. Kateellinen tappoi onnellisen. Katumaton surmasi katuneen.
Itse mielestään hyvä ihminen murhasi sen, joka piti itseään pahana.

Jumala nuhteli Kainia, joka kyllä myönsi olevansa syyllinen, mutta ei katunut
pahuuttaan. Hän sanoi Jumalalle, että syyllisyyteni on suurempi kuin jaksan
kantaa. Hän valitti saamansa rangaistuksen kovuutta, mutta ei katunut tekoaan
eikä uhrannut Jumalalle syntiuhrikaritsaa. Hän jopa pyysi Jumalalta suojelua,
ettei kukaan kostaisi hänelle. Niinpä Jumala laittoi häneen merkin, ettei kukaan
tappaisi häntä. (1Moos.4)

Eikö Jumala ollutkin ihmeen ystävällinen murhaajaa kohtaan? Hän suojeli
Kainia, koska Hän yhä odotti Kainin katumusta. Jumala on pitkämielinen ja
odottaa kaikkien ihmisten katumusta ja antaa meille siten aikaa pehmentää
sydämemme.

Jumalan Karitsa
Jumala riisuutui jumaluudestaan ja pukeutui ihmisyyteen. Hän tuli ihmiseksi
Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on Jumalan uhrikaritsa, jonka kautta pahuuttaan
katuvat voivat lähestyä Jumalaa ja kokea Hänen armonsa. Nyt katuvat eivät
enää teurasta karitsaa kivisellä alttarilla, vaan ottavat omakseen ristiin naulitun
Jeesuksen ja panevat Hänet syntiuhrikseen Jumalan edessä. Eläinuhrit olivat
vain esikuva Jumalan Uhrista Golgatalla.

Monet ovat niin kuin Kain, että he kiittävät Jumalaa maallisista lahjoista,
uskovat Jumalaan, jotta vapautuisivat syyllisyydestä ja pyytävät Jumalan
suojelua. He eivät kuitenkaan kadu pahuuttaan, vaan ovat kovettaneet
sydämensä siten, että päättäväisesti pitävät itseään hyvinä, vaikka ovat pahoja.
He toivottavat toisilleen Jumalan siunausta korostaakseen omaa hyvyyttään.

Ateisteja lukuun ottamatta kaikki ihmiset haluavat olla siunattuja ja Jumalan
kansaa. He kiittävät Jumalaa Hänen lahjoistaan ja rukoilevat terveyttä, rikkautta
ja pitkää ikää. Kun he näkevät Jeesuksen omien onnen, he ovat kateellisia.
Jotkut heistä yrittävät tulla uskoon, mutta eivät voi, koska Jumala ei vastaa
heille, samoin kuin Hän ei vastannut Kainille. Hän vastaa meille vain sen
syntiuhrin kautta, jonka Hän on itse meille valmistanut.

Katumus ei ole vain syyllisyytensä tunnustamista, vaan sydämen särkymistä.
"Jumalalle kelpaava uhri on särkynyt henki." (Ps.51:19) Jeesuksen kuolema
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ristillä on ainoa oikea uhri, jonka Jumala hyväksyy. Vain sen kautta Hän vastaa
vain niille, jotka antavat tämän Uhrin särkeä heidän sydämensä.

Monet uskovat, että Jeesus on heidän Vapahtajansa, mikä kuitenkin tarkoittaa
vain sitä, että he ovat uskollaan kovettaneet sydämensä, niin että eivät koe
syyllisyyttä. He ovat paatuneet uskoviksi. Koska he eivät ole osallisia Jumalan
armosta, he eivät koe vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Kun he
kohtaavat jonkun Jumalan armosta osallisen, he tuntevat kateutta ja vihaa.

Eräs mies halveksien kutsui erästä uskovaa hihhuliksi. Kerran ollessaan
humalassa sama mies kertoi samalle uskovalle kokemastaan syyllisyydestä.
Hän sanoi: "Sinä se vain elit rauhassasi, kun minä samaan aikaan kärsin hirveitä
tunnontuskia." Halventavat nimittelyt voivat olla ilmauksia kateudesta, vaikka
tavallisesti kateelliset salaavat kateutensa.

Jokaisen Jumalan armosta osallisen on syytä tiedostaa, että Jeesuksesta
todistaminen voi aiheuttaa kateutta. Kerskaileva uskontunnustus on väärin,
koska se yllyttää kateuteen. Jeesuksen nöyryydessä uskova tunnustaa, että minä
en ole parempi kuin muut ihmiset, vaan minussa esiin tuleva vanhurskaus, rauha
ja ilo ovat Jeesuksen ansiota. Kuka tahansa voi saada saman armon. Siksi on
turhaa olla kateellinen.

Vaikka Jeesus vaelsi nöyrästi antaen kaikesta kunnian Isälleen, Häntä silti
kadehdittiin. Hän sanoi: "He ovat vihanneet minua syyttä." (Joh.15:25) Kukaan
ei voi kätkeä onneaan Kristuksessa. Siksi myös nöyrästi vaeltava kristitty
herättää kateutta. Heitä kadehtivat itse asiassa kadehtivat Jeesusta. Jokaisen
kristityn on syytä varautua uskonnollisten ihmisten vihaan. Jeesus sanoi
omilleen, että joka tappaa teidät "luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle".
(Joh.16:2)

Ennen uskoontuloaan apostoli Paavali tappoi Jeesuksen omia luullen sen olevan
Jumalalle kelpaava uhri. Tästä syystä hän piti itseään syntisistä suurimpana.
Hänen sydämensä särkyminen antaa toivoa pahasti paatuneille ihmisille. He
voivat pelastua juuri vähän ennen sitä rajaa, jonka ylitettyään he eivät enää
kykene pehmentämään sydäntään. Sydämemme voi kovettua niin kovaksi,
että sitä ei enää koskaan voida saada pehmeäksi. Kainin tieltä pelastuneet ovat
suurimpia syntisiä, koska he ovat pelastuneet sydämen kovuuden äärimmäiseltä
rajalta.

Jumalan Karitsan seuraajat
Jeesuksen tähden uskonnollinen maailma pitää Hänen omiaan teuraslampaina
joka päivä. Myös tänään lyödään Jeesusta. Hänen ruumiinsa vavahtelee kivusta.
Hän on vankilassa, koska Hänen hyvyytensä ärsyttää pahoja, jotka pitävät
itseään hyvinä.
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Myös tänään hallitukset lyövät Jeesusta ja puettavat Hänet halveksittavaan
pukuun. Ivallisesti piikitellen he ylistävät Hänen kuninkuuttaan. Tänäänkin
Jeesuksen silmät sidotaan ja he lyövät Häntä poskelle. Ivallisesti nauraen Häntä
pyydetään kääntämään toinenkin poski.

Juutalaiset papit kohtelivat Jeesusta harhaoppisena, joka oli perustamassa heidän
valtaansa uhkaavaa lahkoa. Samasta syystä monet nykyajan uskonnolliset
johtajat kohtelevat Jeesuksen omia harhaoppisina. Rooman esivalta tuomitsi
Jeesuksen kuolemaan uskonnollisten johtajien yllytyksestä. Samasta syystä
monet nykyajan hallitukset tuomitsevat Jeesuksen seuraajia. Ilman kateellisten
pappien toimintaa roomalaiset eivät olisi tuominneet Jeesusta. Myös nyt kukaan
tuskin edes huomaisi Jeesuksen omien olemassaoloa, jos kateelliset eivät
paheksuvasti osoittaisi heitä sormellaan.

Jumalan seurakunta on Kristuksen ruumis, joka ottaa vastaan Jeesukselle annetut
iskut. On armoa saada olla Kristuksen jäsen ja osallinen Hänen kokemuksistaan.
Hänen kuormansa on keveä ja Hänen kokemuksensa sopivat meille. Hän on
omiensa kanssa koko ajan kaikessa, mitä he kokevat.

Monta on tullut Hänen nimessään muuttaakseen Hänen sanomansa. He ovat
mitätöineet Kristuksen ristin, jotta heitä ei kohdeltaisi kuin Kristusta. He ovat
hylänneet Kristuksen opin, jotta heitä ei vainottaisi. He vaeltavat Kristuksen
ristin vihollisina, vaikka tunnustavat olevansa kristittyjä. Eiväthän he voikaan
olla tosi kristittyjä, koska he ovat paaduttaneet sydämensä!

Maailma hyväksyy paatuneiden kristillisyyden, koska he ovat yhtä paatuneita
kuin maailman ihmiset. Monet heistä rakastavat yhteyttä, jota he paatumuksensa
kautta kokevat. He uskovat kokemansa yhteyden olevan kristittyjen yhteyttä,
vaikka se todellisuudessa on paatuneiden sydänten yhteyttä.

Jumala itkee ihmisten katumattomuutta
Jumala ei seuraa maailman tapahtumia välinpitämättömänä. Hän eläytyy
kaikkeen koko sydämestään. Taivaassa on voimakkaita tunteita ja aktiivista
toimintaa. Jumala ei laiminlyö mitään työtään. Jos jossain on jotain pahaa,
se ei ole Hänen syynsä. Hän on tehnyt kaiken mahdollisen kaikkien ihmisten
pelastuksen eteen. Joka ei pelastu, on itse vastuussa katumattomuutensa
seurauksista. Jumala on antanut meille aikaa, jotta me katuen kääntyisimme
Hänen puoleensa.

Jumala on antanut meille vapauden ja vallan tehdä valintoja. Se on oleellinen
osa meidän henkemme kasvua. Tämä planeetta on olemassa, koska täällä Jumala
kasvattaa ihmisiä iankaikkisuutta varten. Jos henkemme kovettuu, emme voi
kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Jos tämä planeetta ei enää tuota Jumalalle sitä,
mitä Hän haluaa, Hän korjaa sadon ja polttaa maan.



- 72 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Meillä on valta kovettaa ja pehmentää sydämemme. Jumala ei tee valintoja
meidän puolestamme, mutta Hän tekee ne meille mahdollisiksi.

Hän antoi Ainoan Poikansa syntiuhriksi meidän edestämme, jotta me voisimme
katua ja Hän voisi muokata henkeämme. Hän antaa meidän kokea paljon hyvää
ja pahaa, jotta huomaisimme pahuutemme. Hän hyväilee meitä luontonsa hyvillä
antimilla ja lyö onnettomuuksilla ja sairaudella, jotta ymmärtäisimme katua.
Hänen hyvyytensä vetää ja ankaruutensa työntää meitä mielenmuutokseen, joka
saa meidät hyväksymään totuuden itsestämme.

Sinä annat Jumalalle kirjoitusoikeuden sydämesi levylle. Et voi viimeisellä
tuomiolla syyttää Häntä ja sanoa, että miksi et kirjoittanut lakiasi sydämeeni,
jotta olisin elänyt oikein? Sinä kovetit sydämesi Jumalan äänelle, ja estit Häntä
muokkaamasta sydäntäsi. Toisaalta et voi vain ryhtyä uskovaiseksi ja päättää,
että nyt Jeesus on minunkin Pelastajani. Et voi ottaa armoa, vaan Hän antaa sen
sinulle.

Sinun tulee antaa katumuksesi nousta Golgatan uhrisavussa Jumalan luo ja Hän
lähettää Henkensä sydämeesi. Hän haluaa asua sinussa voidakseen muokata
henkeäsi. Hän ei tee sinussa etätyötä, vaan läheistä tiimityötä. Hän haluaa, että
osallisuutesi Jeesuksen kuolemaan tekee sydämesi pehmeäksi, jotta Jeesuksen
ylösnousemus antaisi hengellesi uuden muodon.

Vielä tänään Jumala odottaa, että ihmiset katuen kääntyisivät Hänen puoleensa.
Hän tietää kaiken. Hän tietää kaikkien ihmisten kaikki ajatukset, sanat ja
teot. Kukaan ei voi salata Häneltä mitään. Lopulta Hän huomaa, että Hänen
muokkaamansa sydämet ovat valmiita ja heitä on riittävästi. Silloin maan sato
on kypsynyt ja Hän lähettää enkelinsä korjaamaan sen.
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Lähde sydämessä
Mitä henkeä sinä olet juonut, sellaisen hengen lähteeksi sinä olet tullut. Kun
annat sydämesi puhua, niin virtaako sinusta ulos kuolema vai elämä? Juo
sisimpääsi elämän lähde, avaa sydämesi luovalle valolle ja anna kiinnittää
itsesi hyvyyden runkoon.

Jumalan sanaton kutsu
Jonain päivänä elämäsi voi tuntua sinusta hyvin kuivalta ja tarkoituksettomalta.
Sinä päivänä muista, että Jumala on elämän lähde, joka tahtoo muuttaa
sisimpääsi asumaan.

Jonain päivänä koet pimeyden, missä et näe toivon sädettäkään. Sinä päivänä
muista, että Jumalan kasvoista loistaa valo, joka voi asettua sisimpääsi asumaan.

Jonain päivänä pahuutesi voi viiltää sisintäsi. Sinä päivänä muista, että Jumala
on puutarhuri, joka tahtoo leikata sinut irti pahuuden puusta ja oksastaa sinut
hyvään puuhun.

Elämän lähde
Mitä henkeä sinä olet juonut? Uskoit sen, sitouduit siihen ja antauduit sille,
koska joit sen itseesi. Suusi puhuu sydämesi kyllyydestä, pulppuaa kuin lähde.
Virtaako sinusta kuolema vai elämä? Tuleeko sinusta esiin kirous vai siunaus,
valhe vai totuus? Eikö olisi hyvä, jos kuoleman lähde sinussa kuivuisi ja tilalle
puhkeaisi elämän lähde?

Tahdotko nyt juoda Jumalan Henkeä? Maista lähteestä, joka pulppuaa sinulle
Jeesusta Kristusta. Hän sanoo: "Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni
ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen
sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Joka juo sitä vettä, jota minä
hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee
hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään."Joh.7:37-38,4:14  "Joka
janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi elämän vettä."Ilm.22:17

Onhan selvää, ettei sellaisen koskaan tule enää jano, jonka sisimmässä on lähde.
Jokaisen Jeesuksen oman sisimmässä on Jumalan sanan lähde, sillä "kaikki me
olemme saaneet juoda samaa Henkeä."1Kor.12:13  Onko sydämessäsi Jumalan
sanan lähde vai ammennatko elämää vain Raamatusta? Jeesus sanoo asiasta:
"Eikä hänen sanallaan ole teissä pysyvää sijaa, sillä te ette usko häntä, jonka
Isä on lähettänyt. Te tutkitte Kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä
iankaikkinen elämä, ja juuri ne todistavat minusta. Silti te ette tahdo tulla minun
luokseni, että saisitte elämän."Joh.5:38-40  Voidaksesi saada Jumalan sanan lähteen
sydämeesi sinun täytyy tulla Jeesuksen luo ja juoda Jumalan Henkeä, jota Hän
sinulle antaa. Jumalan sana on sinussa pysyväisenä, jos sinussa on Jumalan
sanan lähde.
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Sinun Raamattuviisautesi ei sinua auta, vaikka se olisi kuinka raamatullinen
ja oikea. Sinua auttaa vain se, että koet itsessäsi Hänen sanojensa lähteen. Juo
tämä: Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Älä vastustele, kun Isä Jumala kallistaa
huulillesi maljansa juottaakseen sinulle Henkeään: "Jeesus on totinen Jumala ja
iankaikkinen elämä". Jeesuksen tunteminen on elämän juoma.

Valon lähde
Missä valossa sisimpäsi ajattelee? Katsoit sitä, sytyit siitä ja jäit sen lämpöön
lepäämään. Elit valosi viisaudessa, kunnes hämmennyit ja toivosi sammui. Mitä
jos sinussa oleva valo onkin pimeyttä? Näe kuinka pimeyden keskeltä loistaa
valo. Jeesus sanoo: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje
pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo."Joh.8:12  Katso Jumalan Karitsaa, joka
pois otti maailman synnin.

Sisäistä omalle kohdallesi evankeliumi ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta
Jumalan Pojasta, niin lamppu syttyy sydämessäsi. Uskalla syntiesi tuomion
pimeyteen, niin pääset Jumalan armon valoon. Jos tunnustat syntisi uskossa
Jeesukseen, niin Kristuksen kasvojen valo loistaa sydämeesi.

On selvää, että vain se, joka näkee Jeesuksen kirkkauden, voi seurata Häntä.
Jokaisen Jeesuksen oman sisimmässä loistaa Jumalan kasvojen valo. "Jumala,
joka sanoi: 'Loistakoon valo pimeydestä', valaisi sydämemme, niin että Jumalan
kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta,
levittäisi valoaan."2Kor.4:6

Sinun Jumala-kuvasi ei auta sinua, vaikka se olisi raamatullinen ja oikea. Sinua
auttaa vain se, että koet Hänen kasvojensa kirkkauden.

Jumalan kasvojen valo on sydämesi aarre. Vain se voi saada asenteesi
muuttumaan. Se laajentaa tietoisuutesi ja antaa sinulle mahdollisuuden tehdä
totuudenmukaisia havaintoja itsestäsi. "Me kaikki, jotka peittämättömin
kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on
Henki."2Kor.3:18

Hyvyyden juuret
Mistä sisimpäsi imee voiman ajatella, sanoa ja tehdä? Tiedostit tarpeesi,
asetit tavoitteesi ja poljit elämääsi vauhtia. Ympäristösi sai maistaa kielesi
terävyyttä ja kätesi voimaa. Pyrkimyksesi kuohui kauas ja tahtosi työnsi sinua
eturiviin, kunnes tekosi pelästyttivät sinut ja tunsit piston sydämessäsi. Mitä
olenkaan tehnyt? Etkö tiedä, että olet pahan puun oksa? Puutarhuri jo kokeili
veistään sinuun leikatakseen sinut irti pahuudesta ja oksastaakseen sinut hyvään
puuhun. Suostutko Jumalan käsittelyyn? Olisi hyvä suostua, sillä Hän sanoo,
että "jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään
tuleen."Matt.7:19
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Jeesus sanoo omilleen: "Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy
minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette
voi tehdä mitään."Joh.15:5

On selvää, että vain se, jonka sisin imee voimansa Jeesuksesta, voi ajatella,
sanoa ja tehdä kuten Hän. Sinun oma hyvyytesi ei sinua auta, koska omat juuresi
ovat syntiinlangenneessa luonnossa.

Pidä lähteesi puhtaana
Huomaat kuinka Raamattu puhuu valosta, vedestä ja ravinteista tuodessaan
esille pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä kertoo meille, että sama
henkilö, joka suunnitteli tämän maailman, suunnitteli meille myös pelastuksen.

Mikä tahansa epäjumalanpalvelus tukkii sydämessäsi olevan Jumalan sanan
lähteen. Luodulle antamasi palvonta heittää kiviä Jumalan lähteeseen ja avaa
tilalle myrkyllisen lähteen, joka tuottaa kuoleman.

Uskonnollinen arvovalta voi tulla sydämesi päälle peitteeksi, joka estää
sinua näkemästä Jeesuksen kasvojen kirkkautta. Mooseksen inhimillinen
arvovalta vaikutti Jeesuksen ajan juutalaisissa niin, että nämä eivät nähneet
Jumalan kirkkautta Jeesuksessa. Samalla tavalla kenen tahansa papin tai
saarnaajan arvovalta voi erottaa ihmisiä Jumalasta. Älä siis pyydä ketään pappia
edustamaan itseäsi Jumalan edessä, vaan sinä saat itse astua kaikkein pyhimpään
Jeesuksessa Kristuksessa.

Yksikin rikkomuksesi Jeesuksen opetusta vastaan estää elämän ravinteiden
virtaamista Jeesuksesta sinuun. Voit ehkä säilyttää uskon, vaikka hylkäätkin
jonkun Jeesuksen opetuksista, mutta hedelmää voit kantaa vain, jos täysin
yhdyt hengessäsi Häneen. Oksa kuivuu, jos se menettää kokonaan yhteytensä
runkoon. Jeesus lupaa: "Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä,
niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille."Joh.15:7

Pysyköön siis sinussa usko, toivo ja rakkaus! Pysyköön sinussa usko Jeesuksen,
Jumalan Pojan nimeen - Jumalan sanan lähteen voimasta. Pysyköön sinussa
pelastumisen toivo - Jeesuksen, Jumalan Karitsan kasvojen kirkkauden
voimasta. Pysyköön sinussa Jumalan rakkaus - Jeesukseen oksastamisen
voimasta.
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Jumalan valitut
Jumalan armo valitsee sinut, jos sinussa on tilaa Hänen armolleen. Jos olet
kunnolla kutsuttu, voit olla vahvasti valittu.

Valintatestit
Oletko koskaan kysellyt, miksi olet olemassa? Sinä olet olemassa valintaa
varten. Koko elämäsi on valintatesti. Jo ennen kuin Jumala loi maailman,
Hän päätti saada tietyn lukumäärän ihmisiä, joiden sydämet ovat niin Hänen
kaltaisiaan, että heitä voidaan kutsua Jumalan lapsiksi. Keitä he ovat, sitä Jumala
ei päättänyt. Hän edeltä tunsi heidät ikään kuin anonyymeinä Jumalan lapsina.
Siksi sinullakin on mahdollisuus tulla valituksi. Nyt Hän odottaa valittujen
lukumäärän täyttymistä.

Jumala on suunnitellut valintatestit hyvin. Onhan Hän suunnittelun Mestari,
minkä voit nähdä luonnossa. Testien ensimmäisessä osassa me kaikki olemme
tulleet hylätyiksi. Hän on laittanut jokaiseen ihmiseen tietoisuuden oikeasta ja
väärästä. Me kaikki olemme tehneet väärin.

Testin toisessa osassa Hän kutsuu väärintekijöitä katumaan tekemäänsä pahaa.
Osa on läpäissyt tämän testin ja katunut pahuuttaan. Näitä ihmisiä on paljon
ja kolmas testi on vain heille. He saavat Jumalan kutsun pelastukseen. Jumala
näyttää heille, kuinka Hän tuli Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi ja sovitti
heidän syntinsä, jotta he voisivat saada anteeksi.

Niitä, jotka läpäisivät kolmannen testin, on paljon vähemmän kuin niitä,
jotka läpäisivät toisen testin. Silti voidaan sanoa, että monet ovat ottaneet
evankeliumin vastaan. Neljäs testi on vain heitä varten, sillä Jeesus sanoo:
"Monet ovat kutsutut mutta harvat valitut."Matt.22:14  Vasta neljännen testin
läpäisy saa aikaan sen, että yhteen anonyymiin Jumalan lapseen kirjoitetaan
sinun nimesi ja sinusta tulee Jumalan valittu.

Valintaperuste
Jeesus kertoi vertauksen häistä, johon oli tullut häävieras, jolla ei ollut
hääpukua. Siksi henkilö heitettiin ulos häistä. Tämän vertauksen yhteydessä
Jeesus sanoi, että vain harvat kutsutuista ovat Jumalan valittuja. Tämä tapaus
kuvaa meille Jumalan neljättä ja ratkaisevaa testiä.

Suhteemme saamaamme Jumalan kutsuun voi olla sellainen, että se ei pueta
meitä Jumalan vanhurskauteen, vaan jättää meidät meidän oman hyvyytemme
varaan. Ole varovainen, ettet anna kokemasi syntien anteeksisaamisen saada
itseäsi luottamaan niin paljon omaan hyvyyteesi, että uskallat mennä oman
hyvyytesi puvussa Jumalan kasvojen eteen! Kutsuttu on ottanut Jeesuksen
vastaan omana Vapahtajanaan, mutta valittu on antanut Jeesuksen omistaa
itsensä.
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Syntien anteeksisaamisen kokemus on Jumalan armoa kutsun vastaanottajalle,
mutta se ei välttämättä tee ihmisestä Jeesuksen omaa. Voit kovettaa sydämesi
niin, ettet anna Jeesuksen omistaa itseäsi, vaikka sait anteeksi ja puhdistuit.
Puhtautesi erottaa sinut maailmasta, mutta puhdistettu sydämesi on vaarassa
tulla uudelleen maailman voittamaksi. Jeesuksen tulisi asua sinussa, jottei
puhdistetussa sydämessäsi olisi tilaa maailmalle. Monet ovat uloskutsuttuja
maailmasta, mutta vain harvat ovat valittuja sisälle Jumalan armoon.

Miten sinä vastaat Jumalan armoon? Monia syntien anteeksisaaminen on
rohkaissut elämään entistä huolettomammin syntistä elämäänsä. He ovat
ottaneet Jumalan armon itsekkään elämänsä vahinkovakuutukseksi. He eivät
anna Jeesuksen omistaa itseään, koska se ristiinnaulitsisi heidän itsekkyytensä.
"Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa
himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, vaeltakaamme myös
Hengessä."Gal.5:24-25

Jumala valitsee sen, jonka Hän voi valita armosta. Armo on Hänen
valintaperusteensa. Me emme voi itse vain omistaa itsellemme Jumalan
armoa. Hän antaa sen meille, jos meissä on tilaa Hänen armolleen. "Hän sanoo
Moosekselle: 'Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä
armahdan'. Kysymys ei siis ole siitä, mitä ihminen tahtoo tai mihin hän pyrkii,
vaan Jumalasta, joka armahtaa."Room.9:15-16

Moni liittää Jumalan armon vain syntien anteeksisaamiseen, mutta jos se jää
meissä vain siihen, niin me olemme pysäyttäneet sen puolitiehen. Tiedän,
että moni kutsuttu kipuilee tämän testin alla ja toivon Jumalan armolle
menestystä heidän sydämessään. Apostoli Paavalilla oli suuri kipu tässä asiassa.
"Minä kestän kaiken valittujen tähden, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen
Kristuksessa Jeesuksessa ja sen mukana ikuisen kirkkauden. Tämä sana on
varma: Jos olemme yhdessä hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan
myös elää."2Tim.2:10-11

Jumalan kutsussa lukee: "Jeesus kuoli puolestasi." Jumalan valinnassa lukee:
"Sinä kuolit yhdessä Jeesuksen kanssa." Kun vastasit kutsuun, sait maistaa
taivaallista lahjaa syntiesi anteeksisaamisessa. Kun annoit Jumalan armon valita
itsesi, saat elää joka hetki Jeesuksen kanssa.

Jumalan valittu kansa on aina ollut jäännös kutsutuista. Kun Elia valitti
Jumalalle israelilaisten jumalattomuutta, Hän vastasi: "Minä olen jättänyt
itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole notkistaneet polveaan
Baalille."Room.11:4  Tästä apostoli Paavali toteaa: "Samoin on nyt tänäkin aikana
olemassa jäännös armon valinnan mukaan."Room.11:5

Huomaa, mikä on noiden armon valitsemien ihmisten tunnusomainen piirre.
He olivat uskollisia Jumalalle. He eivät taipuneet epäjumalien edessä, vaan
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tottelivat Jumalaa. Se on armoa, jos me saamme rakastaa Jumalaa, eikä
ainoastaan se, että saamme kokea Hänen rakkauttaan!

Valittu suku
Jumalan kansa ei koskaan ole lisääntynyt siten kuin ihmissuku luonnollisesti
lisääntyy. "Eiväthän kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin, eivätkä kaikki ole
lupauksen lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan: 'Iisakista sinä
saat nimellesi jälkeläiset'. Tämä tarkoittaa, etteivät luonnolliset jälkeläiset ole
Jumalan lapsia vaan että lupauksen lapset luetaan jälkeläisiksi."Room.9:6-8

Evankeliumissa on samankaltainen lupaus kuin minkä Abraham sai. Me
koemme olevamme kykenemättömiä tekemään oikein, samoin kuin 100-
vuotias kokee olevansa kykenemätön saamaan lasta. Jeesus on kuitenkin
luvannut elää meissä ja vaikuttaa oman hyvyytensä meissä. Se on kuin lupaus
miltei satavuotiaalle Saaralle ja Abrahamille, että te saatte lapsen. Jos uskoit
evankeliumin lupauksen, sinäkin olet lupauksen lapsi? "Me odotamme Hengessä
uskon kautta sitä vanhurskautta, jota toivomme."Gal.5:5

Kaikki eivät usko Jeesuksen lupausta vanhurskaasta elämästä. Siksi he eivät
tottele Jeesuksen opetuksia. "Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat,
ja se heidän osakseen on määrättykin. Te sen sijaan olette valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa julistaaksenne hänen
jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa.
Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa, ette olleet
armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja."1Piet.2:8-10

Voimme julistaa Hänen tekojaan vain elämällä Hänen opetustensa mukaan.
Jeesus on sinulle rakas, koska Hän kuoli sinun puolestasi, mutta rakastatko sinä
Häntä niin paljon, että olet Hänelle kuuliainen? Jeesus sanoo: "Jos joku rakastaa
minua, hän pitää minun sanani."Joh.14:23

Sinä valitsit Jeesuksen, kun kuulit evankeliumin Hänestä ja uskoit sen.
Nauttiessasi anteeksiantamuksen armoa saiko Jeesus valita sinut? Hän sanoo
omilleen: "Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät
sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne
pysyisi."Joh.15:16

Kun Jumalan armo on "mennyt meissä lävitse" eikä jäänyt puolitiehen, meistä
on tullut Jumalan valittuja. Jumala on ennalta määrännyt meidät olemaan
Jeesuksen kaltaisia. Jos et tahdo elää Jeesus elämää, et tahdo olla Jumalan
valittu. "Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on
valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa,
hänessä Jumalan rakkaus on todella tullut täydelliseksi. Tästä me tiedämme
olevamme hänessä. Joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan
niin kuin hän vaelsi."1Joh.2:4-6
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Apostoli Johannes puhuu Jeesuksen käskyjen pitämisestä, ei pelastuksen ehtona,
vaan sen seurauksena. Me tottelemme Jeesusta, koska olemme kokeneet Hänen
rakkautensa. "Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä."1Joh.4:19

Uskoton rakkaus ja rakkaudeton usko
Ehkä sanot, että saarnaan teoista pelastumista. Juuri tuo väitteesi todistaa
sinua vastaan paljastaen, että vastustat Jumalan rakkautta, joka tahtoisi voittaa
sinut omakseen. Tahdotko sinä tiedostaa, että rakkaus ilman uskollisuutta on
voimaton? Näytä sinä minulle rakkaus ilman uskollisuutta, niin minä näytän
sinulle uskollisuudesta rakkauden.

Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös rakkaus ilman
uskollisuutta on kuollut. Elävä armo ei koskaan jätä ihmistä laittomuuden
valtaan. Siksi ihminen pelastuu uskon kautta Jumalan armosta. Jos et tottele
Jeesusta, niin sinulla on uskoton rakkaus. Jos tottelet Jeesusta, mutta et
rakkaudesta Häneen, niin sinulla on rakkaudeton usko. Moni on kadottanut
rakkautensa Jumalaan. Jeesus sanoo: "Monta väärää profeettaa nousee, ja he
eksyttävät monia. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus.
Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu."Matt.24:11-13

Laittomuuden julistajat esittäytyvät Jumalan armon lähettiläinä. Näin he
yrittävät eksyttää ne, jotka rakastavat Jumalaa. Uskovien rakkaus kylmenee,
kun heidät vietellään taitavalla "armollisella" puheella hylkäämään Jeesuksen
opetukset. Torju heidän hempeät puheensa, jotta rakkautesi Jeesukseen pysyisi
vahvana loppuun asti.

"Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät
suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he eksyttävät, jos mahdollista,
valitutkin."Matt.24:24  Kun tajuat, että antikristillisyys uhkaa niiden pelastusta,
jotka rakastavat Jumalaa, niin ymmärrät, että sen täytyy esiintyä hyvin
kristillisenä voimana. Se yrittää, jos mahdollista saada Jumalan valituista
tulemaan jälleen vain kutsuttuja.

Valittujen ylöstempaus
Usein puhutaan seurakunnan ylöstempauksesta, mutta Raamattu puhuu
valittujen ylösotosta. Onhan seurakunta ja valitut sama asia, mutta
sanavalinnalla on tässä merkitystä. "Suuren pasuunan soidessa hän lähettää
enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa neljältä ilmansuunnalta, taivasten
ääristä niiden toisiin ääriin asti."Matt.24:31

Ketkä jäivät pois ylöstempauksesta? Yksikään valituista ei jäänyt pois. Siksi
Raamattu käyttää sanaa 'valittunsa'. Valmistaudut ylösottoon siten, että pidät
huolen siitä, että olet Hänen valittunsa.

Jeesus puhuu meille sekä vertauksin, että suoraan niistä, jotka luulivat
pääsevänsä vanhurskasten ylösnousemukseen, mutta jäivät tänne.
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Vertauksessaan (Matt.25) Hän kutsuu heitä tyhmiksi neitsyiksi, joilla oli lamput,
mutta ei öljyastiaa, josta lamppu saisi voimansa. Lamppu ilman öljyä kuvaa
kuollutta uskoa. Öljyastia kuvaa Jeesusta. Jos minä olen Jeesuksen oma, Hän
asuu minussa ja siten minulla on aina öljyastia mukana.

Jeesus sanoo suoraan, että monet Hänen nimessään toimineet kristityt joutuvat
kadotukseen. Heissä toteutuu sana kutsutuista, joista ei koskaan tullut Jumalan
valittuja. "Monet sanovat minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me
sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun
nimessäsi tehneet paljon voimatekoja?' Silloin minä vastaan heille: 'Minä
en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden
tekijät'."Matt.7:22-23

Ei Jeesus sanonut heidän tekemiään ihmeitä epäaidoiksi, vaan Hän sanoi, että
he eivät olleet eläneet Hänen opetustensa mukaan. Toisin sanoen he eivät
rakastaneet Jeesusta. "Jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee."1Kor.8:3

Jeesus käyttää monia vertauksia kertoessaan ihmisistä, jotka ottivat Jumalan
evankeliumin vastaan, mutta eivät antaneet sen vaikuttaa käytännön elämässään.
Siksi he olivat kutsuttuja, mutta eivät olleet valittuja.

Tämän Hän ilmaisee vertauksessaan palvelijoista, joille heidän isäntänsä jakoi
omaisuutensa. Evankeliumi on aarre, jonka jokainen kutsuttu saa ja Jeesuksen
vertauksessa tällaista henkilöä kutsutaan yhden talentin saaneeksi palvelijaksi.
Kaikilla on alussa vain yksi talentti. Joka panee evankeliumin käytäntöön, saa
Jumalalta lisää uskon aarteita.

Tilinteon päivänä monille kutsutulle paljastuu, että he eivät olleet läpäisseet
Jumalan valintakoetta, koska he eivät olleet pistäneet evankeliumia käytäntöön,
vaan olivat kätkeneet sen pahan päivän varalle. "Sitten myös se, joka oli saanut
yhden talentin, tuli ja sanoi: 'Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies.
Sinä niität sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä
viskannut. Peloissani minä menin ja kätkin talenttisi maahan. Katso, tässä on
omasi.'"Matt.25:24-25

Hän kätki herransa rahan, koska hän pelkäsi kadottavansa sen. Hän on niitä,
jotka pelkäävät turmelevansa Jumalan armon, jos he tekevät jotain rakkaudesta
Jumalaan. He pelkäävät tekevänsä lain tekoja, mikä passivoi heissä Jumalan
armon. Heidän sydämessään ei ole tilaa Jumalan armolle, vaikka se on usein
heidän huulillaan.

"Mutta hänen herransa vastasi hänelle: 'Sinä paha ja laiska palvelija! Sinä
tiesit, että minä niitän sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, minne
en ole siementä viskannut. Sinunhan olisi pitänyt jättää rahani rahanvaihtajille,
niin että tullessani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa häneltä
pois se talentti ja antakaa sille, jolla on kymmenen talenttia! Sillä jokaiselle,
jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä
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otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija uloimpaan
pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.'"Matt.25:26-30

Eikö olekin erikoinen lause: "Jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä
on"? Jos et hyväksy puolitiehen jääneen pelastuksen mahdollisuutta, et voi
ymmärtää tätä sanontaa. Tuo palvelija ei rakastanut isäntäänsä, vaan pelkäsi
häntä. Huomaa, ettei Jumala odota keneltäkään suuria rakkauden tekoja, vaan
uskollisuutta. Jos Jumalan rakkaus Jeesuksessa ei ole kyennyt vaikuttamaan
meissä rakkautta Jumalaan edes vähän, niin me emme ole Jumalan valittuja.

Tee valitsemisesi lujaksi
Myös apostoli Pietari oli huolissaan siitä, että uskovien rakkaus Jeesukseen
kylmenee. Ehkä hänellä oli edellinen Jeesuksen vertaus mielessä, kun hän
kirjoitti tämän: "Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne
hyveitä"2Piet.1:5

Sitten hän luettelee joukon käytännöllisiä hyveitä. Hän siis kehottaa meitä
olemaan ahkeria armossa. Hän neuvoo meitä rakkauden tekoihin, koska "ne
eivät anna teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä Herramme Jeesuksen
Kristuksen tuntemisessa. Mutta se, jolla ei näitä ole, on sokea ja likinäköinen.
Hän on unohtanut puhdistuneensa entisistä synneistään."2Piet.1:8-9

Jos emme kykene ottamaan vastaan Jumalan rakkautta, emme myöskään kykene
rakastamaan Jumalaa. Siksi on oleellista, miten koet Jeesuksen kuoleman ja
ylösnousemuksen. Voit ottaa ne vastaan niin, että rakkautesi Jumalaan pysyy.
Sinun tulee olla "hyvin kutsuttu", jotta voisit olla "vahvasti valittu". "Pyrkikää
sen tähden, veljet, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne
lujaksi. Jos näin teette, ette koskaan lankea, ja niin teille runsaskätisesti
tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
iankaikkiseen valtakuntaan."2Piet.1:10-11

Jumalaa rakastavasta ihmisestä ei koskaan tule luopiota. Rakkauden täytyy
ensin kylmetä, jotta luopumus olisi mahdollista. Monet uskovaiset ovat tuossa
vaarallisessa tilassa. Vielä nyt he ovat sisällä Jumalan armossa, vaikka ovatkin
jo menettäneet rakkautensa Jumalaan. Heille kuitenkin tulee kohta koetuksen
hetki, joka saa monet heistä luopumaan täysin uskostaan. Siksi nyt puhdistaudu
uskottomuudestasi ja vahvista Pyhä Liittosi Jeesuksen kanssa.
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Julkaistu 26.04.1998 Viimeksi muutettu 01.08.2012

Rakkauskertomus
Niin kuin mies kosii naista, Jumala kutsuu jokaista ihmistä Pyhään Liittoon
kanssaan.

Miehen esittely
Hän on epäitsekäs, antelias ja nöyrä. Hän ei vihaa eikä halveksi ketään. Hän
ei vanno eikä juhlallisesti vakuuttele, koska hänen sanansa ovat aina totta.
Hän ei vastusta pahaa pahalla, vaan tekemällä hyvää. Hän on hyvä kaikkia
kohtaan, vaikka tietää, ettei saa monilta mitään hyvää takaisin. Hän jatkaa hyvän
tekemistä kiittämättömille ja pahoille. Hän rakastaa vihollisiaan ja tekee hyvää
niille, jotka häntä vihaavat. Hän siunaa niitä, jotka häntä kiroavat. Hän toivoo
hyvää niille, jotka toivovat hänelle pahaa.

Hän on armahtavainen ja laupias. Hän ei kohtele töykeästi väärintekijöitä, vaan
ojentaa heitä sävyisästi. Hän on pitkämielinen ja lempeä. Hän ei kadehdi, eikä
kerskaile. Hän ajattelee enemmän muiden kuin omaa etuaan. Hän ei ole katkera
kärsimänsä pahan tähden. Hän ei iloitse vääryydestä, vaan totuudesta. Hän on
kärsivällinen kaikissa olosuhteissa, eikä menetä toivoaan vaikeuksissa. Hän
kärsii kaiken valittamatta.

Naisen esittely
Hän on itsekäs, ahne ja ylpeä. Hän vihaa vastustajiaan ja halveksii heikkoja.
Hän valehtelee ja pettää vakuuttelemalla ja valoja vannomalla. Hän kostaa
kokemansa vääryyden ja tekee hyvää vain ostaakseen sillä suosiota. Jos häntä ei
kiitetä, hän loukkaantuu siitä. Hän vihaa vihollisiaan ja juonittelee heitä vastaan.
Hän kiroaa niitä, jotka tuottavat hänelle kärsimystä. Hän toivoo vihollistensa
painuvan helvettiin.

Hän on armoton ja häijy. Hän haukkuu väärintekijöitä ja haastaa heidät
oikeuteen. Hän on äkkipikainen ja kovasydäminen. Hän kadehtii ja kerskailee.
Kaikissa olosuhteissa hän ajattelee ensin omaa etuaan. Hän on katkera, jos ei saa
sitä, mitä halusi. Hän nauttii vääryyden tekemisen antamasta jännityksestä. Hän
iloitsee itselleen edullisista valheista. Hän on kärsimätön vaikeuksissa ja valittaa
kovaa osaansa. Hän ei hyväksy sitä, että häntä nuhdellaan hänen pahuudestaan,
koska hän pitää itseään pohjimmiltaan hyvänä ihmisenä.

Ensimmäinen kosinta
Hän, joka on täydellisesti hyvä mies, tulee naisen luo. Hän kutsuu liittoon
kanssaan sanoen: "Tule ja seuraa minua. Tule minun omakseni." Nainen ei ota
hänen kutsuaan vastaan, sillä hän ajattelee: "Hän ei voi rakastaa minua. Hän
tarvitsee vertaisensa kumppanin. Hän ei voi olla tosissaan."

Niinpä nainen pakenee miestä pysytellen hänestä kaukana. Ehkä joskus hänen
mielessään käy ajatus: "Entä jos hän sittenkin rakastaa minua." Sitten nainen
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muistaa pahuutensa ja himokkuutensa ja vihastuu itseensä. "Minä en ansaitse
olla yhtä hänen kanssaan. Hän on liian hyvää seuraa minulle."

Nainen yrittää olla hyvä
Toisinaan nainen yrittää parannella itseään. Hän siistii käytöstään ja yrittää
harrastaa hyväntekeväisyyttä. Joskus hänestä tuntuu, että nyt varmaan olisin
kyllin hyvä hänelle. Lopulta hän kuitenkin masentuu ja väsyy yrittämiseen ja
tulee toivottomaksi.

Hän yrittää pitää yllä hyvää kuvaa itsestään. Aina kun hän näkee jonkun
mielestään itseään huonomman ihmisen, hän halveksii tätä ja kauhistelee tämän
pahuutta. Hän alkaa vihata kaikkia, koska on katkera omasta pahuudestaan.

Nainen tuomitsee lahkolaisen
Eräänä päivänä nainen tulee suureen oikeudenkäyntiin. Siellä syytetään erästä
lahkolaista Jumalan pilkasta. Häntä ollaan tuomitsemassa siitä, että hän on
tehnyt itsensä Jumalan vertaiseksi. Häntä vastaan esitetään muitakin vakavia
syytteitä. Nainen peittää kasvonsa hänet nähtyään ja halveksii sydämessään
tuota miestä: "Hänellä on kaikki tuo synti elämässään, ja silti hän vielä kehtaa
väittää olevansa suurempi kuin uskomme isät."

Tuomari kysyy kansantuomioistuimelta: "Mitä minun tulee tehdä tälle
miehelle?" Silloin nainen huutaa: "Viekää pois, tuollainen ei saa elää!"
Koko väkijoukko huutaa: "Kuolema lahkolaiselle!" Sitten nainen menee
teloituspaikalle. Hän menee sinne nähdäkseen, kuinka synti saa palkkansa.

Nainen tunnistaa hänet
Nainen katselee teloitettavaa miestä. Ennen kuolinhetkeään mies nostaa
katseensa naiseen silmät täynnä sääliä häntä kohtaan. Silloin nainen
tunnistaa hänet: "Tämähän on se sama mies, joka aikaisemmin kutsui minua
kirkkaudellaan ja täydellisyydellään liittoon kanssaan." Silloin nainen saa piston
sydämeensä: "Minä olen syyllinen hänen kuolemaansa."

Nainen huutaa hänelle: "Anna anteeksi, että epäilin rakkauttasi ja uskoin sinusta
valheen." Mutta hän on kuollut, eikä voi vastata. Nainen näkee hänen viatonta
vertaan maassa ja sitä katsellessaan ymmärtää, mitä oli tapahtunut: "Hän teki
sen minun tähteni. Hän tuli alas minun tasolleni, jotta voisin ottaa vastaan hänen
rakkautensa. Siksi hän vapaaehtoisesti otti syyllisen paikan eli minun paikkani."

Sitten nainen muistaa sen, kuinka oli joskus yrittänyt olla hyvä, eikä kyennyt.
Silloin pelko valtaa hänet ja hän parkaisee: "Miten voin elää ilman häntä! Nyt
tiedän, että hän rakastaa minua, mutta hän on kuollut. Tulenko häpäisemään
hänen muistonsa elämällä edelleen syntistä elämää?"



- 84 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Toinen kosinta
Kolmen päivän kuluttua nainen itkee yhä miehen haudalla, koska kokee, ettei
voi elää ilman häntä. Silloin ääni sanoo hänelle: "Mitä itket?" Hän kohottaa
katseensa ja näkee miehen elävänä edessään. Mies sanoo hänelle: "Älä pelkää!
Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän. Ja minä olin kuollut, ja
katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan
avaimet."

Ilo täyttää naisen sydämen: "Koska Hän elää, niin minäkin voin elää." Mies
sanoo hänelle: "Tule ja seuraa minua." Hän heittäytyy Miehen jalkojen juureen
ja vastaa: "Minun Herrani ja Jumalani, tässä olen, tapahtukoon minulle tahtosi
mukaan."
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Julkaistu 14.08.2007

Pyhä Rakkaus
Mitä on tosi rakkaus? Voisitpa rakastaa lähimmäistäsi Jumalan
rakkaudella, niin eläisit tosi elämää. Et kuitenkaan voi ennen kuin ensin
olet vastaanottanut Hänen rakkautensa.

Jumalan rakkauden ilmestys
Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Hän tuli Jeesuksessa
Kristuksessa ihmiseksi, jotta me voisimme tuntea Hänet. Jeesus eli ihmisen
osan toteuttaen siinä Jumalan rakkauden täydellisesti. Jumala antoi Jeesuksen
kärsiä meidän pahuutemme ansaitseman rangaistuksen, jotta me voisimme saada
syntimme anteeksi. Tämä on rakkautta, joka kärsi kaiken.

Tekeekö tällainen rakkaus sinuun vaikutuksen! Kannattaako tätä sanomaa edes
kertoa itseään hyvänä pitävälle? Vain oman pahuutensa tunnustava voi kokea
tämän olevan rakkautta. Jospa joku katuisi ja ajattelisi: Mitä minä olenkaan
tehnyt! Voi miten paha minä olenkaan! Onko toivoa, että joku jumalaton katuisi
ja kääntyisi? Jumalan sydämessä on rakkaus, joka toivoo jokaisen ihmisen
pelastumista.

Tarkatessaan ihmisten ajatuksia Jumala huomaa, että suurin osa ei kadu
pahuuttaan eikä ota vastaan Hänen rakkauttaan. Mitä Hän ajattelee tästä? Hän
rakasti miljardeja ihmisiä turhaan. He ylenkatsovat Hänen uhrinsa. Hän tiesi
tämän etukäteen, mutta silti Hän rakasti kaikkia ihmisiä antamalla Jeesuksen
uhrikuoleman tapahtua kaikkien ihmisten syntien sovitukseksi. Henkilöön
katsomatta Hän rakasti kaikkia ihmisiä samalla rakkaudella.

Hän ei rakastanut meitä siksi, että Hän rakkaudellaan voittaisi meiltä
vastarakkautta. Hän rakasti siksi, koska Hän on rakkaus. Turhaan osoitettu
rakkaus julistaa meille Jumalan rakkauden olemusta. Se on rakkautta, joka ei
etsi omaansa.

Jos joku kuitenkin ottaa vastaan Hänen rakkautensa, se ei voi olla vaikuttamatta
vastarakkautta. Joka sanoo ottaneensa vastaan Jumalan rakkauden, eikä rakasta
Jumalaa, ei ole oikeasti kokenut Hänen rakkauttaan.

Rakkaus Jumalaan on se, että pidämme Hänen käskynsä. Häntä rakastavalle
Hänen käskynsä eivät ole raskaat. Se rakkaus uskoo kaiken, mitä Jumala sanoo.
Vaikka minä tekisin kaiken oikein, mutta itsekkäistä vaikuttimista, ei se mitään
minua hyödyttäisi. Jos Jumalan rakkaus ei ole minussa, minä en ole mitään.

Kunpa Jumalan rakkaus tulisi sinuun uskottuasi Jeesukseen ja kunpa se myös
pysyisi sinussa ylösnousemukseesi asti, jolloin saat tulla täydelliseksi. Vaikka
et välittäisi Jumalan rakkaudesta, niin se ei poista sitä tosiasiaa, että Hän on
rakastanut sinua. Se pysyy ikuisesti.
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Niin pysyvät usko, toivo ja rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa, mutta pysyvätkö
ne sinussa?

Pyhä Rakkaus ja luodut rakkaudet
Sano sana rakkaus ja monet luulevat sinun tarkoittavan miehen ja naisen
välistä rakkautta. Nykyään monille tuo sana tarkoittaa vain sukupuoliyhteyden
hekumaa. Useimmille tuo sana tarkoittaa sitä, että toisiaan rakastavat henkilöt
kokevat joko sukulaisuutta tai ystävyyttä, tai ovat samaa mieltä asioista. Älä
sekoita Jumalan rakkautta näihin rakkauksiin.

Jumala rakasti vihollisiaan eli kapinallista ihmiskuntaa. Se on paljon enemmän
kuin rakastaa sukulaisiaan, ystäviään tai hengenheimolaisiaan. Hän kärsi Häntä
vihaavien rangaistuksen ja koki tuskaa niiden puolesta, jotka eivät rakasta
Häntä. Se on paljon enemmän kuin iloita puolisostaan tai osoittaa hyvyyttä
niille, jotka ovat hyviä sinulle.

Jumalan rakkaus on pyhää rakkautta, koska se on peräisin ihan eri lähteestä kuin
kaikki muut asiat, joita pidetään rakkautena.

Jumala on luonut rakkauden miehen ja naisen välille, mutta Jumalan rakkaus
ei ole luotua rakkautta. Kun joku rakastaa puolisoaan tai lapsiaan, hän rakastaa
itseään. Luotu rakkaus katoaa, mutta Jumalan rakkaus on iankaikkinen.

Luotu ja iankaikkinen rakkaus eivät ole samanarvoiset. Jos yliarvostat luotua
rakkautta, voit sen asenteesi voimasta kulkeutua tosi onnesi ohitse ja hylätä
Jumalan pyhän rakkauden. Ne, jotka kunnioittavat luotua enemmän kuin Luojaa,
eivät tunnista iankaikkisia arvoja.

Rakkaus epäjumalana
Usein kuulee sanottavan, että kaikki rakkaudet ovat saman asian eri ilmentymiä
jolloin puhutaan agape, fileo ja eros rakkaudesta. Kaikki nämä kolme
kreikankielistä sanaa tarkoittavat rakkautta. Jumalan rakkaudesta käytetään
Raamatussa sanaa agape siksi, että tehtäisiin selvä ero ystävien (fileo) ja
puolisoiden väliseen (eros) rakkauteen. Tämä sanavalinta todistaa meille
Jumalan rakkauden pyhyydestä. Rakkaus ystävään tai puolisoon eivät ole
Jumalan rakkauden ilmentymiä.

Aviollinen rakkaus on luotu asia ja se katoaa. Jeesus julistaa, että uudessa
maailmassa ei mennä naimisiin. Sukupuolisuus on vain aikaa varten. Usein
häissä luetaan Raamatusta 1Kor.13 "rakkauden ylistystä" ikään kuin se jotenkin
liittyisi tilanteeseen. Tuo teksti kuitenkin puhuu Jumalan rakkaudesta eikä
miehen ja naisen välisestä rakkaudesta.

Tuota tekstiä luetaan siksi, koska rakastumisen tunteen uskotaan voivan saada
aikaan rakkauden ylistyksessä mainittuja asioita. Käytäntö tosin todistaa, että
inhimillinen rakkaus ei siihen kykene. Mistä siis on kyse? Se on rakastumisen
tunteen palvontaa, joka on eritoten länsimaiselle kulttuurille tyypillistä.
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Epäjumalan palvonnassa usein käytetään kauniita sanoja, jotka eivät ole totta.
Siksi ei ole ihme, että ylevät sanat Jumalan rakkaudesta suitsutetaan Eros
epäjumalalle.

Kun eroottinen rakkaus näin nostetaan Jumalan rakkauden rinnalle, se
häpäisee Hänen rakkauttaan. Lukemalla tuota raamatunkohtaa romanttisen
rakkauden suurena hetkenä palvotaan epäjumalaa. Ei ihme, että näin tapahtuu
kreikkalaisroomalaisessa kulttuurissa. Onhan Eros vanha kreikkalainen
epäjumala.

Vaalean punaiset pikku enkelit eivät edusta Jumalan rakkautta, vaan inhimillisen
rakastumisen huumaa. Ristillä teloitettu veren punainen Jeesus, Jumala Poika
edustaa pyhää iankaikkista rakkautta. Siinä tapahtumassa Jumala rakasti
vihollisiaan!

Kuka voi katsoa Jumalan rakkautta Ristiinnaulitussa! Monista se on niin ruma
näky, että he tahtovat peittää sen kukilla tai jollain muulla hempeällä. Tämä
näky avautuu rakkaudeksi vain niille, jotka ovat ottaneet vastaan Jumalan
todistuksen omasta pahuudestaan.

Moni haluaisi saada pahat tekonsa anteeksi, mutta ei tahtoisi kohdata omaa
pahuuttaan. He ajattelevat, että heidän pahat tekonsa ovat vain hyvälle ihmiselle
sattuneita lipsahduksia. Siksi he tekevät Jumalan rakkaudesta ruusuristin.
He haluavat kaikin tavoin peittää ristin verisyyden, koska sovitusveri kertoo
Jumalan vihaavan pahuuden tekijää.

Myös ystävien välinen rakkaus on luotu asia ja se katoaa. Pietari rakasti Jeesusta
parhaana ystävänään. Rakkautensa palossa hän vakuutti: "Ystävää ei jätetä."
Hän sai kuitenkin karvaasti kokea kuinka hänen rakkautensa haihtui kuin
aamuinen kaste, kun hän aamun sarastaessa kielsi edes tuntevansa Jeesusta.

Jos rakkautemme Jumalaan on vain ystävän rakkautta, on se kuin aamuinen
kaste, joka auringon noustessa katoaa. Jumala on luonut ystävyyden ja se on
kaunista kuten aviollinenkin rakkaus, mutta voi meitä, jos ystävyyden palvonta
estää meitä pääsemästä osalliseksi rakkaudesta, joka antoi ainokaisen Poikansa
vihollistensa puolesta.

Jeesukseen uskovien ihmisten keskinäinen yhteys perustuu Jumalan rakkauteen
eikä ystävyyteen. Käytännössä monia uskovaisia kuitenkin pitää yhdessä
inhimillinen ystävyys eikä Jumalan rakkaus.

Paljon on rakennettu alttareita ystävyydelle. Hyvä veli kerhot ovat toisiaan
rakastavien ystävien suljettuja seuroja, jotka usein sortavat ystävyyden
ulkopuolelle jääneitä. Siksi sorretut löytävät omat ystävänsä, joiden kanssa on
hyvä työyhteys.
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Jumalan rakkaus pitää sisällään uudenlaisen "ystävyyden", jossa ollaan yhtä
Jumalan kanssa. Inhimillinen ystävyys on vain kalpea varjo siitä ykseydestä,
jonka Jumalan kansa kokee Jumalan Hengessä. Tämä Hengen yhteys yhdistää
uskovat, eikä inhimillinen ystävyys.

Kuka voi katsoa ihmistä, jonka tähden Jumala antoi ainokaisen Poikansa! Jos
saatoit nähdä itsesi sellaisena, niin näe muutkin ihmiset samanlaisina. Monet
pitävät evankeliumin antamaa näkyä ihmisestä niin rumana, että he tahtovat
peittää sen. He peittelevät vihollisuuttaan Jumalaa kohtaan. Kaikki ihmiset,
joista on tullut Jumalaa rakastavia, ovat Hänen entisiä vihollisiaan.

Kaikkiin ihmisiin voi suhtautua rakkaudella vain ne, jotka ovat ottaneet vastaan
Jumalan todistuksen omasta pahuudestaan. Hän, joka tuntee oman pahuutensa ja
on saanut siitä vapautuksen Jeesuksessa, kykenee näkemään kaikkien ihmisten
pahuuden. Totuus ihmisestä vapauttaa vaatimasta tai odottamasta inhimilliseltä
rakkaudelta liikaa.

Rakkaus ja vapaus
Ajattele kuinka Jumala on kiltti ja sävyisä. Enkelit ja ihmiset uskalsivat
kapinoida Häntä vastaan, koska Hänen lähellään on vapaus. Hänen
läheisyydessä ei ole arvovaltaista tuomion uhkaa, jota niin usein koemme
joidenkin ihmisten seurassa. Sinulla on vapaus valita väärin.

Vaikka meillä on vapaus valita, niin emme kuitenkaan ole saaneet vapautta
tekojemme seurauksista. Sinulla on vapaus himoita ja tehdä pahaa, mutta
sinä saat myös vastata vapautesi seurauksista. Jumala tuomitsee kaikki teot
oikeudenmukaisesti. Hän on laittanut tuomioitaan luomakuntaansa niin, että
jo täällä ajassa saamme osittain kärsiä tekojemme seurauksista, vaikka niiden
lopulliset seuraukset kohtaamme vasta iankaikkisuudessa.

Vapaus pahojen tekojen seurauksista on jokaisen pahantekijän unelma. Voi
kuinka ihmiset rakastavatkaan tätä ajatusta: Saat vapaasti tehdä mitä vain, eikä
siitä koidu sinulle mitään tuomiota! Tällaista vapautta ei oikeasti ole olemassa,
vaikka sitä kuinka paljon haluaisit.

Onko olemassa rakkautta, joka antaa loputtomasti anteeksi? Jos olisi, niin
sillä tavoinhan saavuttaisit saman lopputuloksen kuin kieltämällä tuomion
olemassaolon eli saisit vapautuksen tekojesi seurauksista. Voisit tehdä pahaa
vaikka kuinka paljon ilman tuomion pelkoa, koska pyytäisit aina vain anteeksi
ja asia olisi sillä hoidettu. Oikeasti tällaistakaan ei ole olemassa, koska vain
tekojaan katuva saa anteeksi ja Jumalan armon kokenut ei tahdo uudestaan tehdä
sitä, minkä sai anteeksi.

Voithan yrittää ottaa vastaan Jumalan anteeksiantamuksen kieltäytyen samalla
kokemasta Hänen rakkauttaan. Näin saat rohkeutta tehdä uudestaan väärin,
koska olet vapaa tuomionpelosta, mutta myös vapaa Hänen rakkaudestaan.
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Tällainen asenne tekee sinun sydämesi kovaksi. Lopulta et enää koe saaneesi
anteeksi, vaikka kuinka tunnustat syntejäsi.

Ei se ole Jumalan syy, jos sinä et saa syntejäsi anteeksi. Se ettet saa anteeksi ei
johdu siitä, etteikö Hän olisi valmis antamaan sinulle edelleen anteeksi. Syy on
siinä, ettet sinä kykene enää ottamaan vastaan Hänen armoaan. On äärimmäisen
vaarallista yrittää erottaa anteeksiantamus Jumalan rakkaudesta. Jos sydämesi
on pahasti kovettunut, niin älä pyydä syntejäsi anteeksi, vaan katsele Jumalan
rakkauden ilmestystä, kun Jeesus kärsi ristillä juuri niiden tekojen tähden, joista
koet syyllisyyttä.

Jospa rakkautesi pahan tekemiseen kuolee, katsellessasi sinun tähtesi kärsivää
Jumalaa. Tunnusta pahuutesi Jeesukselle yhä uudestaan ja tyydy saamaasi
tuomioon. Älä pyydä mitään, vaan ainoastaan tee totuutta. Lopulta saat kuulla
Jeesuksen armolliset sanat: "Älä pelkää, sinun syntisi on annettu anteeksi."

Rakkauden vastaanottamisesta
Me emme osaa rakastaa, emmekä osaa ottaa vastaan rakkautta. Onko siis ihme,
jos olemme rakkaudettomia. Rakkaus on Jumalasta. Hän on ainoa, joka osaa
rakastaa. Jos Hän ei rakasta ensin, kukaan ei voi rakastaa.

Kukaan ei ole saanut Jumalan rakkautta syntymälahjana. Jokaisen on
vastaanotettava se kuuntelemalla Jumalan evankeliumia. Sinä voit rakastaa vain,
jos ensin olet kokenut Jumalan rakastavan sinua.

Kykenemättömyytemme ottaa vastaan Jumalan rakkautta on perusongelmamme.
Tämä ongelma on kuin pato, joka salpaa taivaallisen siunauksen virran
niin, ettei se pääse elämäämme. Jos et elämäsi aikana pääse osalliseksi
Jumalan rakkaudesta, jäät siitä osattomaksi ikuisesti. Katso kaikkea, mitä näet
ympärilläsi tässä maailmassa. Se on luotu vain siksi, että sinä sen keskellä voisit
vastaanottaa Jumalan rakkauden ja elää sen voimasta.

Joka päivä Jumalan Henki todistaa maailman kaikille ihmisille heidän
pahuudestaan. Totuuden Henki on lähetetty kaikkeen maailmaan näyttämään
todeksi ihmisten syyllisyyden, Jumalan syyttömyyden ja Hänen tuomioittensa
oikeudenmukaisuuden.

Jokainen joka vastustaa Jumalan Hengen todistusta, tekee itsensä
kykenemättömäksi ottamaan vastaan Jumalan rakkautta. Vain totuuteen taipuvat
voivat ottaa vastaan rakkauden.

Jeesus ilmestyi eräälle uskovaiselle ja kysyi: "Miksi et tahdo ottaa vastaan
minun rakkauttani?" Tämä mies oli jo vuosia sitten uskonut evankeliumin ja
iloinnut siitä, että hän oli saanut Jeesuksen ristintyön tähden anteeksi menneet,
nykyiset ja tulevatkin syntinsä. Siksi tämä kysymys yllätti hänet. Mitä Jeesus
siis tarkoitti?
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Tämä mies oli tyytymätön elämänsä olosuhteisiin ja valitti kärsimyksistään
Jumalalle. Nuo kärsimykset johtuivat hänen synneistään. Jumala antoi nuo
kärsimykset miehelle, jotta tämä voisi ymmärtää Jeesuksen kärsimyksien olevan
seurausta hänen pahuudestaan. Tämä kuritus oli rakkautta, joka herätti tahdon
kauhistua pahuutta ja antoi voiman kääntyä siitä pois. Jos et ymmärrä Jumalan
kuritusta sinulle ojennettuna rakkautena, vaan valitat Jumalalle saamastasi
tuomiosta, se on sama kuin et tahdo ottaa vastaan Hänen rakkauttaan.

Jos rikoksesta tuomittu valittaa saamastaan tuomiosta, hän ei voi samaan
aikaan saada armahdusta siitä. Yhäkö siis vain väittelet Jumalan Hengen kanssa
saamastasi tuomiosta? Kuinka sellainen valittaja voisi ottaa vastaan Jumalan
rakkauden!

Hän, joka taipuu samaistumaan ristiinnaulittuun Jumalan Poikaan, voi ottaa
vastaan Jumalan rakkauden. Hän otti minun osani Jumalan vihan ja tuomion
kohteena, jotta minun pahaa himoitseva sydämeni särkyisi. Älä pelkää särkyä
Jumalan käsiin - sydämesi palasista Hän luo sinulle uuden sydämen Jeesuksen
ylösnousemuksen voimassa.
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Julkaistu 28.02.1999

Jumalan armo
Jumalan armo on erilainen kuin ihmisten armollisuus. Hyvyys, laupeus
ja armo usein niputetaan yhteen. Ne kaikki merkitsevät monille jotain
samaa pehmeätä ja kaunista, ja niin heiltä jää huomaamatta armon
todellinen merkitys. Jumalan armoon sisältyy paljon, mutta Hänen
armonsa osallisuuteen on vain yksi ovi.

Armoa pyydetään
Oletko koskaan pyytänyt armoa? Hätääntynyt ihminen lankeaa polvilleen
tuomarinsa eteen ja sanoo: "Armoa! Armoa! Olen syyllinen, enkä ansaitse saada
elää, mutta älä surmaa minua, vaan ole minulle armollinen ja anna minun elää!"

Vain tuomittu ymmärtää anoa armahdusta. Syytetty joko kieltää syyllisyytensä
tai tunnustaa sen. Syyllisyytensä tunnustava joko kieltää ansaitsevansa
määrättyä rangaistusta tai on siitä samaa mieltä. Jos tuomittu ei hyväksy
rangaistustaan, mutta anoo silti armoa, niin hän ei ole sydämestään katunut
tekoaan. Hänen ylpeytensä tekee hänet kyvyttömäksi kokemaan armoa.

Nöyrät saavat armon
"Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."Jaak.4:6  Syntinsä
tunnustaminen on puolet nöyrtymisestä. Rangaistuksen häpeään suostuminen on
se vaikeampi puoli. Ryöväri ristillä sanoi: "Me saamme, mitä meidän tekomme
ansaitsevat,..." Tämä nöyrtyneestä sydämestä tullut tunnustus sai armollisen
vastauksen Jumalalta ja avasi hänelle pääsyn Paratiisiin.

Jumala on oikeudenmukainen tuomari eikä suosi ketään. "Mekin kaikki
ennen elimme lihamme himoissa tyydyttäen lihan ja mielen haluja ja olimme
luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin."Ef.2:3

Jumalan vihan alta Hänen armonsa alle
Jumala vihaa kaikkia synnintekijöitä ja siksi koko ihmiskunta on "vihan lapsia".
Hän on kuitenkin niin ihmeellinen, että Hän rakastaa vihollisiaan! Hän on
osoittanut rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Hän lähetti Jeesuksen kärsimään
meidän rangaistuksemme. Useimmat ihmiset eivät arvosta tätä suurta rakkauden
tekoa, koska he eivät tajua, että he ovat vaarassa pudota helvettiin, minä hetkenä
hyvänsä. Jos he kokisivat itsensä Jumalan tuomitsemiksi, niin he pyytäisivät
Häneltä armoa. Silloin Jumala osoittaisi heille armonsa Jeesuksessa ja he
kokisivat Jumalan rakkauden todeksi.

Kun Jumala on vanhurskauttanut syntisen, niin tämä ei ole enää Jumalan
silmissä syntinen, vaan vanhurskas. Jumala rakastaa vanhurskautta ja vihaa
syntiä ja siksi Hän rakastaa vanhurskaita ja vihaa syntisiä. Olisi harhaanjohtavaa
sanoa, että Jumala rakastaa syntisiä, koska se on vain osittain totta. Jumalan
rakkaus syntistä kohtaan on vain siinä, kun Jeesus kuoli ristillä syntisten
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puolesta. Jos Jumalan armo Jeesuksessa ei ole antanut sinulle sinun syntejäsi
anteeksi, niin Jumalan viha on ylläsi. Eikä mitkään lepertelyt tai liturgiat sitä
muuksi muuta.

Armo tulee uskon kautta
Luopunut kristillisyys on uskotellut ihmisille, että Jumala rakastaa heitä, vaikka
he elävät ilman Jeesusta. Näin on estetty kokemasta todellista armoa. Jumalan
armo on sitä, että Hän antaa sinulle lahjaksi sitä, mitä et ansaitse. "Armosta te
olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette
tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla."Ef.2:8-9

Minulla ei ole mitään omaa ansiota pelastumiseeni. Jos yrittäisin sovittaa pahat
tekoni tekemällä hyviä tekoja, niin kilpailisin sillä Jeesuksen sovitustyön kanssa
yrittäen pelastua itseni kautta. Jos yrittäisin pelastua rankaisemalla itse itseäni
pahoista teoistani, niin osoittaisin sillä epäuskoni Jeesuksen uhrin riittävyyteen.
Jos yrittäisin päästä osalliseksi Jumalan armosta ottamalla kasteen tai ehtoollista,
niin yrittäisin pelastua tekojen kautta eikä uskon kautta.

Hyvä itsetunto Jumalan armosta
Jumalan armossa pysyminen merkitsee siis pysymistä Jumalan edessä
ansiottomana ja turvautumista yksin Jeesuksen sovitustyön voimaan. Silti
Jumalan armo ei jätä meitä toimettomiksi. "Jumalan armosta minä olen se, mikä
olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Olen tehnyt enemmän
työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä vaan Jumalan armo, joka on ollut
minun kanssani."1Kor.15:10  Jumalan armossa pysyminen avaa elämäni Jumalan
Hengen vaikutukselle. Voin kokea, että "enää en elä minä, vaan Kristus elää
minussa."Gal.2:20

En voi tehdä mitään pelastuakseni, mutta saatuani pelastuksen uskon kautta
Jeesukseen, niin kaikkeen mitä teen, vaikuttaa se, että Jeesus on kanssani.
"Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon
niin, ettei se jää turhaksi."2Kor.6:1
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Julkaistu 03.02.2004

Voit kokea Jumalan rakkauden
Jumala rakastaa enemmän vanhurskaita kuin syntisiä. Hänen rakkautensa,
jonka voit kokea syntisenä, on vain varjo siitä rakkaudesta, jota saat kokea
tultuasi hänen ystäväkseen.

Jumala tekee hyvää kaikille
"Hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa
niin vanhurskaille kuin väärintekijöillekin."Matt.5:45  Silti ihmiset eivät koe, että
Jumala rakastaa heitä. Sen sijaan he syyttävät Häntä epäoikeudenmukaisesta
kohtalostaan. Monien sydämet ovat täynnä kiivasta katkeruutta Kaikkivaltiasta
kohtaan.

Kaikki eivät ehkä myönnä kapinoivansa Häntä vastaan, mutta tosiasiassa viha
Jumalaa kohtaan on koko ihmiskunnan perusasenne. Tuota vihaa toteutetaan
monella tavalla.

Jotkut ilmaisevat vihansa elämällä niin kuin Häntä ei olisi olemassa. Toiset
taas ilmaisevat sen sanomalla "Jumalaa ei ole olemassa". Välinpitämättömyys
ja olemassaolon kieltäminen ovat todisteita passiivisesta vihasta. Jumalalle
kuuluvan palvonnan antaminen jollekin luontokappaleelle on aktiivista
vihamielisyyttä. Äärimmäisin muoto Jumalan vihaamista on liittoutuminen
pahojen henkivaltojen puolelle sotimaan Kaikkivaltiasta vastaan.

Jumalan ja ihmisen välinen rakkaussuhde on katkennut siihen, että ihminen
on rikkonut Jumalaa vastaan ja yrittää syyttää synnistään Jumalaa. Miten
Jumala vastaa ihmisen syytöksiin? Hän ei riitele kanssamme. Hän on hiljaa ja
antaa oman sydämemme puhua meitä vastaan. Hän on murheellinen syntisen
puolesta. Synnintekijän kohtalo sattuu Jumalan sydämeen, koska hän tietää
hänen tekojensa seuraukset. Synnin palkka on kuolema, ikuinen ero hyvästä
Jumalasta.

Jumalan rakkaus syntistä kohtaan
Jumala on osoittanut rakkautensa syntistä kohtaan siinä, että Kristus kuoli
hänen puolestaan. Hän heitti Jeesuksen päälle kaikkien meidän syntivelkamme.
Rangaistus kohtasi Jeesusta, että me saisimme elämän. Jumalan viha kohtasi
Golgatalla hänen ainokaista Poikaansa, että me voisimme pelastua hänen
vihaltaan.

Synnissä elävät ihmiset ovat Jumalan vihollisia, mutta hän rakasti vihamiehiään
valmistamalla heille tien iankaikkiseen onneen. Missä on sydän, joka näkee
tämän valtavan rakkauden? Mitkä ovat Jumalan rakkauden kokemisen
edellytykset?
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Ensimmäinen edellytys on se, että ihminen myöntää, että Jumala on
oikeamielinen ja syytön ja että hän itse on väärämielinen ja syyllinen.
Nöyrtyminen on tärkeää juuri niissä asioissa, joissa syntinen on syyttänyt
Jumalaa kovasta kohtalostaan ja sanonut: Miksi Jumala salli tämän tapahtua?
Jeesus ja Jumalan Henki auttavat meitä nöyrtymään todistamalla meille totuuden
puolesta. Totuutta kuunteleva saa voiman nöyrtyä!

Jeesus sanoo: "Sitä varten olen syntynyt ja tullut maailmaan, että todistaisin
totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni."Joh.18:37 

Jos syntinen nöyrtyy tunnustamaan Jumalan kaikessa syyttömäksi, hän näkee
myös sen, että Jeesus on syytön Jumalan Poika.

Jos ihminen ei ota vastaan totuutta syntisestä sydämestään, hän ei voi koskaan
kokea Jumalan rakkautta. Hän ei myöskään voi nähdä Jeesuksessa Jumalaa.
Jumalan Pojan synnittömyys on maailman valkeus. Se on totinen valo, joka on
valaissut jokaisen ihmisen.

Toinen edellytys on se, että ihminen myöntää, että hänenkin syntiensä rangaistus
oli kerran Jeesuksen päällä Golgatalla. Uskonkatse ristiinnaulittuun Jumalan
Poikaan tuo sovinnon ihmisen ja Jumalan välille. Me voimme kokea Jumalan
rakkautta silloin, kun meille on avautunut Jeesuksen ristin-työn merkitys! Sen
teon kautta on helppo omistaa syntiensä anteeksisaaminen. Vapahtaja tuntuu
niin läheiseltä ja rakkaalta.

On valtavan suloista kokea, että Jumala on antanut minulle syntiselle
anteeksi. Valitettavasti monet jäävät tähän. He tekevät majan ristin juurelle
ja sanovat, että tässä on hyvä olla. Jumala tahtoo antaa enemmän. Hän haluaa
vanhurskauttaa jumalattoman. Hän tekee syntisestä vanhurskaan, joka kokee
samaa Jumalan rakkautta, jota Jeesus koki Isältään.

Syntien poispeseminen ei ole koko pelastus. "Hän pelasti meidät ... laupeutensa
tähden uudestisyntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta."Tit.3:5 

Uudestisyntymiseen liittyy sekä syntien poispeseminen että uuden sydämen
saaminen. Tuossa pesussa koetaan Jumalan rakkautta syntistä kohtaan. Kun
Pyhä Henki antaa pestylle henkilölle uuden sydämen, alkaa hän kokea Jumalan
rakkautta vanhurskasta kohtaan.

Jumalan rakkaus vanhurskasta kohtaan
Jumala on osoittanut rakkautensa vanhurskasta kohtaan siinä, että on muuttanut
asumaan hänen sydämeensä. "Se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä,
rakastaa minua. Ja joka rakastaa minua, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä
rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Jos joku rakastaa minua, hän pitää
minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja
jäämme hänen luokseen asumaan."Joh.14:21,23
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Eikö olekin parempi, jos Jumala tekee meistä itselleen temppeleitä kuin, jos
me teemme Hänestä itsellemme temppelin ristin juurelle? Luuletko, että kaikki
Jeesukseen uskovat ovat kokeneet, että Hän on "ilmoittanut itsensä" heille?
Monet ovat ottaneet Jeesuksen vastaan syntiensä sovittajana, mutta eivät
Herranaan ja Jumalanaan. He ovat kokeneet puhdistuksen, mutta eivät ole
saaneet uutta sydäntä.

On todella mahdollista kokea puhdistusta synneistään tulematta silti osalliseksi
uudesta luomuksesta. Paavali korostaa uuden sydämen saamisen tärkeyttä
sanomalla: "Ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus.
Tärkeää on uusi luomus."Gal.6:15

Puhtaus ilman uutta luomusta johtaa uskosta luopumiseen. "Jos he ovatkin
päässeet maailman saastutuksia pakoon tullessaan tuntemaan meidän
Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sotkeutuvat niihin
uudestaan ja tulevat voitetuiksi, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin
alussa."2Piet.2:20  Sama asia esiintyy Jeesuksen sanassa pahasta hengestä, joka
ihmisestä lähdettyään tulee takaisin, ja "löytää asunnon tyhjiltään, lakaistuna
ja järjestyksessä. Silloin se menee ja hakee mukaansa seitsemän muuta henkeä,
pahempia kuin se itse. Ne tulevat sisään ja jäävät sinne asumaan, ja sen ihmisen
tila on lopussa pahempi kuin alussa."Matt.12:45

Puolitiehen jäänyt pelastus on siis vaarallista. Jeesuksen ja Isän täytyisi saada
muuttaa puhdistettuun sydämeen asumaan. Muutoin edessä on varma luopumus.
Pietari toteaakin, että "heille olisi ollut parempi, etteivät olisi tulleet tuntemaan
vanhurskauden tietä, kuin että he opittuaan sen tuntemaan kääntyvät pois heille
annetusta pyhästä käskystä."2Piet.2:21

Jeesus sanoi: "Jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä." Pietari sanoi:
"Kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä." Antaako Jeesus siis
puhdistuksen yhteydessä jonkun käskyn? Kyllä. Toiset pitävät sen, toiset eivät.
Huomaa, että tuo käsky voidaan pitää vain evankeliumin voimasta. Siksi sen
käskyn täyttäminen ei ole meidän ansiota. Evankeliumin kautta koettu rakkaus
antaa voiman pitää tämän käskyn. Tämän käskyn pitäminen antaa meidän kokea
Jumalan rakkautta vanhurskasta kohtaan. Missä on siis kerskaaminen? Se on
suljettu pois.

Miten siis voimme kokea tätä rakkautta, jota synneissään elävät eivät koskaan
voi kokea? Sen koemme pysymällä evankeliumissa. Ensimmäinen edellytys on,
että anteeksisaanut edelleen antaa anteeksi muille. "Uuden käskyn minä annan
teille: rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa
tekin toisianne."Joh.13:34  Jos et anna anteeksi, et ole pysynyt evankeliumissa.

Toinen edellytys on se, että puhdistettu julkisesti tunnustaa Jeesuksen
Herrakseen ja Jumalakseen. "Tämä on hänen käskynsä: meidän tulee uskoa
hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toisiamme, niin
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kuin hän on meille käskyn antanut."1Joh.3:23  Jos häpeät Jeesusta, et ole pysynyt
evankeliumissa.

Mistä tulee voima tämän "pyhän käskyn" täyttämiseen? Kuinka kukaan voisi
uskoa Jeesuksen nimeen, jos hän ei näe tuon nimen suuruutta! Jos puhdistuksen
koettuasi annat itsesi kokonaan Jeesukselle, niin huomaat että sydämesi
muutetaan niin, että täytät edellytykset. Sen sijaan, jos päätät elää itsellesi niin
pelastuksesi jää puolitiehen, ja lopulta sinulta otetaan pois sekin, mikä sinulla
on.

Vastauksesi Jumalalle
Jos uskoit evankeliumin, niin sinä puhdistuit. Onko Jumalan armon
vastaanottaminen ainoa vastauksesi Hänelle?

Emme voi loputtomasti pysyä evankeliumissa, jos emme anna Jumalalle koko
evankeliumin mukaista vastausta. Kiität Jumalaa Hänen armostaan Jeesuksessa,
mutta onko Jeesus sinun elämäsi Herra? Jumala odottaa sinun reaktiotasi
tekoonsa, jossa Isä Jumala korotti Jeesuksen korkeimmalle mahdolliselle
paikalle, Valtaistuimelleen, ja antoi Hänelle kaiken vallan.

Ajattele, Isä Jumala luotti Jeesukseen niin paljon! Miksi sinä et tekisi samoin ja
antaisi Jeesukselle kaikkea valtaa oman elämäsi suhteen?

Voima pysyä evankeliumissa tulee siitä, että annamme Jeesukselle täyden
vallan. Jos annamme Jeesuksen asua itsessämme, niin Hän vaikuttaa meissä
kaikkea hyvää.

Lukiessasi tätä kirjoitusta koitko, että tuputan sinulle Jeesusta? Jos niin koit,
niin ymmärsit minut väärin. Minä en voi antaa sinulle Jeesusta. Minun puheeni
hyväksyminen ei takaa sinulle Jumalan armoa. Jumala itse päättää, ketä Hän
armahtaa ja kenen luo Hän muuttaa asumaan. Rukoile siis Jumalaa. Hän vastaa
sinulle.
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Julkaistu 27.07.1998

Rakkautta Tuomarilta
Monille Jumalan evankeliumi on makea sanoma Jumalan rakkaudesta.
Kuitenkin se on sanoma Kristuksen rististä, jossa on myös Jumalan
tuomion karvautta. Jospa kestäisit vähän tuomion sanaa, niin saisit
ikuisesti kokea rakkautta.

Sydämesi on tuomari
Jokaisen sisin tuntee tarvetta tuomita vääryys. Varsinkin toisten harjoittama
vääryys saa meiltä kiihkeän tuomion. Jumala on laittanut meidän sydämeemme
oikeustajun siitä, mikä on oikein ja väärin. Eikä siinä kyllin, jokaisen sydän
vaatii vääryydelle myös rangaistusta. Varsinkin toisten laittomuudet ovat
tuomiolistallamme ensimmäisinä.

Jotkut kyllä antavat itsestään niin suvaitsevaisen kuvan, että he eivät tuomitse
ketään. Ulkonaisesti säyseän kuoren alta paljastuu kuitenkin sama luonto, kuin
muillakin. Koska emme oikeasti voi päästä pakoon sydämemme tuomioita, on
meidän parempi etsiä itsellemme ja muille oikeaa tuomiota kuin yrittää torjua
tuomitsevat asiat pois mielestämme.

Kuinka usein sydämemme istuukaan oikeutta jotain henkilöä vastaan!
Jos haluamme olla oikein rakkaudellisia, yritämme keskeyttää istunnon
ja vakuutamme itsellemme, että olemme antaneet anteeksi. Kuitenkin
huomaamme, että sydämemme aloittaa istunnon uudestaan. Todisteet kaivetaan
taas esille ja sopivaa rangaistusta etsitään syylliselle.

Meidän sydämemme tunteet ovat hyvin puolueellisia! Kun joku tekee meille
vääryyttä, niin me vihastumme häneen ja vaadimme, että kokemamme vääryys
korvataan meille. Jos me sitten itse teemme vääryyttä, emme vihastu itseemme,
emmekä vaadi itseltämme hyvitystä vääryyttä kärsineelle. Minun tulisi kuitenkin
yhtälailla suuttua omasta synnistäni kuin toisen!

Itsensä tuomitseminen
Monet yrittävät vaientaa omantuntonsa äänen tuomitsemalla muita ihmisiä
juuri siitä samasta asiasta, josta he potevat huonoa omaatuntoa. Näin he muita
tuomitessaan tulevat samalla tuominneeksi itsensä. Jonkin aikaa he voivat
vaientaa omantuntonsa äänen muita tuomitsemalla, mutta joskus tulee hetki,
ettei se enää auta.

Jonain päivänä heidän sydäntään viiltää tietoisuus siitä, että he itse ovat tehneet
sitä samaa vääryyttä, josta he ovat muita kiroilleet. Silloin he ovat valinnan
paikalla. Sinä päivänä heidän sisimpänsä vaatii heitä rankaisemaan itseään sillä
samalla rangaistuksella, jonka he ovat langettaneet muille. Tässä ahdistuksessa
he etsivät vapautusta oman suunsa tuomiosta.



- 98 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Jospa nämä ihmiset silloin luopuisivat olemasta omana tuomarinaan ja
antautuisivat Jumalan tuomittaviksi. Se rangaistus, jonka he olivat itselleen
langettaneet, oli kerran Jeesuksen päällä Golgatalla, että he voisivat saada
vapautuksen siitä.

Valitettavasti vain harvat kääntyvät ahdistuksessaan Jumalan puoleen.
Useimmat päättävät silloin itse armahtaa itseään ja antaa itselleen anteeksi ja
samalla niille, joita he ovat tuominneet. Tämä voi kuulostaa hyvältä, mutta se ei
sitä ole. Monet pitävät tätä kokemustaan jopa rakkauden löytämisenä, vaikka he
astuivat lavealle tielle, joka vie tuhoon.

Itsensä armahtaminen
Monet ovat oppineet olemaan tuomitsematta itseään ja muita pahuudesta, jonka
voittamisen he kokevat liian vaikeaksi. He ovat oppineet antamaan itselleen
anteeksi ja kykenevät soveltamaan samaa anteeksiantamusta niihin, jotka ovat
rikkoneet heitä vastaan.

Heidän voimansa antaa anteeksi muille tulee siitä, että he ovat ensin antaneet
itselleen anteeksi. Mistä he ovat saaneet voiman antaa itselleen anteeksi?
He ovat keksineet hyvät puolustelut teolleen. He ovat hyväksyneet pahan
taipumuksensa luonnollisena ominaisuutena. He ovat humanisteja ja ymmärtävät
ihmisten heikkouksia, omiaan ja muiden. He ovat niin vapautuneita kaikesta
tuomiosta, että he hymyilevät omalle pahuudelleen. Nämä hymyilevät paholaiset
julistavat sinulle "rakkauden" ja suvaitsevaisuuden sanomaansa kaikkialla
maailmassa.

Monet sanovat saaneensa Jumalalta anteeksi, vaikka tosiasiassa he ovat vain
antaneet itse itselleen anteeksi. Koska he ovat tehneet itsestään itselleen
jumalan, niin he pitävät itselleen anteeksiantamista jumalallisena ominaisuutena.
He ovat niin nopeita antamaan itse itselleen anteeksi, ettei Jumala saa edes
tilaisuutta antaa heille anteeksi.

Itselleen anteeksiantanut on joutunut liukkaalle tielle. Vähitellen vääryys
muuttuu hänen silmissään vaarattomaksi. Hän antaa itselleen anteeksi enemmän
ja enemmän, kunnes hän lopulta voi tehdä mitä vain. Vain Jumalalta saatu
anteeksiantamus voi puhdistaa sydämen rikkomuksista ja johdattaa hyvälle
tielle. Jeesuksen veren antama puhdistus antaa rakkauden hyvään. Vähitellen
vääryys muuttuu puhdistetun silmissä yhä pahemmaksi.

Älä tyydy omaan tai muiden ihmisten anteeksiantamukseen, vaan etsi
anteeksiantamusta Jumalalta. Huonolla omallatunnolla oleva sydän ei kykene
tuomitsemaan puolueettomasti. Torjuttu oikeuden vaatimus kätkeytyy
salakavalasti ja jäytää sisimmässä siksi, koska oikeuden istunto on aina
keskeytetty. Olisi parempi pitää istunto kerran loppuun asti pätevän tuomarin
avustuksella, niin saataisiin asia pois päiväjärjestyksestä.
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Ainoa pätevä tuomari
Sydämesi ei ole pätevä tuomari, eikä minunkaan. On vain yksi pätevä Tuomari.
Suostutko siis oikeudenistuntoon itseäsi vastaan? Kun Jumala on tuomarina, niin
se on turvallista. Paljon vaarallisempaa sinun on olla itse oma tuomarisi.

Jumala sanoo näin: "Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo HERRA.
Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat lumivalkeiksi. Vaikka ne
ovat purppuranväriset, ne tulevat villanvalkoisiksi."Jes.1:18  Jumala on kaikkien
luotujensa tuomari.

Monet ajattelevat, että kuulijat pääsevät Jumalan armon ja anteeksisaamisen
kokemiseen, kun paikalle tilataan taitava laulaja, joka esittää ihanan
rakkauslaulun Jumalasta. He yrittävät laululla avata ihmisten sydämet ottamaan
vastaan sanoman Jumalan rakkaudesta. Jumala kuitenkin neuvoo meitä
kutsumaan paikalle tuomarin. "Tulkaa käykäämme oikeutta."

Oletko kuullut, että rakkaus on löytynyt oikeussalista? Oikeussalin
ovet pamahtavat auki ja ulos hypähtää iloinen henkilö. Hän kertoo
innoissaan muille ihmisille: Minä tein syntiä ja vääristin oikeuden, mutta
en saanut mitään rangaistusta. Tuomarini armahti minua ja pelasti minut
kuolemanrangaistukselta. "Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän
antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."Joh.3:16

Kun Jumala tuomitsee sinut syylliseksi, niin sinä hukut Hänen vihansa tuleen.
Jumala osoitti rakkautensa sinua kohtaan siinä, että Hän valmisti sinulle pääsyn
pois oman vihansa alta.

Tämän evankeliumin kuuleminen ei ehkä kosketa sinua siksi, että olet jo antanut
itsellesi anteeksi, etkä siksi osaa pelätä Jumalan tuomiota.

Ehkä tämä evankeliumi kosketti sinua vain puolittain. Kuulit vain sanan:
Jumala rakastaa sinua. Puheet ansaitsemastasi Jumalan tuomiosta annoit mennä
ohi. Torjuit ne pois mielestäsi yhtä sujuvasti kuin olet tottunut tekemään
aiemmillekin tuomion ajatuksille.

Älä petä itseäsi puolitotuudella! Sinun on kohdattava Jumala Tuomarina
voidaksesi kokea Hänet rakastavana Isänäsi.

Koettu armo
Sydämesi on siis puolueellinen ja siksi kelvoton tuomari. Jumala sen sijaan on
lahjomaton, "joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa
mukaan."1Piet.1:17  Voidaksesi kokea puhdistuksen synneistäsi, sinun tulee
tunnustaa syntisi Jumalalle. On tietenkin helppo tunnustaa tekonsa itselleen,
mutta paljon vaikeampi on tehdä se Tuomarin edessä.
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Jumalan meissä vaikuttama syyllisyys ei ole vain epämääräinen huonommuuden
tunne, vaan se on syvä häpeän tunne, siitä mitä olemme ajatelleet, sanoneet tai
tehneet. Selvien todisteiden tähden koemme ansaitsevamme Jumalan tuomion.
Tunnelma on kuin suoraan oikeuden istunnosta, jossa syytetty on tullut täysin
paljastetuksi.

Tässä oikeudenistunnossa syyttäjän tilalla on Todistaja. Jumalan Henki todistaa
syyllisyyden oikeaksi. Hän näyttää meille todeksi Jumalan oikeamielisyyden,
meidän väärämielisyytemme ja ansaitsemamme tuomion. Jeesuksen puhtaus
saa meidät häpeämään syntejämme, mutta Hänen uhrinsa puhdistaa meidät yhtä
puhtaiksi kuin Hän itse on.

Tuomion pelon alla hikoileva saa kuulla, että on yksi, joka kerran kärsi tuomion
hänen puolestaan. Jeesus tulee ja sanoo tekojaan katuvalle: "Ole turvallisella
mielellä. Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi."

Evankeliumin vaikuttama usko siis puhdistaa sydämen, jonne Jumala lahjoittaa
Pyhän Henkensä todistamaan että Hän hyväksyy henkilön. "Jumala sydänten
tuntija, todisti heidän puolestaan antaen heille Pyhän Hengen samoin kuin
meillekin, ... sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla."Apt.15:8-9  "Siitä
me tiedämme hänen pysyvän meissä, siitä Hengestä, jonka hän on meille
antanut."1Joh.3:24

Kun raamattu puhuu siitä, että me pelastumme "armosta uskon kautta", niin
puhutaan koetusta armosta, eikä armonopista. "Jumala on tehnyt meidät eläviksi
yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja."Ef.2:5,8  Armosta
pelastuminen on siis eläväksi tulemista, eikä vain siihen turvaamista, ettei minun
tarvitse tehdä mitään pelastuakseni.

Jos et ole kokenut armoa, on kuulemisessasi jotain vikaa. "Usko tulee siis
kuulemisesta mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta."Room.10:17  Etkö
kuullutkaan Kristuksen sanaa, vaan ihmisten? Paavalilla oli näky siitä, miten
tuli julistaa evankeliumia niin, että kuulemisesta syntynyt usko voi viedä myös
armon kokemiseen. "Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden
suostuttelevia sanoja vaan Hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne
ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan."1Kor.2:4-5

Mitättömäksi tehty Kristuksen risti
Apostoli Paavali sanoo: "Eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan vaan
julistamaan evankeliumia, ei kuitenkaan viisain puhein, ettei Kristuksen risti
menisi mitättömäksi."1Kor.1:17  Myöhemmin hän sanoo syyn siihen, miksi hän
ei tahtonut viisauden avulla saada ihmisiä uskomaan. "Ettei teidän uskonne
perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan." Jumalan voimaan
perustuvan uskon saa Jeesuksen rististä. "Sanoma rististä ... meille, jotka
pelastumme, se on Jumalan voima."1Kor.1:18
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Kristuksen risti meni kohdallasi mitättömäksi, jos sinä et kuullut sanomaa
Jumalan tuomiosta. Jos sinut ylipuhuttiin kauniilla sanoilla uskovaiseksi,
niin sinun uskosi perustuu ihmisten viisauteen, eikä Jumalan voimaan.
Risti on tuomion paikka. Kun Jeesus kuoli ristillä, niin se oli Jumalan vihan
päivä. Tuomio vihaa tulvillaan kohtasi Jeesusta, meidän syntiemme tähden.
"Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha."Jes.53:5

Näemme siis, että on välttämätöntä puhua ihmisille tuomion Jumalasta
(=rististä), jotta kuuleminen antaisi elävän uskon, jonka kautta koetaan Jumalan
armo. Koska meille on vastenmielistä puhua tuomion Jumalasta, me pyrimme
korvaamaan sen ihmisviisaudella.

Koska risti on tuomion paikka, niin sana Jumalan tuomiosta on Jumalan
voima meille, jotka uskomme. Tämä on tietenkin "hullutusta niille, jotka
kadotukseen joutuvat". He eivät voi ymmärtää, miten on mahdollista saada
ihmiset rakastamaan Jumalaa puhumalla Jumalan tuomiosta! Nämä itse
mielestään viisaat hyrskyvät halveksuntaansa tällaiselle sanalle. Uskonnolliset
ihmiset suorastaan paheksuvat moista karkeaa tyyliä.

Jumalan tuomio Jeesuksessa antaa rakkauden
Mitä siis tapahtui ristillä? Jumalan tuomio synnille on tämä: "Synnin palkka on
kuolema." Tuomio synnin harjoittajalle on tämä: "Pitää kuolemalla kuoleman."
Tuo Jumalan tuomio meidän syntiemme tähden kohdistui Jeesukseen ristillä.
Silloin hän koki itse kuoleman sisällön, kun Isä hylkäsi hänet hetkeksi. Hän
huusi: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?" Kuolemalla kuoleminen on
sitä, kun Jumala hylkää ja ajaa pois luotaan.

Voisiko olla mitään hirvittävämpää kokemusta, kuin kuulla Jumalan sanovan:
"Menkää pois minun luotani, te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on
valmistettu Paholaiselle ja hänen enkeleilleen."Matt.25:41  Jos joku paha ja häijy
ihminen ajaa sinut pois luotaan, ei se hylkääminen tunnu pahalta. Päinvastoin
tunnet helpotusta päästessäsi hänestä eroon. Mutta kun Jumala, joka on täynnä
rakkautta, hyvyyttä ja puhtautta, hylkää minut, se on hirveätä.

Voi, miten tuo kokemus sattuikaan Jeesukseen ristillä! Ruumiissa koetut
kuoleman kivut olivat pieniä tuskia tuon hylkäämisen rinnalla. Hän koki sen
meidän tähtemme. Tunnustatko ansaitsevasi Jumalan hylkäämisen? Jos et
tunnusta, niin sinä vastustat Jumalan evankeliumia.

Jumala ei ole vielä hylännyt sinua, vaikka sinä olet hylännyt Hänet. Uskollisesti
Hän odottaa sinua milloin sinä menet itseesi ja otat vastuun synneistäsi. Vastaa
sinä Jeesukselle Hän huutoonsa: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?"
Sano Hänelle Jumalan puolesta: "Jeesus, Jumala hylkäsi sinut minun syntieni
tähden!"
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Julkaistu 04.03.2000

Iankaikkinen rangaistus
Jos joku paha ihminen vakuuttaisi minulle, että voin joutua helvettiin,
tuskin uskoisin häntä. Kun täydellisesti hyvä Jeesus Kristus varoittaa
minua iankaikkisesta rangaistuksesta, tahdon ottaa vaarin Hänen
varoituksestaan.

Iankaikkinen rangaistus vai elämä
Seisot jyrkänteen reunalla ja näet edessäsi tulisen järven. Katsot liekkeihin ja
näet siellä Paholaisen ja hänen enkelinsä. He huutavat tuskasta ja vääntelehtivät
ahdistuksesta. Kauhuissasi käännät katseesi pois ja näet vierelläsi Jumalan
enkelin. Hän tarttuu sinuun ja heittää sinut ikuiseen tuleen.

Tai.

Seisot Jumalan valtaistuimen luona ja näet Hänet kasvoista kasvoihin. Katsot
Hänen kirkkauttaan ja olen ihastuksissasi Hänen ihmeellisestä olemuksestaan.
Onnellisena katsot ympärillesi ja näet Jumalan enkelit ja suuren joukon Jumalan
ihmisiä. Yhdessä muiden kanssa yhdyt ylistämään Jumalaa. Tunnet, että nyt sinä
todella vasta elät, ja iankaikkisesti.

Matkalla helvettiin vai taivaaseen
Jeesus sanoo: "Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja
tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monet menevät siitä portista sisään. Miten
ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät
sen!"Matt.7:13-14  Jeesus puhuu kahdesta portista. Toisesta on vaikea päästä sisälle
ja toisesta menee helposti, melkein huomaamattaan muiden mukana.

Kun sinusta tulee Jeesuksen oma, niin siinä tapahtumassa sinä menet sisälle
tuosta ahtaasta portista. Kun sinä hylkäät Jeesuksen kutsun, niin sinä menet
sisälle tuosta avarasta portista. Jeesuksen seuraajana olet matkalla taivaaseen.
Jos et ole Jeesuksen puolella, olet Häntä vastaan. Jumalan vastustajien tie
on lavea ja vie siihen rangaistuksen paikkaan, joka on valmistettu Jumalan
vihollisille.

"Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani,
te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu Paholaiselle ja hänen
enkeleilleen."Matt.25:41  Jeesus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta ja on siten
valmistanut jokaiselle pääsyn taivaaseen. Kun Hän kuoli ristillä Hän myös
tuhosi Paholaisen valtakunnan. Käärmeen pää murskattiin ja kadotustuomio
julistettiin Paholaiselle ja hänen enkeleilleen.

Jeesus tuo selkeästi esille Matt.25:31-46 sen, kuinka kaikki ihmiset tuomitaan
sen perusteella, ovatko he rakastaneet Jeesusta vai jättäneet sen tekemättä.
Ne jotka pelastuvat, ovat osoittaneet rakkautensa Jeesusta kohtaan käytännön
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elämässä. Kaiken mitä he ovat tehneet, he ovat tehneet niin kuin Jumalalle
eikä ihmisille. Niitä, jotka tuomitaan iankaikkiseen rangaistukseen, syytetään
vain siitä, mitä hyvää he olivat jättäneet tekemättä - Jeesukselle. Ne ihmiset,
jotka eivät ole kuulleet mitään Jeesuksesta tuomitaan heidätkin siitä, etteivät
kunnioittaneet Jumalaa. He tuntevat Jumalan tarkatessaan Hänen tekojaan
luonnossa, mutta "vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä
Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet."Room.1:21

Helvetti on Jumalan vihan paikka
Raamattu julistaa yksiselitteisesti, että pelastus on valmistettu kaikille. Silti
joku uskoo, että hänet on ennalta määrätty kadotukseen. Hän tuntee niin, koska
hän kokee sielussaan Jumalan vihaa ja tuomiota syntiensä tähden. Näissä
tuntemuksissa hän voi luulla, että hänet on jo tuomittu kadotukseen, koska hän
ei tahdo nöyrtyä myöntämään, että Jumalan tuomio on oikea. Täällä maan päällä
on mahdollista päästä Jumalan vihan alta Hänen armonsa alle. Ahdistuneen
ihmisen on hyvä ymmärtää, miksi Jeesus huusi ristillä. "Jumalani, Jumalani,
miksi minut hylkäsit!" Hän maistoi ristillä sen, miltä ihmisestä tuntuu helvetissä.

Jeesus koki Jumalan vihan sinun puolestasi, että sinä voisit kokea Jumalan
rakkauden ja hyväksymisen. Siksi vain Jeesus voi tuomita kadotukseen. Hän
on siihen arvollinen. "Herra Jeesus ilmestyy taivaasta väkevien enkeleittensä
kanssa tulenliekissä. Hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole
kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. He tulevat kärsimään
rangaistuksena iankaikkisen kadotuksen, erossa Herran kasvoista ja hänen
voimansa kirkkaudesta."2Tess.1:7-9

Millaista on helvetissä?
Kadotus on hylättyjen helvetti. Kun nyt koet Jumalan vihaa, niin se ei tarkoita
sitä, että Hän tahtoisi sinun joutuvan helvettiin tai, että Hän olisi jo päättänyt
heittää sinut sinne. Päinvastoin se on rakkautta, että Hän sinua nuhtelee. Kun
voit tehdä syntiä tuntematta siitä Jumalan vihaa, olet paatunut ja lähellä sitä, että
sinut hylätään iankaikkisesti.

Jokainen ihminen, joka tekee syntiä, kokee jossain määrin sielussaan Jumalan
vihaa ja saa siten tuntea hitusen siitä, millaista on olla helvetissä. Kadotus on
ahdistuksen paikka. Jeesus kuvaa siellä olevaa tunnelmaa meidän maallisilla
kokemuksillamme: "Siellä on itku ja hammasten kiristys."Luuk.13:28  Helvetissä
koettu ahdistus on jotain samantapaista kuin mitä itsemurhaa aikova ihminen
kokee. Maanpäällisen itkun ja ahdistuksen keskellä joku onneton päättää tehdä
itsemurhan saadakseen helpotuksen tuskaansa. Näin ajatteli myös Juudas
Iskariot petettyään Jeesuksen, eikä varmaan tajunnut, että syöksyi ajallisesta
ahdistuksesta ikuiseen vaivaan.

Jeesus sanoikin Juudaksesta, että hän on "kadotuksen lapsi."Joh.17:12  Hän
itse valitsi tiensä paaduttaessaan sydämensä. Viimeisellä aterialla Jeesus
suoraan sanoi kaikkien kuullen, että Juudas kavaltaisi Hänet. Mikä tilaisuus se
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olikaan nöyrtyä Jumalan tuomion edessä! Mutta silloinkaan hän ei tunnustanut,
että Jumalan tuomio on oikea, vaan piti ylpeydestään kiinni. Kun Jumalan
tuomio sitten iski hänen omaantuntoonsa kavaltamisen jälkeen, niin hän
tappoi itsensä. Hänen katumuksensa oli vain ylpeän sydämen kokemaa
epäonnistumisen tuskaa, eikä armon anomus Jumalalle. Kadotuksen lapsi meni
omaan paikkaansa. Helvetti on niiden paikka, jotka mieluimmin tuomitsevat itse
itsensä kuin antautuvat Jumalan tuomittaviksi.

Jos olet joskus elämässäsi ollut niin epätoivoinen, että olet hautonut itsemurhaa,
niin tiedät vähän jotain siitä millaiselta tuntuu helvetissä. Sitä ahdistusta vain
jatkuu ikuisesti, sillä Jeesus, joka kuoli puolestasi, ei valehtele sanoessaan:
"Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen mutta vanhurskaat
iankaikkiseen elämään."Matt.25:46

Jääkö paikkasi taivaassa tyhjäksi?
Vaikka Jeesus on koko maailman syntien sovitus, niin koko maailma ei ole
sovinnossa Hänen kanssaan. Paikkasi taivaassa jää tyhjäksi, jos et anna sovittaa
itseäsi Jumalan kanssa. "Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja
Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta:
antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa."2Kor.5:20

Ymmärrän sen, että sinun on vaikea hyväksyä Jumalan tuomioita itsesi suhteen,
mutta Jeesukseen katsomalla se on mahdollista. Me kaikki ansaitsemme helvetin
tulen. Jos väität vastaan, niin siinä on syy siihen, miksi Jeesus ei sinua kiinnosta,
etkä pääse sisälle ahtaasta portista.

Jeesus Kristus ei todellakaan kuollut ristillä sinun tähtesi minkään vähemmän
syyn tähden kuin pelastaakseen sinut iankaikkisesta rangaistuksesta. Olet
mieletön, jos et nöyrry tunnustamaan Jumalan edessä, että sinäkin tarvitset tuota
Jeesuksen uhria. "Ja jos jonkun nimeä ei löytynyt elämän kirjaan kirjoitettuna,
hänet heitettiin tuliseen järveen."Ilm.20:15  Onko nimesi tuossa elämän kirjassa?
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Julkaistu 19.12.2005

Rakkauden tulessa
Palava halu on rakkautta, mutta rakkautta - mihin? Jumalan rakkaus
ihmiseen on ihmeellinen asia. Miksi pakenet Hänen rakkautensa roihua?
Varmaankin siksi, koska palat rakkaudesta johonkin, mitä Jumala tulisesti
vihaa.

Orjantappura tulessa
Jumala ilmestyi Moosekselle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta.
Pensas ei kuitenkaan kulunut. Tuossa tilanteessa Jumala ilmoitti Moosekselle
nimensä: "'MINÄ OLEN SE, JOKA OLEN.' Hän sanoi vielä: 'Sano
israelilaisille: MINÄ OLEN lähetti minut teidän luoksenne'"2Moos.3:14

Orjantappurapensas kuvaa meidän syntistä luontoamme. "Paras heistä on kuin
orjantappura, oikeamielisin pahempi kuin okainen aita."Miika.7:4  Miksi Jumalan
pyhyyden tuli ei kuluttanut syntistä? Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja siten
osalliseksi meidän okaisesta luonnostamme. Hän oli kaikessa kiusattu syntiin
samalla tavalla kuin mekin, mutta Hän ei koskaan tehnyt syntiä. Hänen tähtensä
myös me voimme olla osalliset Jumalan tulesta ilman, että se kuluttaa meidät.

Jeesus tuli kastamaan meitä tulella. "Tulta minä olen tullut heittämään maan
päälle, ja kuinka tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!"Luuk.12:49  Pyhä tuli syttyi
kerran Golgatalla. Jumalan rakkauden kiivaus on tuima kuin tulen hehku. Se on
yhtä voimakas kuin helvetin tuli.

Jeesus koki Jumalan vihan kiivauden ristillä meidän syntiemme tähden, mutta
ylösnousemuksessaan Hän koki Jumalan rakkauden kiivauden. Kokemansa
rakkauden tulen Jeesus antaa omilleen kun Hän kastaa Pyhällä Hengellä ja
tulella. "He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat
heidän itse kunkin päälle."Apt.2:3

Näin Jeesuksessa toteutui Jumalan aiemmin lausuma ennustus: "Israelin
valkeus on oleva tuli, Israelin Pyhä on liekki, joka polttaa ja kuluttaa sen
ohdakkeen ja orjantappuran samana päivänä."Jes.10:17  Jumalan pyhyyden tuli
poltti meidän syntisen luontomme yhtenä päivänä Jeesuksen ruumiissa Hänen
ollessaan ristillä. Sinä päivänä Jeesuksen päähän painettiin orjantappurakruunu
osoittamaan meille, että nyt tämä ennustus on toteutunut.

Syntinen luonto hallitsee jumalatonta kuin kuningas. Jumalattomat eivät
tunnusta kuninkaansa olevan orjantappuraa, mutta tuli syttyi heidän kunniansa
alle Golgatalla, eivätkä he voi sitä tulta sammuttaa. Niin totta kuin Jeesus nousi
kuolleista, niin tämän palon tuhkasta on noussut uusi ihminen.
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Rakkauden tuli
Kun Jeesus puhuu tulen heittämisestä, Hän puhuu rakkauden levittämisestä.
Jumalan rakkaus meitä kohtaan ilmestyi Golgatalla. Siellä syttyi myös
meidän rakkautemme Jumalaa kohtaan. Kuka voi heittää Jumalan rakkauden
tulta? Jeesuksen omat saivat helluntaina tulikasteen taivaasta voidakseen
julistaa Jumalan evankeliumia. "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa
tulenliekiksi."Hep.1:7  Golgatan tuli on sytyttänyt Jeesuksen omien sydämet ja
tehnyt meidät Jumalan tulen liekeiksi.

Usein lainataan Raamatun jaetta: "Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä
Jumala on rakkaus."1Joh.4:8  Pitäisi lukea seuraavatkin jakeet, jotta tiedettäisiin,
millainen rakkaus Jumala on. "Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että
Jumala lähetti ainutsyntyisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen
kauttaan. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan
siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme
sovitukseksi."1Joh.4:9-10  Pelkkä sanonta "Jumala on rakkaus" kertoo hyvin vähän.
Se on puutteellinen lause, kuin lamppu ilman valoa tai liesi ilman tulta.

Pelkkä sana "rakkaus" kertoo vain siitä, että jokin on jollekin tärkeää. Se, mikä
on rakasta, antaa rakkaudelle sen varsinaisen sisällön.

Rakkaus rahaankin on rakkautta, vaikka on kaiken pahan juuri. Jopa rakkaus
väkivaltaan on rakkautta ja onhan rakkaus isänmaahankin rakkautta. Rakkautta
valtaankin voidaan sanoa rakkaudeksi. Rakkaus tietoon ja viisauteen on
monien kunnioittamaa rakkautta. Rakkaus työhön on hyvin arvostettua
rakkautta. Rakkaus omaan kehoon on sekin rakkautta. Suosituinta on rakkaus
seksuaaliseen nautintoon. Tällaisilla rakkauksilla ei kuitenkaan ole mitään
tekemistä sen rakkauden kanssa, josta sanotaan, "Jumala on rakkaus".

Rakkaus ystävään on hyvä asia ja rakkaus aviopuolisoon ja lapsiin on suloista,
mutta Jumalan rakkaus ihmiseen on paljon enemmän. Siksi myös meidän
rakkautemme Jumalaan on enemmän kuin rakkautemme ystäviin tai sukulaisiin.

Pahan himoitseminen on rakkautta pahaan. Kauhistukaamme sitä rakkautta!
Jumalan rakkaus on rakkautta hyvään ja Hän haluaa meidän parastamme niin
kiihkeästi, että Hän uhrasi ainokaisen Poikansa, jotta me voisimme päästä
osallisiksi Hänestä. Muista, että sanonta, "Jumala on rakkaus", tarkoittaa sitä,
"että Hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi."

Tunnetko hengessäsi Jumalan rakkauden tulen, joka on tullut sinuun Golgatan
sanomasta? Jumalan rakkaus polttaa meidän sydäntämme, "jotka olemme tulleet
tähän päätökseen: Yksi on kuollut kaikkien puolesta, siispä kaikki ovat kuolleet.
Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen
vaan hänelle, joka on heidän tähtensä kuollut ja noussut ylös."2Kor.5:14-15
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Kylmentynyt rakkaus
Jeesus ennusti, että lopunaikana monien uskovien rakkauden tuli sammuu:
"Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus."Matt.24:12  Jos
laittomuuden tuli saa meissä vallan, niin se sammuttaa meistä Jumalan tulen.
Laittomuuden tulen kantajat ovat kulkeneet seurakunnasta toiseen ja sytyttäneet
monia palamaan rakkauden tulesta, joka ei ole Jumalasta.

Rakkaus vapauteen palaa muuallakin kuin vapauden patsaan soihdussa New
Yorkissa. Laittomuus esiintyy rakkautena vapauteen, vaikka se todellisuudessa
onkin rakkautta pahuuteen. Monet ovat syttyneet sellaisesta vapauden
sanomasta, joka sanoo, ettei heidän tarvitse totella Jumalan moraalisia käskyjä.
Tämä tuli roihuaa kristillisyyden keskellä julistaen Jeesuksen poistaneen
lain ja antaneen meille vapauden tehdä mitä me tahdomme. Heidän liekkinsä
lepattaa iloisesti, kun he vakuuttavat Jumalan armon tehneen heidät vapaiksi lain
orjuudesta.

Heidän tähtensä monien rakkaus Jeesukseen on sammunut. Jeesus sanoo
omilleen: "Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni."Joh.14:15  Jos sinä
turvauduit väkivaltaan, niin se todistaa, ettet sinä rakasta Jeesusta. Hänhän käski
rakastaa vihollisiaan eikä tehdä pahalle vastarintaa. Jos sinä eronneena menit
naimisiin tai nait eronneen, niin se todistaa, ettet sinä rakasta Jeesusta. Hänhän
sanoo, että jokainen, joka menee eronneen kanssa naimisiin, tekee aviorikoksen.
Jos sinä ahkeroit saadaksesi mahdollisimman paljon rahaa, niin se todistaa, ettet
sinä rakasta Jeesusta. Hänhän sanoo, ettei kukaan voi palvella kahta herraa.

Huomaa! Vaikka sinä et ole rakastanut Häntä, niin Hän rakasti sinua kuolemalla
sinun puolestasi. Tämä sana on sinulle kutsu nöyrtymiseen Hänen edessään
voidaksesi päästä osalliseksi Hänen jumalallisesta luonnostaan. Älä enää ota
Jumalan armoa vain vakuutena anteeksisaamisesta.

Syntien anteeksisaaminen on vain osa evankeliumia. Toinen osa koskee
osallisuutta jumalallisesta luonnosta. Jumala armo ei ole vastoin Jumalan
käskyjä, vaan tekee meistä uuden luomuksen, joka rakastaa Jumalan käskyjä.
Uusi ihminen ei pidä Jumalan tahdon mukaan elämistä raskaana. "Rakkaus
Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole
raskaat."1Joh.5:3  Jeesus-ihminen iloitsee Jumalan laista, sillä "sisäisen ihmiseni
puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain."Room.7:22

Rakkaus Raamattuun
Ihmisten sydämet ovat syttyneet muustakin eksyttävästä rakkaudesta kuin
vapauden tulesta. Monilla on rakkaus pyhään kirjaan, koska he ovat syttyneet
lain tulesta.
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Jumalan laki on aina kiihottanut ihmisten mieliä, joko puolesta tai vastaan. Joko
julki tai salaa, jokainen ihminen on kiinnostunut siitä, mitä Jumala on sanonut.
Tuo kiinnostus johtuu ihmisen halusta päästä osalliseksi Jumalan vallasta.

Jumalan lausumien sanojen toistaminen koetaan mahdollisuudeksi hallita omaa
ja muiden elämää. Raamattu onkin maailman suosituin loitsukirja. Sen sanoja
lausutaan siinä toivossa, että ne voisivat maagisesti saada aikaan ihmeitä, onnea
ja menestystä. Totta se onkin, että tällaisia voimia esiintyy, mutta ne ovat köyhiä
alkeisvoimia verrattuna Jumalan Hengen voimaan, joka Jeesuksen tähden voi
asettua asumaan meidän sydämeemme.

Jotta valkoisen magian harrastaja voisi uskoa Raamatun sanoilla olevan
vaikutusta, niin hänen täytyy uskoa pyhän kirjansa jumalallisuuteen. Siksi he
palvovat Raamatun tekstejä kaikessa oikeana olevana Jumalan Sanana. Tosin
Raamattu, jota he palvovat, kutsuu vain Jeesusta Sanaksi isolla alkukirjaimella.
Heidän taikauskonsa tulee ilmi siinä, että he uskovat Raamatun tekstin
kirjaimellisella lainaamisella olevan enemmän vaikutusta kuin omin sanoin
lausutulla Raamatun totuudella.

Kirjaimen palvominen kivettää sydämen. Kun he ovat korvanneet Jeesuksen
Raamatulla, he ovat astuneet teeskentelyn tielle. Heissä on jumalisuuden
ulkokuori, koska he ovat niin raamatullisia, mutta he kieltävät jumalisuuden
voiman, koska heidän sydämensä ei elä Jeesukselle.

Koska he ajattelevat omistavansa iankaikkisen elämän raamattu-uskonsa
perusteella, niin he eivät kestä sitä, että heidän elämänsä olisi ristiriidassa
Pyhän Kirjan kanssa. Tästä syystä he ahkerasti selittävät kirjoituksia itselleen
sopivaksi. He eivät ilolla yhdy Jumalan lakiin, mutta he ilolla selittävät sen
merkityksen sellaiseksi kuin he haluavat. Näin heidän rakkautensa lakiin
paljastuukin teeskentelyksi. Väkivalta laille on laittomuutta.

Nämä Pyhän Kirjan puolesta kiivailijat taistelevat vapauden tulesta syttyneitä
vastaan. Voittaako lain tuli vapauden tulen, vai nieleekö vapauden tuli lain
tulen? Monien hämmästykseksi nämä kaksi yhtyvät yhdeksi antikristilliseksi
tuleksi. Ei lain eikä laittomuuden tuli voi kuitenkaan niellä Golgatan uhritulesta
palavia. Siksi Jumalan tuli on sinun turvasi kaikkea eksytystä vastaan.

Rakkaus ihmisiin
Monia ihmisiä voi armahtaa kertomalla heille Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa,
mutta joillekin voi osoittaa armoa vain karttamalla heitä. "Armahtakaa niitä,
jotka epäilevät. Toiset pelastakaa tulesta temmaten, toisia taas armahtakaa
kavahtaen heitä, inhoten ruumiin tahraamaa vaatettakin."Juud.1:22-23  On
vaarallista yrittää pelastaa tulessa olevaa ihmistä. Siinä voi pelastajakin syttyä
samasta tulesta. Jospa ihmisten rakkaus heidän epäjumaliinsa sammuisi, niin he
olisivat vastaanottavaisempia Jumalan tulelle.
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Jumalan rakkauden tuli kutsuu ulos laittomuuden tulesta. Noudata sen kutsua,
vaikka olisit kuin tulesta temmattu kekäle. Jumalan vihan tuli on ilmestyvä
eräänä päivänä ja tuhoava laittomuuden tulen. Siksi pelastuminen laittomuuden
tulesta on pelastuminen Jumalan vihalta.

Ihmisen rakastaminen ei ole helppo asia. Pientä vauvaa on helppo rakastaa,
mutta pahuuteen harjaantunutta aikuista on helpompi vihata kuin rakastaa.
Kaikki me muutumme, mutta mihin suuntaan. Joku voi tänään olla rakastettava,
mutta huomenna vihattava tai tänään vihattava, mutta huomenna rakastettava.
Pahojen ajatustemme ja tekojemme tähden me olemme vihattavia, mutta Jumala
näki, että meidät voidaan muuttaa rakastettaviksi.

Koska en rakasta omaa pahuuttani, en osoita hyväksymistä muidenkaan
pahuudelle. He pitävät minua rakkaudettomana, koska en rakasta sitä, mitä
he rakastavat. Jeesus sanoi, että Hänen heittämänsä tuli nostaa ihmiset
toisiansa vastaan. Jos eri asia on meille rakkain, niin meillä ei voi olla yhteyttä
keskenämme. Jeesuksen oma voi rakastaa vihan ansaitsevaa, koska hän palaa
evankeliumin tulessa. Jumala rakasti vihollisiaan ja siksi mekin teemme samoin.

Ymmärtävätkö Jumalan viholliset Jumalan rakkauden itseään kohtaan? Usein
he ymmärtävät sen väärin. He ottavat Jumalan armon lupana tehdä syntiä
ilman tuomiota. Tätä väärinymmärrystä ei voi tapahtua, jos evankeliumi tulee
Jumalan pyhyyden tulessa. Ihmisten rakastaminen totuudessa on mahdollista
vain Jumalan tulessa.

Tulen vaaliminen
On arvokas asia, jos joku edes vähän rakastaa Jumalaa Jeesuksen tähden.
Pienikin tuli on hyvä, jos se on aitoa Jumalan tulta. Jos jonkun rakkaus Jumalaan
on kasvanut suureksi, niin hänessä palaa suurempi liekki. Se liekki ei sammu
yhtä helposti kuin sen liekki, joka rakastaa vähän. Jokaisen elämässä on
ensimmäinen ja viimeinen rakkaus ja monta rakkautta niiden välissä. Pidä
huolta, että rakkautesi Jeesukseen on aina ensimmäisenä ja, että muut rakkautesi
ovat puhtaita epäjumalista.

Epäjumalan uhrien tuli voi sammuttaa meistä Jumalan tulen. Monet uhraavat
epäjumalille tottumuksesta tai ajautuvat siihen muiden mukana. Sekin heikentää
rakkautta Jumalaan, mutta aktiivinen rakkaudenosoitus epäjumalalle varmasti
tukahduttaa Jumalan tulen. Siksi pysy erilläsi kaikista epäjumalista, jotta
Jumalan pyhä tuli aina palaisi sydämesi lampussa.

Jos Jumalan tuli on päässyt sinussa sammumaan, niin Golgatan uhrialttari
kykenee sytyttämään sen uudestaan. Katso Jumalan uhrikaritsaa, joka on
teurastettu Sinun syntiesi sovittamiseksi. Se on myös kokonaan poltettu Jumalan
vihan tulessa ja kuolleista herätetty Jumalan rakkauden hehkussa.
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Sokean usko
Jokainen ihminen on jonkinlainen uskovainen. Sinä tarvitset uskoa
sellaisen tiedon omaksumiseen, mitä et voi saada näkemisen avulla. Usko
on siis sokeita varten. Sokean täytyy herkistää muut aistinsa saadakseen
luotettavaa tietoa ympäristöstään. Samoin jokaisella ihmisellä on jokin
käsitys näkymättömästä todellisuudesta. Siksi jokamiehen usko on sokean
uskoa. Toisaalta sokea voi kysyä näkevältä ja uskoa hänen todistuksensa.
Tuonpuoleisten asioiden suhteen Jeesus Kristus on ainoa näkevä ihminen.
Uskotko Häntä vai aiotko tulla toimeen omalla uskollasi?

Ahdasmielisille
Ihmettelen, miten voit väittää, ettei sinulla ole mitään todisteita Jumalan
olemassaolosta. Sinulla täytyy olla laput silmillä, niin kuin kilpahevosilla. Olet
sulkenut silmäsi todisteilta, koska et tahdo nähdä Jumalaa. Sinä olet tehnyt
näkökenttäsi kapeaksi, ettei Jumala mahtuisi kuvaan. Pakenet Häntä, koska
tiedät, että Hän nuhtelisi sinua sinun pahuudestasi.

Halutessasi voisit helposti saada todisteet Jumalan olemassaolosta omilla
havainnoillasi, mutta rakkaus syntiin on tehnyt sinut sokeaksi todisteille. Synti
on tehnyt sinun mielesi niin ahtaaksi, että Jumalan suuruus ei voi tulla sisällesi.

Jumalaton on ahdasmielinen, mutta Jeesus Kristus avartaa mielen. Hän laajentaa
tietoisuuden ja avaa silmät katselemaan todellisuutta.

Mielettömille
Kuka on mieletön? Etkö sinä, joka et ota huomioon käytännön elämän
tosiasioita? Jokainen näkee ihmisten pahuuden seuraukset maailmassa. On
tosiasioiden vastaista syyttää yhteiskunnallisia oloja ihmisten pahuudesta.
Sinullakin on todisteet siitä, että ihmisten pahuus on syy maailman surkeaan
tilaan.

Sinä olet mieletön uskoessasi ihmisen hyvyyteen! Miten olet voinut hurahtaa
sellaiseen uskoon? Vastaus on ilmeinen. Sinä et jaksa muuten elää. Tosiasioiden
varassa eläminen on sinulle liian raskasta. Sinä hoidat totuuden vastaisella
myönteisyydelläsi mielenterveyttäsi. Jos sinun uskosi helpottaa sinun oloasi,
niin se sinulle suotakoon. On silti ärsyttävää, että sinä tyrkytät uskoasi totuutena
muille.

Jumalattomat ovat mielettömiä haihattelijoita, mutta Jeesus Kristus tekee
järkeväksi. Hänen oppinsa vastaa käytännön todellisuutta.

Modernille ihmisille
Sinähän olet yleensä oikeassa, etkä väärässä. Ethän ole mikään lahkolainen, et
kiihkoilija, etkä fundamentalisti. Et ole vanhanaikainen etkä tiukkapipoinen.
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Niin, mitä sinä sitten olet? Sinä olet suvaitsevainen ja sivistynyt. Olet
nykyaikaisesti ajatteleva, moderni ihminen. Niin, sinä haluat olla osa
enemmistöä. Mitä muuta sinä ajattelet itsestäsi?

Tietenkin, sinä ajattelet olevasi matkalla taivaaseen. Sinä siis uskot Jumalaan?
Kyllä uskot, mutta omalla tavallasi. Raamattua katsot nenänvarttasi pitkin ja
ajattelet siitä: "Kertovat minulle satuja, mutta minua ei petetä. Kyllä minä tiedän
asiat paremmin kuin Raamattu."

Et halua omaksua periaatteita, jotka tekisivät sinusta lahkolaisen muiden
silmissä? Lahkolainen uskaltaa sentään nousta vastustamaan enemmistön valtaa.
Sinä sen sijaan olet niin ihmiskiitoksen kipeä, ettet siihen pysty. Kiihkoilija on
periaatteen ihminen, joka ottaa asiansa tosissaan. Sinun periaatteesi sitä vastoin
ovat vain pintakiiltoa. Olet mitäänsanomaton myötäilijä, mielistelijä ja oman
edun tavoittelija.

Entä jos löydät hyvän asian, joka on tuhansia vuosia vanha. Hylkäätkö sinä
sen vain siksi, että se on niin vanhanaikaista? Miksi vanhanaikaisuus kiristää
sinua? Ehkä sinulla on se liian tiukka pipo, jossa lukee: "Uusi on parempi kuin
pussillinen vanhoja".

Enemmistön valtaa kunnioitetaan nykyään suuresti. Tuo kunnioitus sokaisee
uskomaan, että enemmistö ei voi olla väärässä. On luonnollista, ettet sinä
kunnioita Raamattua, koska siellä enemmistö on melkein aina väärässä. Vasta
taivaassa kaikki ovat oikeassa.

Jumalattomat ovat väärämielisiä arvostelijoita, mutta Jeesus Kristus
tekee oikeamieliseksi. Hänen ajatuksensa ovat oikeat. Ne ovat näkevän
johtopäätöksiä.

Jeesus Kristus on silmäni
Vaikka en nyt näe Jumalaa luonnollisilla silmilläni, niin Jeesus on poistanut
sisäisen sokeuteni. Eräänä päivänä tulen näkemään Jumalan kasvoista kasvoihin.
Silloin en enää tarvitse uskoa.

Sinäkin voit tulla näkeväksi, jos myönnät olevasi niin sokea, että tarvitset
Jeesuksen apua. Jos itsepäisesti aiot tulla toimeen omalla uskollasi, tulet pahoin
kolhimaan itsesi. Todellisuus ei ole täysin oman uskosi mukainen, mutta
Jeesuksen uskossa et joudu häpeään missään kohdin.
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Aasian tsunami
Sinä ehkä kysyt: "Miksi Jumala salli sen tapahtua?" Olisi totuuden
mukaisempaa kysyä: "Miksi Jumala sallii meidän olla olemassa?"

Me kaikki olemme niin pahoja,
että Jumala tekisi oikein, jos Hän lähettäisi hyökyaallon, joka hukuttaisi meidät
kaikki. Sen sijaan Hän lähetti kerran ainokaisen Poikansa sovittamaan meidän
pahuutemme tuomion, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, joutuisi kadotukseen,
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Koska Jumala rakastaa meitä, niin Hän sallii meidän elää, vaikka olemmekin
pahoja. Salliessaan meidän elävän Hän tulee samalla sallineeksi myös tsunamit.
Hän odottaa, että Hän saisi pelastaa niin monta kuin mahdollista pahuuden
vallasta ja saisi antaa uuden elämän Jeesuksessa Kristuksessa.

Jumalan Poika kuoli kerran puolestamme, ei sitä varten, ettemme hukkuisi
tsunamissa, vaan ettemme hukkuisi Jumalan vihaan. Ruumiillinen kuolema ei
ole pahin asia, joka voi meitä kohdata. Ero Jumalan yhteydestä on hengellinen
kuolema ja se on paljon kauheampi asia.

Älä siis niinkään kauhistu sitä katastrofia, joka surmaa ruumiisi, vaan kauhistu
valheitten hyökyaaltoja, jotka tekevät sinusta Jumalan vihollisen. Varmaan
tuo Aasian tsunami tappoi myös jonkun Jeesukseen uskovan ihmisen. Hänelle
tapahtuma oli kutsu kotiin. Jos elämme Jumalalle, niin kuolema on meille voitto.
Jos elämme vain itsellemme, niin kuolema on meille suuri katastrofi.

Jos joku sanoo onnettomuuden kohdatessa menettävänsä uskonsa Jumalaan,
niin hän lausunnollaan vain paljastaa sen, ettei hänellä ole ollutkaan totuuden
mukaista uskoa Jumalaan. Onhan Jumalan viha ja tuomio jokapäiväistä
todellisuutta. Jos et sitä huomaa, niin hyvin olet paennut valheuskonnon
rauhaan.

Me kaikki järkytymme läheisen kuolemasta. Myös Isä Jumala koki sen tuskan,
kun Hänen ainokainen Poikansa tuomittiin, häväistiin ja tapettiin meidän
pahuutemme tähden. Minun pahuuteni on katastrofi, josta Jeesus on minut
pelastanut. Pahuuttani minä olen kauhistunut. Siksi Jeesuksen kuolema ristillä
on minulle läheisen ihmisen kuolema, jota en koskaan voi unohtaa.

Vuoret tulevat järkkymään, saaret tulevat siirtymään sijoiltaan, mutta Jumalan
armo Jeesuksessa Kristuksessa ei järky. Sinä, joka olet kurja, myrskyn raastama,
sinä lohduton! Katso Jumala luo uudeksi kaiken!
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Laske kustannukset
Suurin osa ihmisistä on laskenut kuoltuaan pääsevänsä Jumalan paratiisiin.
Ovatko he laskeneet pelastumisensa kustannukset oikein?

Lasketaan kustannuksia
Hyvinvointiyhteiskunnan ihmisillä meni hyvin. He söivät, joivat, rakensivat ja
olivat hyviä kuluttajia. He sanoivat itselleen: "Sinulla on paljon hyvää tallessa
aina eläkepäiviisi asti, joten lepää, syö, juo ja iloitse." Yhtenä hetkenä heidän
henkensä talo kuitenkin tuhoutui ja heidän sielunsa vaipui kuoleman syleilyyn.

He osasivat laskea talonsa kustannusarvion, mutta eivät ymmärtäneet
laskea kuolemattomuutensa kustannuksia. He yrittivät olla ajattelematta
kuolemaansa, samalla tavalla kuin he eivät mielellään ajatelleet asuntolainansa
takaisinmaksua.

Kaikissa muissa asioissa he laskivat, mitä se maksaa, mutta he eivät laskeneet
sitä, mitä heidän pahuutensa voittaminen maksaa. He näkivät paljon vaivaa
tyydyttääkseen halunsa ja himonsa, mutta he tekivät vähän tai ei mitään
löytääkseen iankaikkisen elämän lähteen. Voi heitä, kun heille tulee heidän
pahuutensa palkkapäivä.

Kuolema on suuri tuntematon sille, joka ei tahdo tuntea omaa pahuuttaan.
Pahuutensa tunnustava tietää, että kuolema tulee hänelle palkkana hänen
pahuudestaan. Jumala on suuri tuntematon sille, joka ei tahdo tunnustaa Jumalaa
hyväksi. Jumalaa kiittävä tietää, että elämä on hänelle Jumalan lahja. Jospa siis
tänään laskisit ne kustannukset, millä menetät kuoleman pahuutesi palkkana ja
pääset osalliseksi iankaikkisesta elämästä.

Ylen kalliit kulut
Istuit hiljaa ajatellen kuolemaasi. Koit luopumisen tuskaa. Tänne jää kaikki
mikä rakasta on sinulle - se kaikki, jonka eteen niin paljon vaivaa näit. Jumala,
kaiken näkemäsi ja kokemasi luonnon luoja, Hän voi myös kaiken uudeksi
luoda. Uuden asunnon rakentaminen sinun hengellesi tuli Hänelle kalliiksi.
Iankaikkisen elämäsi kustannukset ovat ylen suuret.

Sinun ei tarvitse uskoa kuolemaasi, ja silti se kohtaa sinua. Samoin sinun ei
tarvitse uskoa Jumalaan, ja silti tulet kohtaamaan Hänet. Sinun ei tarvitse uskoa
ruumiilliseen ylösnousemukseesi, mutta silti se tapahtuu sinulle. Sen sijaan
sinä voit vaikuttaa näiden sinua väistämättä kohtaavien asioiden sisältöön. Voit
vaikuttaa siihen miten kuolet. Voit vaikuttaa siihen millaisen ylösnousemuksen
saat. Voit vaikuttaa siihen millaisena kohtaat Jumalan.

Mikä nyt pahan tappaisi, sanotaan. Jumala tappoi pahan Golgatalla, Pojassaan
Jeesuksessa Kristuksessa. Syytitkö Jumalaa omasta pahuudestasi? Et voi
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syyttää enää. Hän maksoi sinun pahuutesi voittamisen kustannukset. Meidän
pahuutemme poistamiseksi Hän uhrasi ainokaisen Poikansa. Sinä, joka tämän
luet - ole tarkkana. Jumala antoi ylen kalliin uhrin voidakseen pelastaa sinut.
Varo, ettet pidä halpana Hänen uhriaan!

Voit pitää hintaa liian kalliina. Et ehkä pidä itseäsi niin pahana, että Jumalan
pitäisi nähdä näin suuri vaiva sen tähden. Jos näin ajattelet, niin tee oma
kustannusarviosi. Yritä tosissasi ja rehellisesti karttaa pahaa ja elää hyvin.
Puhdista sydämesi kaikesta vääryydestä ja hanki itsellesi täydellinen
anteeksiantamus. Mitä se sinulle maksaa? Ehkä sinä silloin havaitset
kyvyttömyytesi olla hyvä, ja osaat arvostaa hyvyyttä Jumalan sinulle antamana
lahjana.

Väärin lasketut kustannukset
Talon kustannusarvio voi olla liian halpa, koska myyjä kertoi hankintahinnat
liian alhaisiksi. Samoin kuin on olemassa epäluotettavia tavaran toimittajia,
niin on myös vääriä Jumalan todistajia. He sanovat pahaa hyväksi samoin kuin
myyjät voivat ylistää myymäänsä tavaraa hyväksi, vaikka tietävät sen olevan
arvotonta.

Saatuaan rahansa myyjät eivät ehkä välitä rakentajan murheista. Kun rakentaja
käytännössä havaitsee tulleensa petetyksi, niin hän alkaa etsiä kalliimpia, mutta
kunnollisia ratkaisuja. Maailmassa on paljon uskonnollisia teeskentelijöitä,
jotka ovat väärentäneet pelastumisesi kustannusarvion saadakseen sinusta vain
ajallista hyötyä.

Mitä sinulle maksaa voittaa pahat himosi? Moni ihmettelee, että niin mitkä
pahat himot. Hehän eivät pidä ylpeyttään, ahneuttaan ja itsekkyyttään pahana.
Päinvastoin he pitävät niitä heidän elämänsä liikkeellepanevana voimana.
He laskevat vaivattomasti pelastumisensa kustannukset. Vähän kun ostetaan
pintakiiltoa, niin sehän on siinä. Kuinka he voisivat nähdä Jeesuksen arvoa!
Eivät mitenkään!

Jos ostatkin lipevältä kauppamieheltä katoavaisia tavaroita, niin älä osta
Jumalan totuutta lipevältä papilta. Jeesus on luotettava, koska Hän ei pyydä
omaa kunniaansa, vaan lähettäjänsä kunniaa. Jumalan Pojan totuus on kallis.
Osta se itsellesi, että sinulla olisi omaisuus, joka ei katoa. Jos olet maistanut
Jumalan totuutta Jeesuksessa, niin älä myy sitä pois saadaksesi jotain katoavaa
hyötyä. Osta totuutta, älä koskaan myy sitä pois! Ole valmis antamaan kaikki
katoavainen pois voidaksesi omistaa Jumalan totuuden.

Väärin laskettu kustannusarvio tuottaa ikävän yllätyksen. Et halunne kokea
yllätystä kuollessasi. Et varmasti halua kohdata Jumalaa vihaisena. Et halua
kokea ylösnousemusta pahuuden ruumiiseen. Katso Jeesusta Kristusta, joka
kärsi kerran ristillä sinun pahuutesi tähden. Se todistaa Jumalan haluavan sinun
pelastuvan ja rikastuvan siitä, että Jeesus tuli köyhäksi sinun tähtesi.
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Oikein lasketut kustannukset
Jumala, joka on rakentanut universumit kaikkine yksityiskohtineen, Hänkö ei
osaisi tehdä meille toimivaa pelastusta! Kaikki Jumalan teot toimivat.

Hän on ostanut meidät vapaaksi synnin vallasta. Hän itse on laskenut
kustannukset ja maksanut koko sinun pelastumisesi hinnan. Hän laski, että
toimivaa pelastusta ei saada aikaan muutoin kuin siten, että Hän itse tulee
keskuuteemme. Siksi Jumala tulisi Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi. Se on
osa kallista hintaa.

Hän myös kärsi ristillä meidän ansaitsemamme rangaistuksen. Meidän pahojen
tekojemme sovittamiseksi vuodatettu Jeesuksen veri on kallis osa hinnasta,
jonka Jumala on maksanut tehdäkseen meidän pelastumisemme mahdolliseksi.

Jeesuksessa Jumala myös tuomitsi syntisen luontomme ikuiseen kuolemaan.
Jeesus koki ristillä Jumalan hylkäämisen meidän puolestamme. Tämä
kadotuksen tuska on osa Jumalan maksamasta kalliista hinnasta.
Osallisuutemme Hänen kuolemaansa vapauttaa meidät himojemme orjuudesta.
Siksi syntinen luontomme ei enää hallitse meitä, jos olemme osalliset Hänestä.
Se antaa meille voiton synnistä - nyt!

Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja muutti Hänen ruumiinsa uuden ihmisen
ruumiiksi. Hän synnytti itsessään uuden ihmisen, jollaiseksi me saamme
muuttua Hänen kauttaan. Tämä muuttuminen tulee täydelliseksi Jumalan lasten
ylösnousemuksessa, mutta jo nyt tämä uusi luonto vaikuttaa meissä Jumalasta
syntyneitä tekoja. Ylösnousemuksen hinta on käsittämättömän suuri, koska siinä
Jumalan lapset tulevat olemaan Jumalan perillisiä. Paljonko siis ylösnousemus
oikeastaan maksoi Jumalalle? Perillisethän saavat kaiken!

Huh, miten on kallista! Kuinka voit päästä pakoon, jos et välitä näin suuresta
pelastuksesta?

Koetuksen kestävä perustus
Hajottakaa maahan tämä maailma, niin Jumala rakentaa sen uudestaan.
Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli tämän maailman loppu ja Hänen
ylösnousemuksensa rakensi uuden luomakunnan. Ihmeelliset ovat Hänen
tekonsa!

Rakensitko sinä oman maailmasi ristiinnaulitsemalla Jeesuksen? Joka päivä
suuret joukot ihmisiä ristiinnaulitsevat Hänet. He eivät voi tehdä sitä Jeesukselle
konkreettisesti, mutta he ovat tehneet saman päätöksen sydämessään kuin he,
jotka aikoinaan toteuttivat Jeesuksen teloituksen.

Missä ikinä Jeesuksen Kristuksen nimi on mainittu, siellä Jumalan Henki
on todistanut Hänen hyvyydestään. Jumalan hyvyys on todistanut kaikille
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heidän omasta pahuudestaan. Tuo hetki on kohtalokas jokaiselle. Nöyrrytkö vai
kovetutko? Siinäpä on elämäsi tärkein kysymys!

Suutuitko Jumalalle, koska Hän on hyvä? Oman pahuutensa tunnustaminen
Jumalan hyvyyden valossa on kääntymys elämään. Oman pahuutensa
puolusteleminen on kääntymys kuolemaan. Pahuuttaan puolusteleva ei kauan
kestä hyvyyden valoa, vaan tahtoo poistaa elämästään sen todistuksen. Siksi
sydämensä kovettaneet ristiinnaulitsevat Jeesuksen. Ennemmin tai myöhemmin
he tekevät sen, jos eivät nöyrry Jumalan hyvyyden nuhdeltaviksi.

Tämä sivilisaatio on rakennettu itsekkyyden, ahneuden ja ylpeyden
perustukselle. Vielä tänään tämä rakentaminen voi jatkua, koska Jumalan
hyvyyden Todistaja on keskuudessamme. Paatuneiden sydämien
maailmanjärjestys on tullut kovemmaksi ja kovemmaksi. Ihmiskunnan
jumalaton käsi on nousemassa lyödäkseen Jumalan todistajat pois maailmasta.

Jeesuksen omien maailmanlaajuinen vaino on tämän maailman loppu. Silloin
suuri ahdistus on kohtaava koko ihmiskuntaa. Kohta niiden päivien jälkeen
aurinko pimenee niin kuin se pimeni Jeesuksen ollessa ristillä. Vuoret ja saaret
siirtyvät sijoiltansa ja Jeesuksen Kristuksen kirkkaus näkyy taivaalla.

Tämän maailman tuomio ei saata sinua epätoivoon, jos olet osallinen
jumalallisesta luonnosta Jeesuksessa Kristuksessa. Päinvastoin se on oleva
voitonjuhla ja pukeutuminen iankaikkiseen ruumiiseen, jossa voimme astua
Jumalan kasvojen eteen ilman häpeää. Silloin meistä ei löydy mitään pahuutta,
vaan saamme tuntea itsemme täydellisen puhtaiksi ja hyviksi. Voi mikä onnen
päivä se on oleva! Kadotkoon tämä maailma ja tulkoon Jumalan Kuningaskunta!
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Jumala on puolueeton
Puolueellisuus on pahuutemme perusominaisuus. Jumalan evankeliumi
tekee meidät puolueettomiksi.

Puolueeton Jumala ja puolueelliset syntiset
Jumala ei katso henkilöön. Hän ei ole puolueellinen kenenkään hyväksi. Hän
tuomitsee kaikki ihmiset tekojensa mukaan. Hän ei suosi ketään, eikä ole ketään
kohtaan muita ankarampi. Hän myös armahtaa aina samoin perustein. Hän ei
sorra ketään, eikä ole ketään kohtaan muita armollisempi. Hän kohtelee kaikkia
samojen periaatteiden mukaan.

Jumala kohtelee kaikkia oikein. Hän ei ole puolueellinen minkään kansan -
ei edes Israelin - hyväksi, vaan tuomitsee kaikki kansat oikeudenmukaisesti.
Jumala on absoluuttisen oikeudenmukainen ja lahjomaton Tuomari ja
Armahtaja.

Jumala ei itsekkäästi nauttinut jumaluudestaan samaan aikaan, kun me kärsimme
syntiemme tähden. Koska Hän on rakkaus, Hän säälien ajatteli meitä, vaikka
olimme kapinoineet Häntä vastaan. Siksi Hän meidät pelastaakseen riisuutui
jumalallisesta kirkkaudestaan ja tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa.
Golgatan ristin kärsimyksissä Hän itse kärsi meille antamansa rangaistuksen,
jotta Hän voisi antaa meille anteeksi. Suurempaa epäitsekkyyttä ei voi olla
olemassa.

Jumala todisti meille puolueettomuutensa Jeesuksessa Kristuksessa. Hän uhrasi
ainokaisen Poikansa syntiuhriksi sovittaakseen kaikki ihmiset itsensä kanssa.
Jeesus kuoli jokaisen ihmisen puolesta. Kuka vain tahtoo, saa tulla ja ottaa
Jeesuksessa vastaan elämän. Ketään ei ole edeltä tuomittu kadotukseen, eikä
ketään ole etukäteen armahdettu taivaaseen. Se on sinusta itsestäsi kiinni, mihin
päädyt. Tiedä se, että puolueellisuutesi estää sinua pelastumasta.

Puolueellisuus on pahuutemme perusominaisuus. Me olemme puolueellisia
itsemme hyväksi. Se ilmenee siinä, että tuomitsemme samasta rikoksesta
muita ankarammin kuin itseämme. Vihaamme niitä, jotka tekevät väärin meitä
kohtaan, mutta emme vihaa itseämme, jos teemme samoin muille. Itsekkyys on
puolueellisuutta, koska siinä itseä kohdellaan eri tavoin kuin muita.

Jokainen ihminen on ikään kuin yhden henkilön puolue. Puolueiksi
järjestäydytään lähes kaikilla elämänalueilla, koska ihmiset ovat puolueellisia
omaksi edukseen lähes joka asiassa. Jos heidän oma etunsa on yhteinen toisten
kanssa, he perustavat yhdessä puolueorganisaation. Puolueiden olemassaolo
todistaa, että ihmiset ovat pahoja.
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Jumalan evankeliumi tekee puolueettomaksi
Jeesus kuoli kaikkien puolesta, mutta ketä se puhuttelee? Useimmat elävät
puolueellisuutensa antamassa rauhassa, eivätkä siten kaipaa Jumalan armoa.
He eivät ole mielestään niin pahoja, että Jeesuksen olisi tarvinnut kuolla heidän
puolestaan. Silti he saattavat olla myös sitä mieltä, että on olemassa niinkin
pahoja ihmisiä, jotka tarvitsisivat Jumalan armahdusta. Kun näiltä pahoina
pidetyiltä kysytään asiaa, niin hekin syyttävät vain muita, mutta pitävät itseään
hyvinä. Heidän puolueellisuutensa estää heitä pelastumasta.

Jos joku kääntyy pois puolueellisuudestaan, hän tunnustaa oman pahuutensa,
eikä suojaa itseään muita syyttämällä. Voimme saada voiman hylätä
puolueellisen asenteemme, kun tutustumme Raamatun Jeesukseen ja vertaamme
itseämme Häneen. Hänen hyvyytensä valossa voit nähdä totuuden itsestäsi.
Kumpaa uskot, evankeliumia vai puolueellista sydäntäsi? Evankeliumi sanoo
sinunkin olevan niin paha, että Jeesuksen täytyi kärsiä ja kuolla sinun puolestasi.
Puolueellisuutesi sokaisema sydämesi pitää sinua hyvänä, minkä seurauksena
hylkäät evankeliumin.

Monet ovat muuttaneet mielensä ja tunnustaneet pahuutensa ja myöntäneet
tarvitsevansa Jeesuksen sovitusuhria. Heitä evankeliumi on puhutellut niin, että
he ovat kokeneet Jumalan armon ja tulleet uskoon. Jos he pysyvät armossa, he
pysyvät myös puolueettomuudessa.

Seurakunta ei ole puolue
Jeesuksen omat ovat seurakunta, joka ei ole Jumalan puolue, vaan Hänen
ilmestymisensä temppeli. Jeesus ei halua itselleen kannattajia, vaan seuraajia.
Kannattaja vain hyväksyy ja ihailee, mitä Jeesus tekee, mutta seuraaja myös
tekee samoin kuin Hän, koska mukautuu Hänen hyvyytensä eikä oman
pahuutensa mukaan. Puolueessa on vallalla meidän oman yhteisen etumme
mukainen "me-henki". Jumalan seurakunnassa vallitsee Jumalan mielen
mukainen henki.

Erilaisissa ristiriidoissa me olemme tottuneet valitsemaan puolemme. Siksi
me myös helposti lankeamme pitämään Jumalan seurakuntaa puolueena,
joka tavoittelee jopa poliittista valtaa. Maailmaa pidetään silloin kilpailevana
puolueena, jota vastaan taistellaan ja, josta yritetään voittaa kannattajia
omalle puolelle. On uskovia, joille evankeliointi on kuin työtä puolueen
hyväksi. Puoluemielisyys tekee sokeaksi oman puolueen vääryyksille. Siksi
puoluemieliset uskovat kauhistelevat jumalattomien syntielämää ja pitävät
itseään muita parempina.

Evankeliumi panee meidät tuntemaan oman pahuutemme, minkä seurauksena
emme voi pitää itseämme muita parempina. Jumalan armo ja puolueellisuus
eivät voi elää samassa sydämessä. Siksi puolueellisuus on aina seurausta siitä,
että ei ole pysytty Jumalan armossa. Kaikki ovat syntiä tehneet, paitsi Jeesus!
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Opillisissa erimielisyyksissä me haluamme olla totuuden puolustajia, jos
koemme totuuden olevan "pulassa". Jos elämme Jumalan Hengessä, tiedämme,
ettei meissä itsessämme ole totuutta, emmekä siksi voi puolustaa sitä. Jeesus on
Totuus, ja se on Jumalan armoa, jos saamme tuntea Hänet. Kun joku hyökkää
totuutta vastaan, tulemme murheellisiksi hänen puolestaan, koska tiedämme
totuuden olevan niin vahva, että sitä vastaan kapinoiva vahingoittaa itseään.

Meidän ei tarvitse puolustaa totuutta, vaan totuus puolustaa meitä, jos pysymme
siinä. Puolustamisen sijaan meidän tulee todistaa totuuden puolesta. Se on
aiheuttanut suurta vahinkoa Jumalan evankeliumille, kun uskovat ovat olleet
puolueellisia Jumalan hyväksi. Jos me kätkemme osan totuudesta, olemme
puolueellisia. Osa evankeliumin totuudesta on kätketty, jotta ihmiset saisivat
"myönteisemmän" kuvan Jumalasta ja uskossa olemisesta. Vain tuomalla julki
totuuden me voimme palvella Jumalaa ja edustaa Häntä muille.

Totuudessa pysyminen varjelee puolueellisuudelta. Jeesus Kristus on Totuus.
Siksi Hänen tuntemisensa kautta on mahdollista pysyä totuudessa. Totuus
varmasti satuttaa meitä aina silloin tällöin. Siinä tuskassa on hyvä katsoa
Jeesuksen tuskaa ristillä. Sen kautta saamme voiman pysyä totuudessa, koska
siinä koemme Jumalan rakkauden totuudessa.

Jumalan seurakunnassa keskinäinen yhteys perustuu evankeliumin
synnyttämään rakkauteen. Uskovien välinen yhteys perustuu siihen, että
rakastamme Jeesusta, koska Hän ensin rakasti meitä ja kuoli meidän
puolestamme. Tämä yhteinen rakkauden kohde pitää meidät keskinäisessä
yhteydessä. Puolue taas pysyy koossa niin kauan kuin sen jäsenten yhteinen etu
sitä vaatii.

Puolustaja vai todistaja
Jeesus on uskoviensa puolustaja taivaassa ja Pyhä Henki maan päällä. Jeesuksen
veri puolustaa meitä Jumalan vihaa vastaan. Pyhä Henki puolustaa meitä
omaa pahuuttamme, maailmaa ja Paholaisen valtaa vastaan. Meidän ei tarvitse
puolustaa Jumalasta syntynyttä uskoa, koska sillä on niin ylivoimaisen hyvät
puolustajat.

Jeesus tuli alas taivaasta todistamaan meille totuuden puolesta. Hänen
seuraajillaan on sama tehtävä: Me todistamme totuudesta sitä tekemällä. Jos
emme tottele totuutta, olemme vaarassa menettää sen. Siinä yhteydessä meille
tulee tarvetta puolustaa totuutta, koska tottelemattomuutemme teki meistä
epävarmoja siitä, mikä on totuus. Jeesuksen omat eivät ole uskon puolustajia
vaan sen todistajia. Joka tekee totuutta, tulee varmaksi siitä, mikä on totuus.

Jeesus on täydellisesti hyvä ihminen. Siksi Hänessä näkyy totuus oikeasta ja
väärästä. Kaikki vääryys on syntiä. Jeesuksen valossa syntiensä tunnustaminen
on totuuden tekemistä. Jos me tunnustamme syntimme Jeesukselle, Hän antaa ne
meille anteeksi. Rauha Jumalan kanssa antaa meille mahdollisuuden tarkastella
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omaa pahuuttamme viileän totuudellisesti. Silloin meillä ei enää ole tarvetta
kohdella omaa pahuuttamme eri tavoin kuin muiden. Jeesus antaa meille
puolueettoman sydämen.

Monet eivät tunnusta syyllisyyttään, vaan puolustavat itseään kiivaasti, kun
Totuus nuhtelee heitä. Aina löytyy hyviä verukkeita, joilla selitetään, miksi oli
"pakko" tehdä joku vääryys. Puolueellinen sydän on mestari selittämään itsensä
syyttömäksi. Sydämen kovettamiseen käytetty viisaus on kaiken juonittelun äiti.
Jumalan nuhtelun vastustaminen tekee meistä monen muunkin asian vastustajia,
koska torjuttu syyllisyys panee meidät näkemään vastustajia kaikkialla.

Haluatko todella jatkaa itsesi puolustamista, vai nöyrrytkö Jeesuksen edessä
ja annat Hänen puolustaa sinua? Kun kovetit sydämesi Jumalan nuhtelulle,
sait puolueellisen sydämen. Ano Jumalalta sitä armoa, että Hän nuhtelisi sinua
uudestaan. Hänen nuhtelunsa alla tunnusta syntisi ja hyväksy ansaitsemasi
rangaistus ja pane syyllisyytesi Jumalan Uhrikaritsan päälle. Silloin Hän antaa
sinulle anteeksi ja saat uuden sydämen.
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Julkaistu 12.09.1999

Kosto vai sovitus
Vääryyttä kokenut on valinnan edessä, etsiäkö kostoa vai sovintoa.
Sovinnon hankkimiseen tarvitaan Sovittajaa. Kuka korvaa vääryyden
aiheuttamat vahingot?

Autovarkaus
Kun autoni varastettiin ja rikottiin, niin koin että minulle tehtiin vääryyttä.
Tunsin vihaa varasta kohtaan. Kuinka tuo roisto saattoikaan aiheuttaa minulle
moisen harmin ja rahallisia kustannuksia! Vaikka varasta ei saatu kiinni,
niin hänen tekemänsä rikos tuli pian sovitetuksi minun sydämessäni. Saatoin
antaa hänelle anteeksi, koska Jumala on korvannut minulle kaiken kokemani
vääryyden. En siis saanut korvausta ihmisiltä, koska autooni ei ollut edes
varkausvakuutusta.

Minulla ei ole mitään anteeksiannettavaa kenellekään. Kaikesta, mitä ihmiset
ovat minua vastaan rikkoneet, olen saanut sovitusmaksun. Jeesuksen Jumalan
Pojan uhri Golgatalla on antanut minulle voiman antaa heille anteeksi.

Katuva saa anteeksi
Miksi minä annan heille anteeksi, vaikka he eivät kadu tekojaan eivätkä pyydä
minulta anteeksi tai korvaa aiheuttamaansa vahinkoa? Eihän Jumalakaan antanut
minulle anteeksi ennen kuin minä kaduin syntejäni ja uskoin Jeesukseen. Syy
on siinä, että Jumala ei ole tehnyt vääryyttä kenellekään. Hän on täysin syytön
kaikkeen pahaan.

Hän ei anna anteeksi katumattomille, koska se halventaisi oikeutta ja pilkkaisi
armoa. Minä sen sijaan olen tehnyt syntiä ja saanut ne anteeksi Jumalalta. Siksi
minä en voi vaatia katumusta minua vastaan rikkoneilta anteeksiantamukseni
ehtona. Jos sitä vaatisin, minä halventaisin armoa, jonka olen saanut oikeuden
Jumalalta. Saman tuomion alla olleena olen menettänyt oikeuteni odottaa, että
minulta pyydettäisiin anteeksi.

Monet kristityt vakuuttavat myös katumattomille syntisille, että Jumala on
antanut heille anteeksi. Näin tehdessään he sotkevat keskenään oman ja
Jumalan anteeksiantamuksen. He ovat unohtaneet, että "parannusta syntien
anteeksiantamiseksi on saarnattava hänen nimessään."Luuk.24:47

Vain Jumala voi antaa anteeksi syntejä, jotka on tehty Häntä vastaan. Jumalan
Henki ei käytännössä vapauta ketään syyllisyydestä Jumalan edessä, ennen
kuin ihminen nöyrtyy panemaan Jeesuksen uhrin sovitusmaksuksi rikoksistaan
Jumalaa vastaan. Vasta sitten hän saa anteeksi, vaikka papit olisivat kuinka
olleet antamassa hänelle anteeksi.
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Sinä itse voit antaa anteeksi vain ne rikokset, jotka on tehty sinua vastaan. Jos
minä Jumalan armon saaneena vaadin tuomiota minua vastaan rikkoneelle,
niin minä Jeesuksen opetuksen mukaan menetän jo minulle myönnetyn
armahduksen.

Kostonkierre
Koston kierre jatkuu kaikkialla maailmassa, koska ihmisillä on huono omatunto
omista rikoksistaan. He haluavat kostaa eivätkä etsi sovitusta, koska he muille
kostamalla yrittävät unohtaa heitä itseään uhkaavan Jumalan tuomion.

Ihmisten kosto etsii itsekästä ja sokeaa hyvitystä. Siinä on Kainin suvun
henki, joka ei suinkaan etsi oikeudenmukaista rangaistusta syylliselle,
vaan moninkertaista hyvitystä kokemalleen menetykselle: "Kain kostetaan
seitsenkertaisesti mutta Lemek seitsemänkymmentäseitsemän kertaa."1Moos.4:24 

Jumala haluaa sovitusta, joka saa aikaan oikeudenmukaisen ja totuudellisen
sovinnon.

Kun joltakin varastetaan, niin moni päättää hankkia menettämänsä tilalle toisen
siten, että hän varastaa joltain sen, mikä häneltä varastettiin. He "panevat
vahingon kiertämään", niin kuin sanonta kuuluu. Näin he kostavat kärsimänsä
vahingon.

Jumala ei halua kostamista, vaan Hän haluaa sovitusta, koska vain se tuo
asianosaiset sovintoon keskenään. Jumalan kostona voidaan pitää sitä, kun Hän
panee toimeen rangaistustuomioita varoittaessaan ihmisiä heidän syntisestä
tiestään. "Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä
on kirjoitettu: 'Minun on kosto, minä maksan takaisin, sanoo Herra."Room.12:19

Tuo autoni varastanut henkilö rikkoi myös Jumalaa, eikä vain minua vastaan.
Sitä en minä voi antaa anteeksi, vaan sen johdosta olen rukoillut Jumalaa
sanoen: Maksa sinä hänelle hänen tekonsa ja kurita häntä, että hän ymmärtäisi
lopettaa varastamisen. Lähetä hänelle syyllisyys teostaan, että hän etsisi sinun
armoasi ja voisi pelastua.

Jumala rankaisee
Jumalan tuomio ja rangaistus odottaa kaikkia niitä, joiden synnit Jumalaa
vastaan ovat sovittamatta. Hän ei kosta heille heittäessään heidät tulijärveen,
vaan he joutuvat sinne sovittamaan syntejään. Sovitusmaksu on vain niin suuri,
että heiltä menee sen sovittamiseen ikuisuus. "Ei kukaan voi veljeään lunastaa
eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa - onhan ihmisten sielujen lunastus
kallis, ihmiseltä se jää ikuisesti suorittamatta - niin että hän saisi elää ikuisesti
eikä näkisi kuolemaa."Ps.49:8-10

Eikö olekin arvokas se lunastus, jonka Jeesus sinulle hankki! Vaikka sielusi
lunastus on ylen kallis, niin Jeesuksen Jumalan Pojan kuolema on vielä
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kalliimpi. Sen voimasta ansaitsemasi ikuinen rangaistus voi vaihtua ikuiseksi
elämäksi. Miksi kostaisit itsellesi kieltäytymällä tästä suuresta sovituksesta?
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Katkeruus vai kärsivällisyys
Onnettomat kokemukset voivat katkeroittaa meidät. Kun emme löydä
ketään ihmistä, jota voisimme syyttää kokemastamme vääryydestä,
niin vihoittelemme Jumalaa vastaan. Mitä ajattelet Jumalasta voi
kätkeytyä kavalasti, mutta sydämesi ajatukset paljastuvat jonakin elämäsi
kohtalokkaana hetkenä. Saman onnettomuuden kokeneena kärsivällisenä
pysynyt on kaunis ja katkeroitunut on ruma.

Jumalan syyttäjät
Ihmisten tekojen pahuus on ilmeinen. Usein hyviltä näyttävät teotkin
osoittautuvat suureksi itsekkyydeksi, kun päästään selville tekijöiden
vaikuttimista. Jos joku väittää ihmisen olevan pohjimmiltaan hyvä, niin hänen
uskolleen on vähän näkyviä todisteita. Maailma on tulvillaan todisteita ihmisten
pahuudesta. Toisten teot ovat pahempia kuin toisten, mutta puhdas ei ole
kukaan. Parhainkin ihminen on kuin orjantappurapensas.

Useimmat myös tunnustavat jonakin elämänsä hetkenä pahuutensa. Siksi
luulisi ihmisten etsivän suurin joukoin armahdusta Jumalalta, koska syntien
anteeksisaamisen tarve on kaikkien kohdalla niin ilmeinen. Niin ei kuitenkaan
ole, koska ihmisten sydämessä asuu katkeruus Jumalaa kohtaan.

Oletko parempi kuin Jumala?
Varsinainen pelastuksen este ei ole siinä, että ihminen kieltää olevansa paha,
vaan siinä, että hän ei tunnusta Jumalan olevan hyvä. Hän syyttää Jumalaa
kovasta kohtalostaan. "Miksi Jumala salli minulle tapahtuvan sitä tai tätä?"
Raamatussa tämä asia on hyvin esillä Jobin elämässä, joka menetti kaiken,
vaikka oli elänyt niin hyvin kuin kukaan pystyy elämään. On se niin väärin,
hän ajatteli. "Herra sanoi vielä Jobille: 'Tahtooko vikoilija käydä oikeutta
Kaikkivaltiasta vastaan? Jumalan nuhtelija vastatkoon tähän!'"Job.40:1-2

Jobin ongelma oli siinä, että hän piti itseään Jumalaa parempana. Hän arvosteli
Jumalan teitä ja tahtoi neuvoa Häntä. Sitten Jumala ilmestyikin hänelle ja asetti
Jobille muutaman vaikean kysymyksen ja sanoi: "Vyötä nyt kupeesi kuin mies!
Minä kyselen sinulta, opeta sinä minua. Teetkö sinä tyhjäksi minun tuomioni?
Tuomitsetko minut syylliseksi, jotta olisit itse oikeassa?"Job.40:7-8

Jeesus todisti Jumalan syyttömäksi
Jeesus Kristus tuli todistamaan siitä, että Jumala on hyvä ja oikeudenmukainen.
Jos et ota vastaan Hänen todistustaan Jumalan ehdottomasta hyvyydestä, niin et
osaa arvostaa Jeesuksen antamaa uhriakaan meidän syntiemme sovittamiseksi.

Jumala on asettanut koko ihmiskunnalle Jeesuksen verisen uhrin todisteeksi
omasta hyvyydestään. "Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on
usko Jeesukseen."Room.3:26  Miten tuollainen karkea teloitus todistaa Jumalan
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syyttömyyden? Huomaat sen itse! "Tuomitset minut syylliseksi ollaksesi itse
oikeassa." Tämähän toteutui Jeesuksen uhrissa! Jeesus on Jumala ja Hänet
tuomittiin syylliseksi, jotta sinä saisit lahjaksi syyttömyyden.

Jumala vastaa sinun aiheettomiin syytöksiisi vaikenemalla. Hän ei puolusta
itseään, vaan kärsii hiljaa ristillä - sinun, syyttäjänsä ansaitsemaa rangaistusta.

Jeesuksessa Jumala kantoi syyllisyytemme
Jumala tuntee syvää myötätuntoa kaikkia ihmisiä kohtaan, jotka kamppailevat
syyttävien ajatustensa kanssa. Sinä syytät Jumalaa ja tulet nyrkit ojossa Häntä
vastaan. Sätit Häntä ja isket Häntä kasvoihin. Lyöt Hänet ristille ollaksesi itse
oikeassa. Hän ei tee sinulle vastarintaa. Näin Jeesus on todistanut sinulle, että
Jumala on kokonansa hyvä Jumala.

Monet pitävät tällaista niin suurena heikkouden osoituksena, että he halveksivat
ristiinnaulittua Jeesusta. He ovat halveksijoita, jotka ovat suuressa vaarassa:
"Katsokaa, halveksijat, ihmetelkää ja hukkukaa, sillä minä teen teidän
päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos joku kertoisi siitä teille."Apt.13:41  Kun
ylpeä kuulee Jumalan sanoman, jota hänkin itse asiassa kaipaa ja odottaa, hän ei
tunnista sitä, koska hänen ylpeytensä saa hänet halveksimaan sitä.

Kun Job nöyrtyi, niin Jumala käänsi hänen kohtalonsa. Hän oppi läksynsä.
"Minä puhuin ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat kovin ihmeellisiä minun
käsittää."Job.42:3  Mitä sinä ajattelet ja puhut Jumalasta? Jos peitit valheellisilla
ajatuksillasi itseltäsi Jumalan kirkkauden, niin häpeä niitä ajatuksiasi. Kun näet
Jumalan rakkauden itseäsi kohtaan ristiinnaulitussa Jumalan Pojassa, niin kaikki
syytöksesi Jumalaa vastaan raukeavat!

Aiheettomasti syytettynä
Uskovainen soveltaa tätä Jeesuksen asennetta käytäntöön siten, että hänkin
on vaiti, kun häntä syytetään aiheettomasti. Tällainen hiljaisuus on kultaa.
Aiheellisesti syytettäessä hän tunnustaa tehneensä väärin. Tällainen nöyrtyminen
on hopeata.

"Mitä kiitettävää siinä on, jos te kärsivällisesti kestätte, kun teitä lyödään
pahojen tekojenne tähden? Mutta jos kestätte, kun joudutte kärsimään hyvien
tekojenne tähden, se on Jumalan armoa. Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska
Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen
jälkiään, hänen, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu. Kun
häntä herjattiin, hän ei herjannut takaisin. Kärsiessään hän ei uhkaillut vaan
jätti asiansa hänen haltuunsa, joka tuomitsee oikein."1Piet.2:20-23

Murheellinen Jumala
"Mutta HERRA näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki
hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan
pahat. Silloin HERRA katui, että oli tehnyt ihmiset maan päälle, ja hänen
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sydämensä tuli murheelliseksi."1Moos.6:5-6  Kohta tämän murheen jälkeen Jumala
päätti hävittää ihmiset maan päältä vedenpaisumuksella. Vain Nooa ja hänen
perheensä saivat armon Jumalan silmien edessä. Ihmiskunnasta pelastui vain
kahdeksan sielua.

Nyt Jumala ei enää ole murheellinen tästä syystä, sillä Hän on saanut sovituksen
kaikesta ihmisten pahuudesta. Jeesus Kristus on kuollut kaikkien puolesta ja
on sovittanut kaiken pahuuden. "Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain
meidän vaan myös koko maailman."1Joh.2:2  Jumalan viha meidän pahuuttamme
kohtaan lankesi syyttömän Jeesuksen päälle Golgatalla ja sai aikaan sovituksen.

Taivaspaikka on maksettu ja varattu kaikille ihmisille. Ketään ei ole etukäteen
tuomittu helvettiin, vaan meille kaikille on valmistettu pelastus jo noin 2000
vuotta sitten. Jumala kutsuu meitä Jeesuksen uhrikuolemassa.

Hän odottaa kutsuunsa jokaiselta henkilökohtaista vastausta. Jos ihminen ei
ota vastaan Jeesusta omien syntiensä sovittajana, niin tuo kallis uhri ei ole
oleva hänelle miksikään hyödyksi. Jumala ei ole välinpitämätön tai tunteeton.
Siksi nyt Hän on murheellinen siitä, että monille ihmisille Hänen armonsa ei
kelpaa. Vakavana ja murheellisena Hän katsoo kuinka ihmismassat valitsevat
kadotuksen tien. Miksei Hän väkisin käännytä ihmisiä, vaan antaa heidän itse
valita tiensä?

Armoa on pyydettävä
Armon luonne on sellainen, ettei sitä voi väkisin tuputtaa kenellekään. Sitä
on nöyrryttävä itse pyytämään. Sen sijaan Hän rohkaisee meitä nöyryyteen
varoittamalla meitä uhkaavasta vaarasta.

Jeesus kertoo siitä, mitä tapahtuu, kun tuo Jumalan murhe jälleen kohta muuttuu
vihaksi. "Mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit
eikä Poika, vaan Isä yksin. Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös
Ihmisen Pojan tullessa. Niinä päivinä ennen vedenpaisumusta ihmiset söivät ja
joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään, aina siihen päivään asti, jona
Nooa meni arkkiin. He eivät aavistaneet mitään, ennen kuin vedenpaisumus
tuli ja vei heidät kaikki mukanaan. Näin on myös silloin, kun Ihmisen Poika
tulee."Matt.24:36-39  Nyt veden sijaan tuleekin tulta.

Miksi vain Isä tietää sen milloin on tuo päivä? Koska Hän päättää sen
ajankohdan ihmiskunnan tilan mukaan. Hänen päätöksensä riippuu siitä, miten
päättäväisesti ihmiskunta torjuu Jeesuksen ja Jumalan armon. Toisaalta se
riippuu myös siitä, miten hyvin Jeesus on tehty tiettäväksi kaikille ihmisille.
Pietari sanookin uskovien jouduttavan tuon päivän tulemista: "Koska tämä
kaikki näin hajoaa, millaisia teidän tuleekaan olla pyhässä elämässä ja
jumalanpelossa odottaessanne ja jouduttaessanne Jumalan päivän tuloa, tuon
päivän, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta
sulavat."2Piet.3:11-12
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Muistutan sinua Jumalan murheesta siksi, että se saisi sinunkin tunteesi
heräämään. Jos jumalaton alkaa murehtia sydämensä kovuutta ja kauhistua
syntisyyttään, niin Jumalan Henki alkaa kirkastaa hänelle Jumalan
rakkautta Jeesuksen uhrissa. "Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat
lohdutuksen."Matt.5:4  Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan nöyrtymisen,
joka taas tekee sydämeen tilaa armolle. "Jumalan mielen mukainen murhe näet
saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua.
Maailman murhe sen sijaan tuottaa kuoleman."2Kor.7:10

Ole siis huolestunut siitä, mitä Jumala ajattelee sinusta. Kaikki muut murheet
ovat sen rinnalla turhia. Kun vastaat Jumalan kutsuun Jeesuksessa, niin Hän
tulee sinusta iloiseksi. Koet tuota iloa myös omassa sydämessäsi. Tee siis
Jumala iloiseksi!
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Julkaistu 30.03.2003

Jumalan tunteet
Kuka välittää Jumalan tunteista? Ajatteletko, että Jumala on niin suuri,
että teet sinä mitä hyvänsä, niin se ei tunnu Hänestä miltään? Jumala
on puhuva, näkevä, kuuleva ja tunteva persoona. Ota huomioon Hänen
tunteensa!

Tunteet tulevat ajatuksista
Joka on suunnitellut korvan, Hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, Hänkö
ei näkisi? Joka on meihin tunteet luonut, Hänkö ei itse tuntisi? Jumala tuntee
täydellisesti ja puhtaasti, koska Hänen ajatuksensa ovat hyvät ja täydelliset.
Koska Jumala loi meidät kuvakseen, Hän loi meille tunteet. Synti on pilannut
Hänen kuvansa meissä. Me tunnemme usein väärin, koska ajatuksemme ja
asenteemme ovat pahoja.

Jumala on murheellinen
"Mutta HERRA näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki
hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan
pahat. Silloin HERRA katui, että oli tehnyt ihmiset maan päälle, ja hänen
sydämensä tuli murheelliseksi."1Moos.6:5-6  Jumala on murheellinen meidän
pahain tekojemme tähden. Jos välität Hänen tunteistaan, niin haluat tehdä Hänet
iloiseksi. Jos kadut syntejäsi ja tunnustat ne Hänelle, niin Hänen murheensa
sinusta poistuu.

Jumala on itkenyt sinun tähtesi! Eivätkö Hänen kyyneleensä merkitse sinulle
mitään? Katso Hänen kyyneltensä lasittamiin silmiin! Hän on niin paljon
itkenyt meidän sydäntemme kovuuden tähden, että Hänen kyynelistään on tullut
taivaaseen ikään kuin lasinen meri.

Jumala on vihainen
Kun ihmiset ovat kyllin syvästi vihkiytyneet väärille ajatuksilleen, niin
Jumalan murhe muuttuu vihaksi. "Te olette sytyttäneet vihani tulen, ja se palaa
ikuisesti."Jer.17:4  Jumalan oikeudenmukaisuudesta tulee esiin voimakas viha.
Se vuotaa Hänestä ulos tulivirtana. "Tulivirta vyöryi, se lähti liikkeelle hänen
edestään."Dan.7:10  Hänen vihastaan on muodostunut kuoleman järvi. "Tämä on
toinen kuolema: tulinen järvi."Ilm.20:14

Jumala on suuttunut sinun tähtesi! Etkö pelkää Hänen tuomiotaan? Katso Hänen
tulisia silmiään, jotka näkevät ja tietävät kaiken.

Jumala on mielistynyt
Jumala tykkää hyvästä. Hän mielistyy niihin, jotka ajattelevat, sanovat ja tekevät
oikein. Täynnä lämmintä tunnetta Hän sanoo Jeesuksesta: "Tämä on minun
rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!"Matt.17:5  Jumala on
paljastanut meille rakkautensa ilmoittamalla itsensä Isänä ja Poikana. Jos et usko
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Jumalan Poikaan, et voi tuntea Jumalan rakkautta. Jeesus ilmaisi rakkautensa
Isäänsä olemalla Hänen tahdolleen kuuliainen. Sinä voit ilmaista rakkautesi
Jeesukseen olemalla Hänelle kuuliainen.

Jumala on mielistynyt täydelliseen ihmiseen, Jeesukseen Kristukseen! Katso
Hänen rakastavia silmiään, kun Hän sanoo Jeesuksesta: "Tämä on minun rakas
Poikani." Jos uskot Jeesukseen, niin Isä mielistyy myös sinuun. Uskosi tähden
Jeesuksen hyvyys luetaan sinun hyväksesi.

Jumala on armollinen
Jumala tuntee myötätuntoa ja sääliä vihollisiaan kohtaan. Hänellä on halu antaa
anteeksi. Siksi Hän valmisti meille pelastuksen Pojassaan Jeesuksessa. Hän
lähetti kalleimpansa, rakkaimpansa alas vihollistensa luokse. Jeesus tunnusti
omakseen meidän syyllisyytemme ja joutui näin Jumalan vihan kohteeksi. Hän
kärsi meidän tuomiomme. "Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä,
että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä."Room.5:8

Ajattele Jumalan tunteita Golgatalla! Ristillä oli se, joka oli Hänelle rakkain
ja se, jota Hän vihasi eniten. Siinä oli ristillä Jumalan rakas Poika ja Jumalan
vihaama synti. Miten paljon Isän Jumalan sydän kärsikään sinä hetkenä!
Verivirta kävi Hänestä ulos ja sai aikaan iankaikkisen sovituksen niille, jotka
uskovat Jeesukseen.

Jumala on uhrannut kalleimpansa sinun tähtesi! Etkö vastaa Hänelle? Katso
Hänen tuskasta särkyneitä silmiään. Hänellä on halu olla sinulle armollinen.

Jumala on iloinen
Saadessaan Poikansa takaisin kotiin, Hän tunsi suurta iloa ja onnea. Hän korotti
Jeesuksen korkeimpaan asemaan ja Hänen nimensä yläpuolelle kaikkia nimiä
ja antoi Hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Kun Jumala iloitsee,
niin Hänestä virtaa ulos elämän veden virta. Mihin tämä virta tulee, siellä kaikki
herää eloon.

Jeesus sanoi, että taivaassa on suuri ilo yhdestä syntisestä, joka tekee
parannuksen. Jumala iloitsee sinusta, jos otat Jeesuksen vastaan syntiesi
sovittajana. Etkö kunnioita Jumalan tunteita Golgatalla? Voitko todella kulkea
ohi Hänen suuren tuskansa? Hän koki sen sinun tähtesi!

Jumala on asettanut Jeesuksen sinulle elämän lähteeksi! Jos hylkäät Hänet, niin
rakastat kuolemaa. Katso Hänen iloisia silmiään. Hän on voittanut kuoleman ja
Hänellä on kaikki valta.
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Julkaistu 23.05.1998 Viimeksi muutettu 09.09.2012

Lahjojen lahja
Jumala tahtoisi antaa sinulle arvokkaan lahjan. Jos tietäisit sen arvon ja
hyvyyden, sinä kiinnostuisit siitä.

Iankaikkinen elämä on omistettavissa!
Jumala on antanut meille tämän elämän, jota nyt koemme. Hän on luonut meidät
olemaan ikuisesti olemassa, mutta iankaikkinen olemassaolo ei ole sama asia
kuin iankaikkinen elämä. "Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän,
ja tämä elämä on hänen Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei
Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää."1Joh.5:11-12

Iankaikkinen elämä on Jeesuksessa Kristuksessa, koska vain Hän voi antaa
meille Jumalan tuntemisen. Jos tunnemme Jumalan, meillä on iankaikkinen
elämä. Jeesus rukoilee Isää Jumalaa: "Iankaikkinen elämä on sitä, että he
tuntevat sinut, ainoan tosi Jumalan, ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet
lähettänyt."Joh.17:3

Voimme olla ikuisesti olemassa tuntematta Jumalaa. Elätkö vai oletko vain?
Iankaikkinen elämä on Jumalan lahja sinulle. Otatko sen vastaan?

Kuinka saadaan iankaikkinen elämä?
Jeesus kärsi meidän syntiemme tuomion, jotta voisimme oppia tuntemaan
Jumalan. Kun vastaanotamme Hänet omien syntiemme sovittajana, saamme
tuntea Hänet. Jumala voidaan tulla tuntemaan vain syntien anteeksisaamisen
kautta. Tämän saamme kokea uskon kautta Jeesuksen uhrikuolemaan. "Koska
Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa,
Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka
uskovat."1Kor.1:21

Itse mielestään viisaasta ihmisestä, sanoma ristiinnaulitusta Jumalan Pojasta
on hullutusta. Jumala on salannut itsensä viisailta ja älykkäiltä. Hän etsii
sydämiä, jotka huokailevat syntiensä alla: "Mitä minä olenkaan tehnyt! Kuinka
paha minä olenkaan! Mitähän se Jumalakin minusta ajattelee?" He kuulevat
evankeliumissa Jumalan kutsun. "Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että
hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."Joh.3:16

Jumala näkee sinut ihmisenä, joka on vaarassa joutua helvetin tuleen. Se on
Hänen rakkauttaan, kun Hän uhrauksia säästämättä valmisti meille pelastuksen.
Hän ei kuitenkaan pelasta ketään väkisin. Hän on antanut meille vapaan tahdon,
jotta voisimme ilmaista rakkautta.

Sinun tulee hyväksyä Jumalan sinusta antama tuomio. Kuinka muutoin
voisit nähdä mitään rakkautta siinä, että Hän tuomitsi syyttömän Jeesuksen
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vapauttaakseen sinut tuomiosta. Jos et ymmärrä pelätä Jumalan tuomiota, et
voi ymmärtää mitään Hänen armostaankaan. Siksi suostu hetkeksi katsomaan
pelottavaa totuutta suoraan silmiin, jotta saisit katsella Jumalan armon ihanuutta
ikuisesti.

Ota Jumalan rakkaus vastaan tulemalla Hänen Totuutensa häikäisevään
valokeilaan. Älä pelkää totuutta syntisyydestäsi ja Jumalan tuomiosta, sillä
Jeesuksen Jumalan Pojan Veri puhdistaa sydämesi ja antaa sinulle rauhan
Jumalan kanssa. Mitä vastaat Jumalalle? - Kärsikö Jeesus turhaan sinun
vuoksesi?

Jos tulit tuntemaan Jeesuksen omien syntiesi sovittajana, tuli sydämeesi rauha
Jumalan kanssa ja rakkaus Pelastajaasi kohtaan. Jeesus sanoo: "Jos te rakastatte
minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille
toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen,
jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te
tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä
orvoiksi vaan tulen luoksenne."Joh.14:15-18

Jeesus tulee luoksesi Pyhässä Hengessä, jos ilmaiset rakkautesi Häneen olemalla
kuuliainen Hänen Sanoilleen.

Katsele Jumalan lahjaa Jeesuksessa!
Hänen antamansa rauha poistaa kuolemanpelon. On paljon kevyempi kantaa
Hänen tähtensä tulevaa pilkkaa ja ihmisten vihaa kuin huonoa omaatuntoa.
Hänen antamansa lohdutus korvaa kaikki menetykset ja pettymykset.

Hänen voimansa on suurempi kuin kiusausten ja synnin voima. Hänen
viisautensa on kaikkia tieteitä älykkäämpää. Hänellä on hyviä ajatuksia
enemmän kuin hiekkaa meren rannalla, mutta ihmisten ajatukset kiertävät samaa
turhuuden kehää. Hänen antamansa tehtävät ovat ainoaa kannattavaa työtä
maailmassa.

Hänen persoonansa kauneus ja olemuksensa hyvyys viihdyttävät enemmän kuin
kaikki viihdeteollisuuden tuotteet yhteensä. Hänen kunniansa ja kirkkautensa on
monta kertaa suurempi kuin kaikkien ihmiskunnan sankarien kunnia yhteensä.

Mikä tai kuka tahansa onkaan valloittanut sydämesi kiintymyksen, niin tiedä,
että Jeesus Kristus on enemmän. Voi sinua, jos jäät osattomaksi Hänestä! Vain
Hänen tähtensä kannattaa elää ja kuolla.

Vain Hänen yhteydessään eletty elämä antaa kaikelle tarkoituksen. Vain Hänen
yhteydessään kuolemamme koituu meille voitoksi ja vie meidät onnelliseen
päämäärään.
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Mikä kokemus! - Saan nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin! Saan kokea itseni
puhtaaksi ja rakastetuksi Hänen edessään. Tee nyt hyvää itsellesi ja käänny
Jeesuksen luo. Älä kulkeudu onnesi ohi. Hän odottaa sinua!
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Julkaistu 10.02.2009

Jumalan Kasvot
Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on näyttänyt meille kasvonsa niin, että
voimme kohdata Hänen katseensa, vaikka olemmekin rikkoneet Häntä
vastaan.

Ihmisen kasvot
Ihmisen kasvot heijastavat sielun olemusta. Kun katselemme toistemme kasvoja,
me katselemme toistemme sisäistä ihmistä. Jos haluamme, ettei kukaan voi
katsoa sisimpäämme, me pakotamme fyysisille kasvoillemme toisen ilmeen
kuin mikä on sielumme kasvoilla. Näin laitamme kasvoillemme naamarin, joka
peittää meidän todellisen olemuksemme.

Jos olemme tehneet väärin, niin emme tahdo ihmisten näkevän syyllisiä
kasvojamme. Vielä vähemmän haluamme silloin Jumalan katsovan meitä. Hän
kuitenkin aina näkee meidän todelliset kasvomme, vaikka yrittäisimmekin
piiloutua Häneltä. Tosin Hänkin kääntää katseensa osittain meistä pois, jottei
syyllisyytemme olisi suurempi kuin me voimme kestää.

Jumalan kasvojen puhtaus ja hyvyys murskaisi meidän syylliset sydämemme,
jos saisimme nähdä Hänen kasvonsa. Mooses halusi nähdä Jumalan kasvot,
mutta tämä vastasi: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen,
joka näkee minut, ei jää eloon."2Moos.33:20

Kun Jumala kerran tulee tuomitsemaan maailman, Hän näyttää koko maailmalle
kasvonsa: "Minä näin suuren valkoisen valtaistuimen ja sillä istuvan. Hänen
kasvojaan pakenivat taivas ja maa, eikä niille löytynyt sijaa."Ilm.20:11

Jumala on kuitenkin suuressa rakkaudessaan meitä kohtaan näyttänyt meille
kasvonsa tavalla, jonka me voimme kestää, ja joka koituu meille pelastukseksi,
jos me vain riisumme pois naamarimme ja suostumme katsomaan Hänen
kasvojaan Jeesuksessa Kristuksessa. Voit katsella Jumalan kirkkautta
peittämättömin kasvoin!

Katso Hänen kärsiviä kasvojaan ristillä! Jumala oli Kristuksessa ja kärsi sinun
syyllisyytesi ansaitseman rangaistuksen. Saat pelastuksen Hänen kasvoistaan:
"Jumala, joka sanoi: 'Loistakoon valo pimeydestä', valaisi sydämemme, niin
että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen
kasvoilta, levittäisi valoaan."2Kor.4:6

Katso, Jeesus ei puolustanut itseään, vaikka Hän oli syytön. Hän oli vaiti, koska
Hän vapaaehtoisesti kärsi sinun tuomiosi. Katso Jumalan kasvoja Golgatan
tapahtumassa. "Loistakoon Jumalan kasvojen valo sydämeesi Golgatan tuomion
pimeydestä!"
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Kasvoton Jumala
Monet uskovat Jumalan olemassaoloon, mutta he eivät etsi Jumalan kasvoja.
He eivät tahdo kohdata persoonallista Jumalaa. He haluavat pitää Jumalan
kasvottomana voimavaikutuksena, koska sellainen Jumala ei nuhtele heitä
heidän vääryyksistään. Syylliset sydämet haluavat palvella persoonatonta
Jumalaa. Tuntea persoona on tuntea henkilön todelliset kasvot. Jopa sana
persoona on saanut alkunsa sanasta kasvot.

Kaikki me seuraamme toistemme kasvoja nähdäksemme, miten he reagoivat
elämän eri tilanteissa. Jos joku reagoi aina samalla tavalla pitäen kasvonsa
peruslukemilla, emme opi tuntemaan häntä. Hän jää meille etäiseksi
persoonaksi. Monet ovat nähneet paljon vaivaa esittääkseen Jumalan kasvot
yksi-ilmeisen totisena. Ihmisiä kerätään Jumalan palvelukseen katsomaan
totista esitystä. He sanovat, että he tulevat temppelissä Jumalan kasvojen eteen.
Oikeasti he tulevat Jumalasta tehdyn naamarin eteen.

Jumala ei esiinny meille, vaan Hän ilmestyy meille. Voi tätä, kun yksi esittää
rukouksia, sitten kuoro esittää lauluja ja lopulta pastori pitää saarnan. Kaikki
tällainen esiintyminen peittää läsnäolijoilta Jumalan kasvot. Aito kristillinen
seurakunnan kokous on ilmestyksiä eikä esiintymisiä. Ilmestyköön sielujen
kasvot kristillisten naamarien takaa, jotta kokouksesta tulisi aito kasvojen
kohtaaminen.

Syyllisten kasvot synkistyvät Jumalan kasvojen edessä. Etsivätkö he sovitusta
synneilleen ja lohdutusta Jumalan kasvoista? Monet eivät etsi, vaan he
pakenevat Jumalan kasvoja monin tavoin. He keventävät oloaan kertomalla
vitsejä tai laulamalla lauluja. On monia keinoja saada fyysiset kasvot loistamaan
ilosta, vaikka sydän itkee. Vain Jumala voi kirkastaa sielusi kasvot.

Etkö haluaisi nähdä Jumalan iloisia kasvoja? Jos kadut pahuuttasi, se on
sinulle mahdollista. Jos tunnustat syntisi Jumalalle ja käännyt Jumalan puoleen
Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta, niin saat pelastuksen Hänen kasvoistaan.
"Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois ja
että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta
määrätyn Voidellun, Jeesuksen."Apt.3:19-20

Väärintekijällä ei olisi syytä salata sisäisiä kasvojaan, jos hän pitäisi tekojaan
oikeina. Syyllisyys esiintyy ihmisten käyttäytymisessä kaikissa kulttuureissa
uskonnosta riippumatta. Näin on siksi, koska Jumalan näkymätön läsnäolo
nuhtelee jokaista. Jotkut ihmiset ovat kautta aikain väsyneet Jumalan kasvojen
nuhteluun ja ovat siksi ilmaisseet avoimen kapinansa Häntä vastaan siten, että
ovat lopettaneet salailun ja sillä ilmaisseet, että he katsovat tehneensä juuri siinä
asiassa oikein, mistä Jumala on heitä nuhdellut.
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"Jerusalem kompastuu ja Juuda kaatuu, koska niiden sanat ja teot ovat
HERRAA vastaan. Ne uhmaavat hänen katseensa kirkkautta. Niiden kasvojen
hahmo todistaa niitä vastaan. Syntinsä ne tuovat julki kuin sodomalaiset, eivätkä
niitä salaa. Voi niitä! Itselleen ne pahaa tekevät."Jes.3:8-9

Meidän ajassamme pahojen himojen rakastamisesta on tehty hyve. Voi kuinka
moni tekee itselleen pahaa iloitsemalla pahoista teoistaan!

Jumalan kasvot muuttavat meitä
Oletko kyllästynyt itseesi? Haluatko sinä muuttua? Kokemus Jumalan kasvoista
muuttaa kasvosi. "Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta
kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki."2Kor.3:18

Tässä ajassa emme voi katsoa Jumalaa suoraan kasvoista kasvoihin. Se on
luvattu meille vasta ylösnousemuksen jälkeen. Nyt me saamme nähdä Jeesuksen
kasvot niin kuin peilissä, "kuin himmeänä heijastuksena". Silti tuo heikkokin
kuva kykenee muuttamaan meitä. On tarkoitus, että katsomme tuota kuvaa yhä
uudestaan, jotta muuttuisimme kirkkaudesta kirkkauteen.

Jeesuksen kasvojen etsiminen on kuin etsisi aarretta. Jokainen katselu lahjoittaa
sisimpäämme taivaallisen aarteen. "Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo
suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä."2Kor.4:7

Pyhä Henki välittää sinulle Jeesuksen kasvojen kirkkautta. Hän on lähetetty
kaikkialle maailmaan todistamaan, että ihminen Jeesus Kristus on Jumala.
Hän on läsnä kaikkialla eikä vain siellä missä on kristittyjä. Hän ei kulje
evankelistojen mukana, vaan Jumalan lähetit kulkevat Hänen mukanaan. Jos
tosissasi etsit Jeesuksen kasvoja, niin Hän kyllä huomaa sinut, vaikka olisit
meren pohjassa.

Mikä estää sinua etsimästä Jeesuksen kasvoja? Todennäköisesti se, että sinun
sielusi paistattelee jo jonkun muun valon loisteessa. Jeesus sanoo: "Pidä siis
varasi, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä."Luuk.11:35

Monet Jeesuksen vastustajat nauttivat juutalaisen uskonnollisuuden valosta.
Mikä tahansa harras uskonnollisuus voi antaa sisäisen kokemuksen, joka
lumoaa sielumme kasvot. Vaikka et ole uskonnollinen, niin sielusi voi ihailla
ihmisviisautta ja kasvosi loistavat järkeilyn valoa.

"Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen,
niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman jumala on sokaissut, niin
ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista,
hänen, joka on Jumalan kuva."2Kor.4:3-4

Tämän maailman jumala on sokaissut myös monet, jotka kutsuvat itseään
uudestisyntyneiksi kristityiksi. Jumala ei ole muuttanut heitä, koska he eivät
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ole hengessään katselleet Jeesuksen kasvoja. Siksi he kieltävät jumalisuuden
voiman ja pitävät yllä vain kristillistä julkisivua. Heistä on kirjoitettu: "Heillä on
jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia!"2Tim.3:5

Elä Jumalan kasvojen valossa
Pienen lapsen kasvoissa näemme jotain puhdasta. Jeesus sanoo: "Katsokaa,
ettette halveksi yhtäkään näistä pienistä. Sillä minä sanon teille, että heidän
enkelinsä taivaissa katselevat aina minun taivaallisen Isäni kasvoja."Matt.18:10

Jumalan enkelit välittävät Jumalan kasvojen valoa lasten sisäisiin kasvoihin.
Siksi heidän fyysiset kasvonsakin tuikkivat meille jotain Jumalan puhtaista
kasvoista. On luonnollista, että syylliset sydämet voivat halveksia pieniä lapsia,
koska he kokevat pienissä puhtaissa kasvoissa Jumalan kasvojen nuhtelua.

Jeesus rinnasti opetuslapsensa pieniin lapsiin, koska he molemmat ovat
vastaavalla tavalla maailman valona. Jeesuksen omat eivät tarvitse enkeliä valon
välittäjänä, vaan Jeesus asuu meissä Pyhän Hengen kautta. "Ennen te olitte
pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon
hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena."Ef.5:8-9

Syyllisellä sydämellä vaeltava uskovainen ei voi olla maailman valkeus.
Evankeliumin valoa ei voi pitää esillä vain jakamalla tietoa Jeesuksesta.
Uskovien kasvojen tulee heijastaa Jumalan tunteita. "Jumalan kasvot ovat
pahantekijöitä vastaan" ja siksi meidänkin kasvot todistavat samaa. Me olemme
murheellisia synnin tähden ja iloisia, kun joku katuu pahuuttaan ja kääntyy
siitä pois ja antaa sovittaa itsensä Jumalan kanssa. Me iloitsemme totuudesta ja
hyvyydestä, emmekä anna väärän ilon tarttua kasvoihimme.

Kaikilla niillä, jotka rakastavat Jeesusta, on taistelu Jumalan valon puolesta,
jotta meidän ajatuksemme ja tekomme eläisivät siitä. Valona esiintyvä
pimeys on saanut valtaansa monia sydämiä, koska he eivät tahdo, että heitä
nuhdeltaisiin. Jumalan kasvojen valo vaikuttaa meissä hyviä tekoja ja pimeä
valo pahuutta. Tutki siis tekosi, ettet pettäisi itseäsi.

Jos sydämemme ei nyt elä Jumalan valosta, miten voisimme tulla kuoltuamme
Hänen kasvojensa eteen? Apostoli Johannes muistuttaa meitä tästä asiasta
näin: "Ja nyt, lapset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi
rohkea luottamus emmekä joutuisi häveten väistymään hänen luotaan, kun hän
tulee."1Joh.2:28

Ota vakaa suunta kohti Jumalan kasvojen kirkkautta. Hän puhdistaa sinut ja
muuttaa sinua niin, että voit kerran seisoa Hänen kasvojensa edessä ilman
häpeää. "Mitään kirousta ei enää ole. Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin,
ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa, ja hänen
nimensä on heidän otsassaan. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun valoa
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eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä. Ja he hallitsevat aina
ja ikuisesti."Ilm.22:3-5

Hän on ylen ihana Persoona
Kun hidastelen Jumalan tiellä, Hänen kasvonsa ovat odottavan kärsivälliset. Hän
ymmärtää minua täydellisesti, paremmin kuin minä itse. Tunnen kuinka Hänen
kasvonsa kutsuvat minua luokseen.

Kun olen peloissani ja etsin Hänestä turvaa, Hän hymyilee minulle
rohkaisevasti. Hän läsnäolonsa antaa täydellisen rauhan. Tunnen olevani
hyvässä turvassa, ikään kuin kurkistelisin maailmaa Jumalan taskusta.

Kun olen langennut syntiin, Hänen kasvoillaan on kärsivä ilme. Hänen tuskasta
särkyneistä silmistään leimuaa tuli, jonka valossa tunnen totuuden pahuudestani.
Hän on uhrautuvainen ja kiihkoilee rakastavan hellästi totuuden puolesta.

Kun olen katunut syntejäni, Hänen iloiset kasvonsa loistavat kuin aurinko.
Hänen kasvojensa valossa tunnen puhtaiden ajatusten valtaavan mieleni. Tunnen
kuinka Hänen läsnäolonsa nostaa sieluni pahuuden liejusta Hänen hyvyytensä
kalliolle.

Kun olen neuvoton arjen asioissani ja etsin Hänen kasvojaan, Hän katsoo
minuun avuliaasti ja viisaus Hänen kasvoistaan kiinnittää huomioni oikeaan
asiaan. Tunnen kuinka yli ymmärryksen käyvä viisaus johdattaa minua.

Jotain hyvyyttä olen nähnyt ihmistenkin kasvoilla, mutta jo se vähä, mitä
olen nähnyt Jumalan kasvojen hyvyydestä, on yli kaiken sen. Hän on ylen
ihana Persoona. Riennän kohti hetkeä, jolloin saan kohdata Hänen kasvonsa
täydellisyydessä.
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Jumalallinen hyvyys
Hyvyys pahuuden keskellä on kuin valo pimeydessä.

Jeesus Kristus on hyvä
On olemassa inhimillisesti hyviä ihmisiä, mutta parhainkin heistä on paha
ihminen, jos hänen hyvyyttään verrataan Jumalan hyvyyteen. Jeesuksen
Kristuksen hyvyys ei ole inhimillistä vaan jumalallista. Hänen hyvyytensä
jumalallisuuden havaitseminen on ihmeellinen kokemus. Se antaa todisteen siitä,
että Hän todella on se, joka Hän sanoo olevansa.

Hän ei ottanut vastaan kunniaa ihmisiltä, kun he kehuivat Häntä hyväksi. Hän
teki kaiken Isänsä nimessä sanoen, että Isä, joka minussa asuu, tekee hyviä
tekoja. Hän ei toteuttanut omia mielihalujaan, vaan toteutti kaikessa Isänsä
tahtoa. Hän kielsi itsensä, otti ristinsä ja seurasi Isäänsä.

Kun Hän paransi sairaita, Hän ei tehnyt sitä, jotta tekisi ihmisiin vaikutuksen.
Hän parantaa, koska Hän tuntee myötätuntoa kärsiviä kohtaan. Hän suostui
kuolemaan puolestamme, koska Hän on hyvä. Koska Hän tuntee myötätuntoa
kadotukseen matkaavia kohtaan, Hän kärsi ristillä kadotuksen heidän
puolestaan.

Jeesuksen opetuslapset lähtivät seuraamaan Häntä, jotta tulisivat yhtä hyviksi
kuin Hän. He näkivät miten Hän kohtasi ihmiset arjen tapahtumissa ja
ihmettelivät sitä, kuinka Hän reagoi eri tavoin kuin muut ihmiset. Jokainen
saattoi havaita Hänen hyvät asenteensa.

Hän huolehti enemmän muiden kuin omista tarpeistaan. Hän palveli muita ja
teki heidän hyväkseen työtä ilolla. Hän oli vaikeuksissa kärsivällinen ja otti
tyynesti vastaan kärsimykset. Hän oli sävyisä ja ystävällinen kaikissa tilanteissa.
Mikään Hänen kohtaamansa pahuus ei kyennyt saamaan aikaan pahuutta
Hänessä.

Hän rakasti vihollisiaan ja oli murheellinen heidän tähtensä. Hän oli ystävällinen
niitä kohtaan, jotka olivat Häntä kohtaan epäystävällisiä. Häntä herjattaessa Hän
ei herjannut takaisin. Häntä lyötäessä Hän ei lyönyt takaisin. Hän teki hyvää
niille, jotka tekivät pahaa Hänelle. Jumalallinen hyvyys rakastaa vihollisiaan.

Jumalan mielen mukainen ihminen on kuin valo pimeydessä. Hän on
voimakkaampi synnintunnon aiheuttaja kuin mikään laki tai käskyt. Jeesuksen
läheisyydessä ihmiset havaitsevat pahuutensa. Useimmat eivät pidä tästä
kokemuksesta. Siksi he pakenevat Jeesusta saadakseen olla pimeyden antamassa
rauhassa.
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Jeesuksen hyvyys paljastaa pahuuden
Jos joku kohtaa Jeesuksen Pyhässä Hengessä, hän saa maistaa Hänen
hyvyyttään. Hänen valoisa olemuksensa, soinnikas äänensä, viisaat sanansa
ja armolliset tekonsa välittävät sellaista hyvyyttä, jonka valossa näemme
ajatuksemme, sanamme ja tekomme saastaisina ja pahoina.

Hänen totuutta rakastava armollisuutensa paljastaa meidän armollisuutemme
valheellisuuden. Hänen rakastava uhrautumisensa meidän puolestamme
paljastaa meidän rakkautemme itsekkyyden. Hänen iloinen ja pyyteetön
anteliaisuutensa paljastaa meidän anteliaisuutemme ylpeät vaikuttimet.

Jeesuksen hyvyyden valossa jokainen kokee epätoivoa verratessaan itseään
Häneen. Minussahan ei ole mitään hyvää! Saatoin pitää itseäni hyvänä, koska
elin pimeydessä. Jos ei olisi mitään toivoa tulla Jeesuksen kaltaiseksi, ei olisi
myöskään mitään voimaa pysyä Hänen läheisyydessään.

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus antavat meille toivon siitä, että Jumala
muuttaa meidät Hänen kaltaisikseen, jos pysymme Hänen valossaan.
Havaittuamme itsemme Jeesuksen valossa kokonaan pahoiksi meidän on
helppo suostua siihen, että me kuolimme yhdessä Hänen kanssaan. Emme sääli
itseämme, koska olemme niin pahoja.

Jos yhdyimme Jeesuksen kuolemaan, saamme myös nousta ylös yhdessä Hänen
kanssaan. Se merkitsee sitä, että Hänen hyvyytensä ilmestyy meissä. Meistä
tulee Hänen ilmestysmajojaan eli temppeleitään. Autuas on se, joka ei elä
itsensä, vaan Jeesuksen kautta.

"Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen
Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan."1Joh.4:9  Siinä me
otamme vastaan Jumalan rakkauden, kun emme elä itsemme vaan Jeesuksen
kautta.

Inhimillinen vastustaa jumalallista
Meidän ylpeytemme on eksytys, joka ei halua meidän olevan vain pahoja
ihmisiä, joissa Jeesus ilmestyy. Paha sydämemme ei halua kantaa ristin häpeää,
vaan haluaa saada Jeesuksen hyvyydestä kunnian itselleen. Tämän vuoksi Jeesus
ei voi ilmestyä monissa, jotka tunnustavat olevansa kristittyjä.

Kristuksen risti ei enää ole pahennus niille, jotka ovat kokeneet siinä Jumalan
rakkauden. Jumala antoi ainokaisen Poikansa syntiuhriksi minun puolestani
voidakseen pelastaa minut pahuuteni ansaitsemalta tuomiolta. Vain Jumalan
rakkaus voi erottaa minut omasta pahuudestani. Vain oma pahuuteni voi erottaa
minut Jumalan rakkaudesta. Jokainen itse päättää, kummasta hän haluaa pysyä
erossa.
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Evankeliumi aiheuttaa meissä identiteettikriisin, koska Jeesuksen risti kutsuu
meitä kieltämään itsemme. Voimme kieltää itsemme ainoastaan silloin, jos
koemme Kristuksen ristissä Jumalan rakkauden. Jeesus sanoo, että emme voi
olla Hänen opetuslapsiaan, jos emme kiellä itseämme. Hänen kuolemansa
kuolettaa syntisen identiteettimme.

"Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon
ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa
sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen."Matt.16:24-25

Elämämme kadottaminen on oman hyvyytemme kadottamista. Itsemme
kieltäminen ja ristimme ottaminen tarkoittavat sitä, että tunnustamme
ansaitsevamme sen tuomion, jonka Jeesus kärsi puolestamme. Jos tahdomme
pelastaa oman hyvyytemme, meidät havaitaan lopulta pahoiksi, mutta jos
kadotimme hyvyytemme Jeesuksen tähden, tulemme osallisiksi Hänen
hyvyydestään.

Jumalallinen luonto
Mitä enemmän Jeesus saa ilmestyä meissä, sitä enemmän saamme iloita Hänen
hyvyydestään. Sellaiset kokemukset vahvistavat meidän toivoa siitä, että kerran
me itsekin muutumme Hänen kaltaisikseen. Eksytys on siinä, jos uskomme jo
nyt olevamme hyviä. Eksyneitä ovat kuitenkin myös ne, jotka uskovat olevansa
kristittyjä, vaikka Jeesuksen hyvyys ei mitenkään ilmene heissä.

Jos pysymme Jumalan rakkaudessa, joka ilmenee Kristuksen ristissä,
tunnustamme, että elämässämme esiintyvä hyvyys ei ole meistä, vaan
Jeesuksesta, joka meissä elää. "Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia,
eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen
kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin
hän on. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin
hän on puhdas."1Joh.3:2-3

Jeesuksen omat ovat uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa,
koska Jeesuksen vaikuttama usko on puhdistanut heidän sydämensä. Jos joku ei
pysy Hänen puhtaudessaan, hän ei enää ole Jumalan lapsi. Pääsemme pysyvästi
osallisiksi jumalallisesta luonnosta vasta ylösnousemuspäivänä, kun Jeesus
ilmestyy. Nyt olemme siitä osallisia vain uskon kautta Häneen. Uskomme teot
ovat Hänen tekojaan.

Älä ylpeile hyvyydelläsi, jonka Jeesus on sinussa vaikuttanut, vaan pelkää
Jumalaa ja anna kunnia Hänelle. Ilman Jeesuksen vaikutusta uskovat eivät ole
hyvempiä kuin muut, vaan usein jopa niitä pahimpia ihmisiä.

Minun oma hyvyyteni on kuin saastainen vaate, niin kuin kultaus pahuuteni
pinnalla. Rakkauteni on kuin kauniit kukat tai aamuinen kaste, jotka kuihtuvat ja
haihtuvat pois, kun Jumalan kasvoista loistava valo osuu niihin.
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Minä huusin Häntä avuksi ja Hän tarttui minuun ja nosti minut pahuuteni
liejusta hyvyytensä kalliolle. Hän nostaa minut pahuuteni yläpuolelle ja kantaa
minua. Hänen läsnäolonsa vaikutuksesta voin tuntea Hänen hyvyytensä tunteita
ja ajatella ja tehdä kuten Hän. Se on Jumalan armoa ja lahjaa. Hän yksin on
hyvä.

Hänen hyvyytensä virvoittavat virrat tulevat esiin Hänen omissaan niin
kuin vesivirrat kovasta kalliosta. Hänen pyhyytensä tuli palaa Hänen
seurakunnassaan niin kuin palava orjantappurapensas.
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Alaston henki
Itsetunnolla verhoat henkesi. Jos pidät itseäsi hyvänä, mutta paljastut
pahaksi, koet alastomuuden häpeää.

Sisäinen vaatetus
Myös sisäinen pukumme on meille tärkeä asia, eikä vain se vaatetus, jolla
verhoamme ruumiimme. Henkemme alastomuus voi meistä tuntua jopa
suuremmalta häpeältä kuin ruumiillinen alastomuus. Käsite itsetunto on aika
lähellä sitä, mitä Raamatussa tarkoitetaan henkemme puvulla.

Ne, jotka puhuvat itsetunnosta, eivät usein kuitenkaan puhu mitään
omastatunnosta. He eivät välitä siitä, mitä on itsetunnon alla. Jos meillä on
puhdas omatunto ja puhtaat ajatukset, meidän henkemme on puhdas. Saastainen
henki likaa parhaimmankin itsetunnon. Myös puvun likaisuus on häpeällistä eikä
ainoastaan alastomuus.

Pidätkö itseäsi hyvänä? Onko ajatuksissasi, sanoissasi ja teoissasi hyvyyttä?
Onko sydämesi eli henkesi oikeasti hyvä vai onko sinulla vain hyvä puku? Jos
paljastuukin, että olet paha, koet alastomuutta hengessäsi.

Langennut ylienkeli hallitsee tätä maailmaa yhdessä muiden langenneiden
enkelien kanssa. Jos heiltä kysyttäisiin, oletteko te pahoja, he kieltäisivät
sen ja sanoisivat olevansa hyviä. Sen sijaan he alkaisivat syyttää Jumalaa
monista asioista ja paljastuisivat siten Jumalan vastustajiksi. Paholainen on
kreikankielisessä Raamatussa diabolos, mikä tarkoittaa vastustajaa. Jos vastustat
Jumalaa jossain asiassa, silloin sinulla on sama mieli kuin Paholaisella.

Jos kysyisimme Adolf Hitleriltä, oletko sinä paha, hän sanoisi olevansa hyvä ja
alkaisi puhua muiden pahuudesta. Jos kysyt samaa keneltä tahansa hallitsijalta
tai poliitikolta, saisit samankaltaisen vastauksen. Kaikki kilvan vakuuttavat
hyvyyttään ja näkevät pahuuden jossain muualla kuin itsessään ja omissa
teoissaan. Siinä hengessä tätä maailmaa hallitaan.

Jumala kohtelee vastustajiaan hyvin ja osoittaa heidän arvostelunsa vääräksi.
Langenneiden enkelien arvostelu perustui siihen, millaisena he tunsivat Jumalan.
Sen perusteella he olivat pukeutuneet kapinalliseen asuunsa. Heidän itsetuntonsa
oli vahva, kun he pitivät itseään Jumalaa parempina. Moni ihminen on yhtä
"hyvin" pukeutunut.

Alastomat enkelit
Apostoli Paavali sanoo, että tämän maailman valtiaat eivät olisi ristiinnaulinneet
Jeesusta, jos he olisivat tunteneet Hänet. (1Kor.2:8) He eivät voineet ymmärtää,
että Jumala olisi niin hyvä ja nöyrä, että Hän alentuisi ihmiseksi ja uhrautuisi
pahojen ihmisten puolesta. Kun Jeesus herätettiin kuolleista, he ymmärsivät
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Jumalan hyvyyden. Se kokemus riisui heidät alasti. He tajusivat, etteivät olleet
tunteneet Jumalaa. Heidän pukunsa oli ollut valhetta. He paljastuivat pahoiksi.

Paavali kuvailee tätä tapahtumaa sanoen, että Jumala riisui hallitukset ja
vallat ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi saaden heistä Jeesuksen kautta
riemuvoiton. (Kol.2:15) Paavalin käyttämä sana riemuvoitto, triumfi viittaa
Rooman keisareiden tapaan kuljettaa valloittamiensa maiden johtajia kahleissa
ja alastomina voitonparaatissa Rooman katuja pitkin. Paavali antoi meille
tästä maailmasta tapahtuman, joka lähinnä vastasi sitä, mitä näkymättömässä
maailmassa tapahtui. Jeesus ei laittanut alastomia enkeleitä vielä vankilaan,
vaan antaa heidän toimia. Jumalalle uskolliset enkelit kuitenkin laittavat niiden
toiminnalle rajat.

Paavali sanoo, että uskovilla on taistelu näitä Jeesuksen voittamia hallituksia
ja valtoja vastaan. (Ef.6:11-13) Tuota taistelua varten hän antaa meille
pukeutumisohjeita kehottaen meitä pukeutumaan Jumalan taisteluvarustukseen.
On luonnollista, että alastomat lähtivät etsimään itselleen uutta pukua. Jeesuksen
omien henkiruumiin yllä he näkivät Jumalan vanhurskautta hohtavat puvut.

Kadehtien uskovien loistavia pukuja he aluksi yllyttivät kaikkia vainoamaan
Jeesuksen opetuslapsia. Jonkin ajan kuluttua lännen enkeliruhtinas päätti
pukeutua kristityksi. Hän ajatteli, että hän voisi päästä osalliseksi Jeesuksen
omien puvusta. Hän vietteli uskovien johtajia mukaan politiikkaan ja niin syntyi
Katolinen Kirkko. Varmistaakseen, että puku varmasti on hänen päällään, hän
säädätti vuonna 380 lain, joka teki katolisuudesta Rooman valtakunnan ainoan
laillisen uskonnon.

Läntistä maailmaa hallitsevat enkelit ovat vuosisatoja etsineet suojaa niiden
kristittyjen puvusta, jotka ovat osallistuneet politiikkaan. Arabian enkeliruhtinas
ei pitänyt kristinuskon puvusta, vaan muunsi sen itselleen mieluisaksi
perustamalla 600-luvulla Islamin uskonnon.

Lännen enkeliruhtinas sai kuitenkin huomata, että puku muuttui rumaksi rätiksi
hänen päällään. Hän riiteli puvusta muiden enkelien kanssa, jolloin he repivät
sen moneen osaan. Alastomuutensa tuskassa hän 1500-luvulla järjesti pukunsa
uuteen uskoon. Sen seurauksena puku kuitenkin repesi vielä useampiin osiin
niin, että jäljelle jäi vain riekaleita. Niinpä hän päätti hylätä kristinuskon ja
tehdä itselleen kokonaan uuden puvun. Hän halusi osoittaa olevansa hyvyydessä
parempi kuin Jeesus ja Hänen seuraajansa. Hän valmisti pukunsa demokratiasta,
tasa-arvosta, suvaitsevaisuudesta, evoluutiosta ja tieteestä.

Jumala on antanut pimeyden henkivalloille mahdollisuuden hallita Jeesuksen
tuloon asti. Siksi Paavali sanoi, että se esivalta, mikä meillä on, on Jumalalta.
(Room.13) Jeesuksen tähden meidän tulee olla alamaisia niiden ylläpitämälle
järjestykselle. Tämän johdosta joku ehkä kysyy ihmeissään: "Kuinka voin yhtä
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aikaa taistella niitä vastaan ja olla niille alamainen?" Sen voit tehdä tekemällä
samalla tavalla kuin Jeesus teki. Alamaisuutesi on osa taisteluasi.

Yrittikö Jeesus riistää vallan Paholaiselta vastustamalla häntä inhimillisesti?
Osallistuiko Hän Israelin tai Rooman poliittiseen elämään? Hän ei tehnyt
Pahalle vastarintaa, vaan antoi sen kiusata itseään. Paholainen vei Jeesuksen
vuoren huipulle ja temppelin harjalle ja yritti saada Hänet osallistumaan
politiikkaan ja harjoittamaan uskonnollista teatteria. Jeesus ei totellut Paholaista,
mutta ei mitenkään yrittänyt vahingoittaa häntä. Samoin meidän tulee totella
esivaltaa, jos määräys ei ole ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa.

Jeesus olisi Paholaista kumartamalla päässyt koko maailman kuninkaaksi. Hän
ei kuitenkaan taipunut ottamaan vastaan valtaa Jumalan vastustajalta. Kuka
ikinä tässä ajassa ottaa vastaan poliittista valtaa, hän saa kokea, mitä on hallita
yhdessä Paholaisen kanssa.

Vaikka poliitikot ovat pimeyden henkivaltojen vallan alla, he voivat jossain
määrin kapinoida niitä vastaan. Siksi Paavali kehotti uskovia rukoilemaan
hallitukseen kuuluvien ihmisten puolesta. (1Tim.2:2) Rukoustemme kautta
voimme katkoa joitakin siteitä, joiden avulla langenneet enkelit ohjailevat
poliitikkoja.

Vanhurskauden puku tekee kristityn
Kirkkauden Herra, Jeesus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta. Hän on
Kaikkivaltias. Kerran Hän on tuleva maan päälle ja ottaa täällä vallan. Siksi Hän
sanoo omilleen: "Minä tulen kuin varas. Autuas se, joka valvoo ja pitää huolen
vaatteistaan, ettei kulkisi alastomana eikä hänen häpeäänsä nähtäisi."Ilm.16:15

Ilman vanhurskauden pukua me vielä uskovinakin häpeämme itseämme
Jumalan edessä, koska emme ole vielä tulleet täydellisesti Jeesuksen
kaltaisiksi. Sen sijaan vanhurskauden puku, jonka olemme saaneet lahjaksi
Jumalalta, on täydellinen. Tämän puvun suojassa Jeesus muuttaa henkeämme
kohti täydellisyyttä. Ylösnousemuksessa henkemme lopullisesti saavuttaa
täydellisyyden. Nyt on ihmeellistä kokea, kuinka Jumalan Henki Jeesuksen
kuoleman kautta kuolettaa pahuuttani ja Hänen ylösnousemuksensa kautta
vaikuttaa minussa hyvyyttään ja oikeamielisyyttään.

Joku tulee uskoon muutama minuutti ennen kuolemaansa ja saa siinä
vanhurskauden puvun, jossa hän voi mennä Jumalan luo häpeämättä itseään.
Toinen taas tulee uskoon nuorena ja kokee monet uskonkoetukset säilyttääkseen
pukunsa. Ensimmäisen henki ei kerkiä eläessään muuttua yhtään enemmän
Jeesuksen kaltaiseksi, mutta toinen kerkiää muuttua paljon. Silti molemmat
tulevat ylösnousemuksessa täydellisen hyviksi.

Onhan henkemme tärkeämpi kuin sen puku! Vanhurskauden puku suojelee
meitä Jumalan pyhyydeltä, mutta henkemme vanhurskaus on se, mihin Jumala
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pyrkii. Siinä saimme vanhurskauden puvun, kun vanhurskaus uskon kautta
luettiin meille. (Room.4) Puhdas puku ei kuitenkaan ole tarkoitettu pahuutemme
piiloksi, vaan sitä varten, jotta meistä tulisi täydellisesti hyviä henkiä.

Alastomat kristityt
Jos meillä on huono omatunto ja saastaiset ajatukset, henkemme on likainen.
Jos henkemme saasta likaa meitä, Jeesuksen veri pesee meidät puhtaaksi, kun
tunnustamme syntimme. Jos pidämme henkemme puhtaana, pukummekin on
puhdas. Jos pysymme puhtaina, Pyhä Henki muuttaa henkeämme Jumalan
hyvyyden mukaiseksi. Jos pidämme pukumme puhtaana, Pyhä Henki asettaa
Jumalan taisteluvarustukset vaatteemme päälle. Jokaisen Jeesuksen oman tulisi
pitää huolta henkensä puvusta ja esittää itselleen kysymykset, jotka koskevat
Jumalan taisteluvarustusta.

Olen saanut lahjavanhurskauden puvun, mutta onko minulla myös Hänen
vanhurskautensa haarniska? Tiedän, että Jeesus on totuus, mutta sitooko Hänen
totuutensa vyö minut Jumalan palvelijaksi? Elän elävässä toivossa, että olen
pelastettu Jumalan vihasta, mutta palaako Jumalan pyhyyden tuli päässäni kuin
kypärä, joka kertoo Jumalan vihollisille, että olen Jeesuksen vallan alla? Olen
saanut Jeesuksen uskon, mutta onko Hän minun kilpeni, jolla torjun valheet?
Olen uskonut evankeliumin, mutta tallaanko sen rauhalla maailmaa? Tunnen
Raamatun sanan, mutta onko Jumalan Sana suussani Pyhän Hengen miekkana?

Haarniska sanoo: "En ole hyvä, vaan Jumala yksin on hyvä!" Vyö sanoo: "En
elä itselleni, vaan palvelen Jumalaa Hänen suunnitelmansa mukaan." Kypärä
sanoo: "En ole itseni oma, vaan Jeesus Kristus on Herrani ja Jumalani!" Kilpi
sanoo: "En usko itseeni, vaan Jeesukseen, että Hän on Totuus ja aina oikeassa."
Kengät sanovat: "En kuulu tähän maailmaan, vaan Jumalan Kuningaskuntaan.
Kutsun maailman ihmisiä tekemään rauhan Jumalan kanssa Jeesuksen veren
voimassa." Miekka sanoo: "Itsestäni en voi mitään tehdä, mutta Kristus ilmestyy
minussa. Hänessä on kaikki viisaus ja voima."

Jeesuksen asenteet ovat uskovan aseita pimeyden hallituksia vastaan.
Pyhä Henki puettaa meidät Jumalan taisteluvarustukseen, jos rukouksin
seurustelemme Hänen kanssaan. Äkkiä Hän meidät pukee, jos me vain ensin
suostumme riisumaan omat varusteemme pois. Moni uskova haluaa taistella
omassa varustuksessaan, jonka hän on hankkinut tästä maailmasta. He haluavat
antaa kykynsä ja taitonsa Jumalan käyttöön.

Monet uskovat ovat pukeutuneet oman vanhurskautensa haarniskaan, vaikka
heillä onkin sen alla uskonvanhurskaus. Paavali kertoo meille (Fil.3:3-9),
kuinka hän riisuutui omavanhurskaudestaan. Hän oli ilman Jeesuksen tuntemista
onnistunut olemaan hyvä ihminen, "lain vanhurskauteen nähden nuhteeton". Sen
kaiken hän sanoi pitävänsä roskana, jotta voittaisi omakseen Kristuksen.
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Sinä olet Kristuksen oma, mutta oletko voittanut omaksesi Kristuksen pukemalla
Hänet yllesi? Hän on sinun taisteluvarustuksesi, jotta voisit säilyttää lahjaksi
saamasi Jumalan vanhurskauden.

Ne, jotka väittävät olevansa kristittyjä, vaikka heillä ei ole Jeesuksen
vanhurskauden vaatetta, paljastuvat alastomiksi kristityiksi. Monet ovat saanet
vanhurskauden lahjaksi Jeesukselta, mutta se on riistetty pois heidän päältään.

Omavanhurskautensa tähden kristityt lankeavat poliittisen vallan tavoitteluun.
He sanovat olevansa Kristuksen asialla, mutta todellisuudessa he politikoivat
oman hyvyytensä tunnossa. Jos he Kristukseen pukeutuneina astuisivat
hallitusmiesten eteen Jumalan sanoman kanssa, he saisivat saman kohtelun kuin
Jeesus.

Mikä on saanut niin monet riisumaan yltään pois Jumalan vanhurskauden
ja vaihtamaan sen johonkin "parempaan"? He ovat omassa hyvyydessään
edistyneet niin pitkälle, että ovat alkaneet nähdä vikoja Jumalan
vanhurskaudessa. Lännen enkeliruhtinaan uusi puku on lumonnut heidät.

Häpeätkö henkesi pukua?
Miten on mahdollista, että joku voi hävetä Jumalan hyvyyttä ja vanhurskautta?
Tietenkin siten, että hänellä on jotain Jumalan vanhurskautta vastaan. Jeesus
sanoo: "Joka häpeää minua ja minun sanojani tässä syntisessä ja avion
rikkovassa sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika häpeää, kun hän tulee Isänsä
kirkkaudessa pyhien enkeliensä kanssa."Mar.8:38

Oletko loukkaantunut siihen, mitä Jeesus sanoo avioliitosta, avioerosta,
eronneiden uudelleen avioitumisesta, homoudesta, omaisuuden tavoittelusta
tai väkivallasta kieltäytymisestä? Eikö Hänen sanansa ole sinun hyvyytesi
mukaisia? Oletko loukkaantunut Jeesuksen sanoihin iankaikkisesta
rangaistuksesta? Vastustaako sinun hyvyytesi Jumalan tuomioita? Jos häpeät
Jumalan vanhurskauden pukua, se otetaan sinulta pois. Jumalan Vastustaja antaa
sinulle puvun, jota et häpeä ihmisten edessä.

Aina kun mieleesi nousee Jumalaa vastustava ajatus, muista, että Hän antoi
ainoan Poikansa uhriksi sinun edestäsi. Se todistaa hengellesi, että Jumala aina
tekee oikein, vaikka et ymmärtäisi sitä. Vain Jumalan Uhri voi pelastaa sinut
ulos Jumalan vastustajien maailmasta.

Vain vanhurskautettu henki voi käyttää Jumalan vanhurskauden pukua. Jos
henkesi saastuu, niin pukusikin saastuu. Jos Jeesuksen veri pesee puhtaaksi
henkesi, silloin myös henkesi puku valkaistuu. Jos uskot Jeesukseen, mutta estät
Häntä muuttamasta henkesi ajatuksia ja asenteita, sinä vain piilottelet pahuuttasi
uskonvanhurskauden alla. Silloin olet kuin langenneet enkelit, jotka ryöstivät
kristityn puvun pahuutensa verhoksi.
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Jumalan vastustajien puku näkyy kaikkialla maailmassa. Ihmiset pitävät itseään
Jumalaa parempina. Teknologian kehitys on antanut heidän puvulleen hohtoa,
jonka voimasta he luulevat jo olevansa jumalia. He eivät osaa hävetä pukuaan,
vaikka se on ruma ja saastainen. Pimeys on niin hyvin sokaissut heidät. He
kehuvat suvaitsevaisuuttaan ja tasa-arvoaan hyvyyden huipentumana.

Maailman "hyvyyden loisteessa" jotkut kristityt ovat alkaneet hävetä uskoaan
Jeesukseen. He ovat avautuneet edistyksen enkelin sanomalle: Ei sinun tarvitse
luopua uskostasi, mutta sinun tulee vain päivittää se vastaamaan nykypäivän
edistyksellistä elämää. Monet ovat hävenneet Jeesuksen sanoja tämän maailman
arvojen vuoksi ja alkaneet raamatuntulkinnoillaan päivittämään uskoaan. Miten
on mahdollista, että monet eivät näe maailman tapahtumissa ihmisten pahuutta,
vaikka se tulvii esiin kaikkialla?

Maailman tarkimmin vartioitu salaisuus - varsinkin länsimaissa - on se, että
ihmiset ovat pahoja. Sitä ei saa sanoa ääneen missään, ei opettajat koululaisille,
eivätkä poliisit rikollisille eikä toimittajat lukiessaan uutisia. Kaikki esiin tuleva
pahuus selitetään johtuvan jostain muusta kuin ihmisen pahuudesta. Jos sata
vuotta sitten kaikkia pakotettiin kirkon oppiin, nyt hallitukset pakottavat kaikkia
uuden valtiouskonnon oppeihin.

Jeesus Kristus on hyvä eikä Hänessä tai Hänen sanoissaan ole mitään
hävettävää, eikä niitä tarvitse muuttaa. Jumalan hyvyyden kirkkaus tulee ilmi
siinä, että Hän rakasti Jeesuksessa vihollisiaan eli meitä, Hänen vastustajiaan.
Sanoma Kristuksen rististä on Jumalan voima, joka paljastaa Jumalan
vastustajien häpeän. Ihminen, Jeesus Kristus on nyt Jumalan valtaistuimella.
Hän on kaikkien hallitusten, herrojen ja valtojen yläpuolella.

Jeesus kuoli meidän pahuutemme poistamiseksi ja herätettiin kuolleista, jotta
meistä tulisi hyviä - Jumalan hyvyyden mukaisesti hyviä. Kunnia kuuluu
Jumalalle, ainoalle hyvälle ja viisaalle!
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Julkaistu 07.02.2005

Hyvän ja Pahan välinen taistelu
Ihmiset seuraavat mielenkiinnolla pahan ja hyvän välistä taistelua
elokuvissa ja kirjoissa. Kaikki haluavat samaistua hyvään sankariin
ja nähdä kuinka paha saa palkkansa. Näin paetaan oman pahuuden
todellisuutta. Siitä, mitä näet ympärilläsi voit päätellä, että Jumala on hyvä
ja kaikki ihmiset ovat pahoja.

Persoonallinen hyvä ja paha
Niin - kuka taistelee ja ketä vastaan? Vai taisteleeko hyvyys ja pahuus vain
keskenään? Kuka on hyvä ja kuka on paha? Vai eikö kukaan olekaan oikeasti
paha? Usein puhutaan ikään kuin olisi olemassa persoonaton paha ja hyvä, jotka
taistelevat ihmisestä, kumpi saa hallita meitä.

Monissa kirjoissa ja elokuvissa ihminen kuvataan vain tämän taistelun
pelinappulana, mutta ei itse pahuuden lähteenä. Taru Sormusten Herrasta on
tästä hyvä esimerkki. Siinä sadussa ihmisiä viehättää se, että paha sormus tekee
ihmisen pahaksi, eikä pahuus tule ihmisestä itsestään. Tosielämässä ihminen
on pahuuden lähde. Eikä pahaa sormusta tarvitse heittää tulijärveen, vaan paha
ihminen.

Tässä maailmassa on ollut vain yksi niin hyvä ihminen, että hän on voinut
kuljettaa pahan ihmisen tulijärveen joutumatta sinne itse. Hän on Jeesus Kristus,
Jumalan Poika. Hän koki kaikki meidän kiusauksemme yhtymättä meidän
pahuuteemme. Hän vei pahan ihmisen Golgatalle ja tuhosi sen siellä.

Paha ihminen
Ihmisen paha tahto on kuin puu ja pahat teot kuin sen hedelmiä. Pahan
tahtominen syntyy valheen vaikutuksesta. Kun ihminen mielistyy valheeseen,
niin hän mielistyy pahuuteen. Pienestä valheen siemenestä kasvaa iso pahuuden
puu.

Lapsikin jo oppii turvautumaan valheeseen. Ensin hätävalhe vain lipsahtaa
suusta, mutta muuttuu helposti tarkoitukselliseksi toisten pettämiseksi.
Valehdellessaan muille voi olla, ettei valehtelija lopulta enää tiedosta
valehtelevansa, vaan pitää valheitaan totuutena. Silloin hän kykenee kantamaan
kypsää pahuuden hedelmää.

Jokainen ihminen on mielistynyt valheeseen ja siten tullut pahaksi. Jokainen
ihminen on valehtelija. Toiset ihmiset ovat harjoittaneet valhetta enemmän kuin
toiset, mutta valheeton ei ole kukaan ihminen. Vain Jumala on puhdas valheesta.
Hyvä ei ole kenkään ihminen, vaan toinen on vain vähemmän valheellinen kuin
toinen.
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Jos minä ilmaisen vihaani jotain sinussa olevaa pahuutta kohtaan, niin sinä
helposti koet, että minä vihaan sinua. Se todistaa, ettet voi tehdä eroa itsesi ja
pahuutesi välillä. Joka kerta kun torjut totuuden missä asiassa tahansa, niin torjut
Jumalan. Joka kerta kun vastustat totuutta, vastustat Jumalaa, vaikka et edes
uskoisi Jumalan olemassaoloon. Joka kerta kun vastustit Jumalaa pahuus painui
syvemmälle minuuteesi.

Voit vaatia minulta ystävällistä nuhtelua, mutta se ei ratkaise lopputulosta.
On vaikeaa osoittaa todellista rakkautta pahaa ihmistä kohtaan siten, että hän
kokisi sen rakkaudeksi. Paha ihminen ei koe häntä rakastettavan ellei hänen
pahuuttansa hyväksytä.

Pahuuden hyväksyminen ei ole rakkautta. Rakkaudesta ihmiseen hyvä Jumala
lyö pahaa ihmistä totuudella. Nuo lyönnit ovat todellista rakkautta. Älä
katkeroidu Jumalalle Hänen kovasta käsittelystään. Jeesuksen ristinuhrin kautta
voit ymmärtää Jumalan lyöntien rakkaudellisen tarkoituksen.

Tunnetko itsesi? Tunnetko pahuutesi? Tutki tahtomisiasi, äläkä vain tekojasi.
Vihaa itsessäsi esiin tulevaa pahaa tahtomista. Vihaa tahtoasi valehdella. Vihaa
tahtoasi ylpeillä. Vihaa tahtoasi olla itsekäs. Vihaa tahtoasi tehdä aviorikos.
Vihaa tahtoasi turvautua väkivaltaan. Vihaa tahtoasi varastaa. Jos näitä vihaat,
niin vihaat itseäsi. Tämä itsensä vihaaminen on terveellistä, sillä Jeesus
lupaa: "Joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, säilyttää sen iankaikkiseen
elämään."Joh.12:25

Jos tunnet totuuden itsestäsi, niin älä ole toivoton. Jumala on avannut sinulle
oven uuteen elämään. Hän luo sinut uudeksi.

Oman pahuuden kieltäminen
Kuinka mielellään me viihdyttelemmekään itseämme jännittävillä taisteluilla,
joissa me itse olemme hyviksiä ja muut ovat pahiksia. Se on yritys torjua
mielestään oma pahuus. Toisten ihmisten syyttäminen juuri siitä pahuudesta,
joka esiintyy omassa elämässä, on sekin yritys parantaa omasta pahuudesta
tulevaa huonoa oloa.

Miten mielellään ihmiset sanovatkaan: "Paha ei ole kenkään ihminen, vaan
toinen on heikompi toista." Tosiasioiden kieltäminen on oleellinen osa
ihmisen pahuutta. Kilvan ihmiset vakuuttelevat toisilleen, että pohjimmiltaan
kaikki ihmiset ovat hyviä. Pahuus selitetään johtuvan huonoista olosuhteista,
kuten köyhyydestä. Uutislähetysten kommentaattorit ovat usein suorastaan
naurettavia väittäessään köyhyyden olevan syynä uutistapahtumaan, vaikka mitä
ilmeisemmin uutinen todistaa ihmisen pahuudesta.

Usein tiedotusvälineet välittävät tätä valheellista sanomaa: "Köyhyys tuottaa
pahuutta ja rikkaus hyvyyttä". Vaikka ne eivät suoraan sano näin, niin moni
uutinen kasvattaa tähän asenteeseen. Monet ovat ottaneet vastaan tämän
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sanoman. Siksi he tavoittelevat rahaa ja rikkautta ikään kuin se tekisi heistä
hyviä.

Esimerkiksi terrorismista puhuttaessa selitetään, että köyhyys ajaa
terroritekoihin. Köyhyys ja tietämättömyys laitetaan kaiken pahuuden syyksi.
Tosiasiassa tällainen puhe on karkeaa köyhien pilkkaamista. Eivät köyhät ole
sen pahempia kuin rikkaatkaan. Jos tutkittaisiin asiaa, niin se voisi olla juuri
päinvastoin.

Päättele syy seurauksesta
Siitä mitä näet ympärilläsi voit päätellä, että Jumala on hyvä ja ihminen on
paha. Hyvän ja pahan välinen taistelu on Jumalan ja ihmisen välistä taistelua.
Koko luomakunta todistaa tästä taistelusta. Ymmärrä, että Jumala on kironnut
luomakunnan ihmisen pahuuden tähden. Meidän pahuutemme tähden leijona
raatelee, taudit tappavat ja monet puutarhat ovat muuttuneet aavikoiksi.

Voit ymmärtää sen, että maapallo voisi olla paratiisimainen paikka. Se, mitä
nyt näemme ympärillämme, kertoo meille kirotusta luonnosta. Voimme
hahmottaa sen, mitä on pilalla. Tiedämme sen, mitä täytyisi olla toisin ja
meillä olisi paratiisi. Nykyään tiedetään, että ihmisen ruumis voisi elää
loputtomasti. Tiedetään jopa asia biologiassamme, joka jos olisi toisin, estäisi
meitä vanhenemasta.

Vain Jumala on voinut ottaa meiltä pois paratiisin. Tosiasiat luonnossa puhuvat
rappiosta eikä kehityksestä, kirouksesta eikä siunauksesta. Nämä ikävät asiat
ovat seurausta ihmiskunnan kapinasta Jumalaa vastaan.

Luomakunta todistaa Jumalan olemassaolosta ja ihmisen kapinasta Jumalaa
vastaan. Poistaakseen todisteet Jumalasta paha ihminen sanoo, että luontoa ei
ole luotu, vaan se on kehittynyt itsestään. Näin ihminen käyttäytyy pahuutensa
mukaisesti.

Moni evoluutioon uskova myöntää ihmisen osittaisen pahuuden, mutta uskoo
ihmisen kehittyvän parempaan suuntaan. Todella, uskotko evoluution muuttavan
ihmisen hyväksi? Jos uskot pahuuden olevan kehittymättömyyttä, niin odotat
itse asiassa sitä onnekasta sattumaa, joka muuttaisi ihmisen jumalaksi, koska
Jumala yksin on hyvä.

Käytännössä itse kehitysoppi ei ole kehittänyt ihmiskunnalle mitään hyvää.
Sen innoittamana Hitler tappoi heikot ja sairaat ja kommunistit kohtelivat
ihmisiä kuin koneita. Myös vapaa markkinatalous perustuu kehitysopin uskolle,
koska se luottaa "luonnollisen valinnan" hyvää kehitystä edistävään kykyyn.
Kapitalistit ovat tuhonneet luontoa, koska usko sattumien ihmeisiin on antanut
heille oikeuden riistää luontoa. Kehitysoppi on valhe, joka palvelee ihmisen
halua leikkiä jumalaa.
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Jokainen voi huomata myös Jumalan nimessä tehdyn pahuuden suuren määrän.
Tämä pahuus on seuraus, jonka syyn pitäisi olla jokaiselle selvä. Syynä voi olla
vain ihmisten kapinallisuus Jumalaa kohtaan. Kuinka muuten uskallettaisiin
sanoa, että tunnetaan Jumala ja samalla toimitaan juuri päinvastoin kuin
Jumala haluaa? Kun ihmettelemme sitä, että miksi Jumala sallii kaiken tämän
pilkkaamisen, niin havaitsemme syyn. Hän on niin kiltti ja hyvä, että Hän
pitkämielisesti kärsii pahan ihmiskunnan uskonnollista teeskentelyä.

"Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija,
eikä totuus ole hänessä."1Joh.2:4  Kuka on aito kristitty? Moni sanoo olevansa
uudestisyntynyt kristitty, mutta elääkin itsepetoksessa. Kun joku todistaa
minulle kristillisyydestään, niin minä en usko häntä vain siksi, että hän sanoo
niin. Jos en tiedä miten hän elää käytännössä, niin ainoa mahdollisuuteni
vakuuttua hänen aitoudestaan on saada hänestä todistus Jumalalta. En minä
itsekään usko oman sydämeni tuomioon itsestäni, vaan elän sen varassa mitä
Jumala on minusta sanonut.

Älä siis vakuuttele itsellesi olevasi pelastettu, vaan anna Jumalan Hengen
tehdä se. Valheellinen usko Jumalaan on saanut aikaan suurimman pahuuden
maan päällä. Monilla on rauha omasta Jumala suhteestaan, koska he ovat
onnistuneet täysin pitämään valhetta totuutena. Jeesus sanoi, että puu tunnetaan
hedelmistään. Valheellinen kristillisyys tuottaa pahuutta.

Hyvän voitto pahuudesta
Hyvä Jumala taistelee pahaa ihmistä vastaan ihmeellisellä tavalla. Pahan ja
hyvän välisessä taistelussa hyvyys joutuu ensin täysin tappiolle. Jumala tuli
Jeesuksessa ihmiseksi. Hän otti päälleen kaiken pahalle ihmiselle kuuluvan
tuomion ja sovitti meidän syntimme Golgatalla. Kirous oli Hänen päällään, että
me voisimme saada siunauksen. Jeesus ei tehnyt vastarintaa pahalle ihmiselle,
vaan antoi ristiinnaulita itsensä. Vaikka Hän kuoli, niin Hän nousi kuolleista.

Ylösnousemus on hyvän Jumalan voitto pahasta ihmisestä.

Jeesuksen uhrikuoleman kautta pääsee sovintoon Jumalan kanssa. Kaikkivaltias
kutsuu meitä tunnustamaan pahuutemme ja ottamaan Jeesuksen vastaan omien
syntiemme sovittajana. Sota Jumalaa vastaan vaihtuu rauhaksi Jumalan Pojan
veren voimassa. Miten suloista onkaan kokea tuo rauha! Kirous ja kapina ovat
poissa. Sovinto Jumalan kanssa antaa meille hyvän ylösnousemuksen.

Jeesus on kuin siemen, joka kuoli ja nousi ylös ja tuottaa runsaan sadon, kaikki
Häneen uskovat ihmiset.

Vaikka Jeesus nousi ylös ja sai kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, niin me
emme vielä näe Hänen astuneen virkaansa maan päällä. Hyvän Jumalan voittoa
pahasta ihmisestä ei ole vielä viety loppuun. Jumala rakastaa pahan ihmisen
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sielua, ja tahtoisi muuttaa pahan hyväksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Siksi Hän
odottaa niin pitkään.

Vain totuuteen tuleminen voi saada aikaan rehellisen sovinnon. Evankeliumi
ei koskaan avaudu valheessa elävälle ihmiselle. Siksi Jumala todistaa meille
totuudesta. Totuus omasta pahuudesta on meille se vaikein totuus.

Hyväksi tuleminen edellyttää ylösnousemusta kuolleista. Tahdotko siis tulla
hyväksi? Ainoa mahdollisuutesi on kuolla yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa,
jotta myös nousisit ylös yhdessä Hänen kanssaan.

Uusi luomus
Pahuus on mennyt jokaiseen aikuiseen ihmiseen niin syvälle, ettei sitä voida
erottaa meistä ja sanoa, että tässä on pahuus ja tässä olen minä. Mitä kauemmin
olemme eläneet sitä vaikeampaa pahuutta ja meidän persoonaamme on erottaa
toisistaan. Jumalakaan ei yritä sitä, vaan on päättänyt luoda kokonaan uuden
ihmisen. Tämä uusi ihminen on hyvä, eikä se edes voi tulla pahaksi, koska se on
Jumalasta syntynyt.

Jeesuksen viereisellä ristillä oleva ryöväri sanoi: "'Me tosin kärsimme
oikeudenmukaisesti, sillä me saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä
ei ole tehnyt mitään pahaa.' Sitten hän sanoi: 'Jeesus, muista minua, kun tulet
valtakuntaasi.' Jeesus sanoi hänelle: 'Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä
sinä olet minun kanssani paratiisissa.'"Luuk.23:41-43

Tunnustaessaan ansaitsevansa tuomionsa ryöväri tunnusti olevansa paha. Hän
halusi kuolla pois pahuudestaan ja Jeesus avasi hänelle tien ylösnousemukseen
kuolleista. Tahdothan sinäkin kuolla yhdessä Jeesuksen kanssa voidaksesi päästä
vanhurskasten ylösnousemukseen?

Jumala rakasti sinua niin paljon, että antoi ainokaisen Poikansa uhriksi sinun
puolestasi. Mitä tahtomista tämä teko sinussa herättää?
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Julkaistu 12.10.2009

Kovasydäminen hyvyydelle vai pahuudelle?
Kaikki me olemme joskus kovettaneet sydämemme hyvyydelle ja
pehmentäneet sitä pahuudelle. Kadu pehmeyttäsi pahuudelle ja kovuuttasi
hyvyydelle! Anna hyvyyden nuhdella itseäsi voidaksesi olla tottelematon
pahuudelle!

Kovat kasvot ja paatunut sydän
Hän tiesi tehneensä väärin, mutta halusi salata sen muilta. Joku paljasti sen
ja nuhteli siitä. Hän ajatteli, että minähän en ota nuhdetta vastaan enkä alistu
häpeään, vaikka teinkin väärin. Näin hän ajatuksillaan kovetti sydäntään.

Taas hän teki väärin, mutta välitti entistä vähemmän siitä, jos se tulisi julki. Hän
oli kovettanut sydämensä nuhtelulle. Sama toistui monta kertaa ja hän oli yhä
valmiimpi torjumaan kaikki nuhteet. Vaientaessaan jatkuvasti omantuntonsa
äänen hän tuli vähitellen yhä paatuneemmaksi. Lopulta hänen sydämensä tuli
kovaksi kuin kivi.

Kohdattuaan henkilön, joka samassa asiassa teki oikein, missä hän itse oli tehnyt
väärin, hän hetken häpesi itseään. Hänen hahmonsa synkistyi ja vihastuksen
aalto pyyhkäisi hänen ylitseen. "Luuleeko tämä olevansa parempi kuin minä! En
minä oikeastaan ole ollenkaan tehnyt väärin."

Taas hän teki samaa vääryyttä, mutta ollenkaan sitä salaamatta. Päinvastoin
hän alkoi ylpeillä siitä sanoen pahan hyväksi. Näin hän hankki itselleen, ei
ainoastaan kovan sydämen, mutta myös kovat kasvot. Voi häntä, oliko se niin
vaikeaa ottaa vastaan häpeää teoistaan!

Viettelysten sanoille hän ei kovettanut sydäntään, vaan pahalle himolle hän
oli pehmeä ja taipuisa. Voisiko hänen sydämensä kovuus ja pehmeys kääntyä
toisin päin? Jospa hän olisi kova synnin viettelyksille ja pehmeä Jumalan
nuhtelulle! "Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa
ja hylkää, saa armon. Onnellinen se ihminen, joka aina pelkää Herraa, mutta
joka sydämensä kovettaa, se suistuu onnettomuuteen."Snl.28:13-14

Tätä meidän kovuuden ja pehmeyden kääntöä varten Jumala tuli ihmiseksi
Jeesuksessa Kristuksessa. Hän kärsi meidän syntiemme häpeän ristillä, jotta
kova sydämemme voisi murtua ja ottaa vastuun teoistaan. Jumalan rakkaus voi
saada meidät katumaan pahuuttamme.

Pelastakaa kovasydämisiä!
Hän valehteli, eikä se tuntunut pahalta. Hän varasti, eikä hän pelännyt
rangaistusta. Hän teki aviorikoksen, eikä hän tuntenut häpeää. Hän teki
tutkimustyötä väärentäen sen tulokset, eikä hän pitänyt itseään pettäjänä. Hän
paloitteli lapsen äidin kohtuun pitäen itseään naisen oikeuden puolustajana. Hän
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tappoi lähimmäisensä sodassa ja kerskui olevansa sankari. Tämän lisäksi hän
uskoi olevansa matkalla taivaaseen.

Koko maailma kärsii, koska sydämet ovat kovia Jumalan puheelle ja pehmeitä
synnin saarnoille. Pahaa himoa julistetaan julki ja salaa ja sen sanomaa
ylistetään hyväksi ja suvaitsevaiseksi. Jumalan puhetta sen sijaan haukutaan
kovaksi ja loukkaavaksi. Monet pitävät Jumalaa ja Hänen uskoviaan kovina, kun
nämä eivät hyväksy sitä, mitä he rakastavat.

Kaikki me muutumme moraalisten valintojemme seurauksena. Jokainen
muutos vie meitä joko lähemmäksi Jumalaa tai kauemmaksi Hänestä. Joku
voi jonain hetkenä kauhistua kovuutensa hedelmää. Hänen kovuutensa voi
olla murtumaisillaan, mutta silloin hän saa muilta paatuneilta lohdutusta,
joka auttaa häntä pysymään kovana. Yhdessä he julistavat toisilleen nämä
ikivanhat lohdutuksen sanat: "Minun käy hyvin, vaikka vaellankin paatunein
sydämin."5Moos.29:18

"Mitä minä olenkaan tehnyt! Kauheaa, miten paha minä olenkaan! Kunpa
en olisi tehnyt sitä!" Näin ajatellaan silloin kun sydämen kovuus murtuu.
Tällaista ajattelijaa Jumala lähestyy ja tarjoaa sovitusta Jeesuksen Kristuksen
uhrikuoleman kautta. Hänen verensä ansio voi puhdistaa omantuntosi ja Hänen
kuolemansa kykenee poistamaan kuolemantuomiosi. Jos olet murtumassa älä
ollenkaan huoli ihmisten lohdutusta, vaan etsi Jumalaa.

Älä mistään lohdutuksesta huoli, ennen kuin saat Jumalan lohdutuksen. Jos otat
vastaan ihmisten lohdutuksen, jäät vaille Jumalan armoa. Moni on käynyt lähellä
sielunsa pelastusta, mutta kääntynyt viime hetkellä takaisin paatumuksen tielle.

Murtavaa puhetta
Jumalan puhe Jeesuksessa Kristuksessa on puhetta, joka murtaa kovia sydämiä.
Jumalan nuhtelu lahjoittaa meille murheen omasta pahuudestamme. Näin
Hän auttaa meitä oikeaan katumukseen, jotta Hän voisi antaa meille anteeksi.
"Jumalan mielen mukainen murhe näet saa aikaan parannuksen, joka koituu
pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Maailman murhe sen sijaan tuottaa
kuoleman."2Kor.7:10

Voit katua tekojasi, koska ne särkivät ylpeät unelmasi. Se on "maailman
murhetta", joka on suistanut monet epätoivoon. On ihan eri asia katua tekojaan,
koska Jumala niiden tähden uhrasi ainoan Poikansa.

Jos emme ole katuneet omaa pahuuttamme, emme osaa oikein kohdata muiden
pahuutta. Joka ei tunnusta omaa pahuuttaan, osaa kyllä nuhdella muiden
pahuutta peittääkseen sillä omaa syyllisyyttään. Sellainen haukkuminen ei saa
mitään hyvää aikaan ja leimaa helposti kaiken nuhtelemisen pahaksi asiaksi.
Hyvällä omallatunnolla oleva henkilö voi kuitenkin nuhdella lähimmäistään
rakkaudessa.



- 155 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Jumalan nuhtelun motiivina on Hänen rakkautensa meitä kohtaan. Hän ei hauku
eikä parjaa meitä, eikä hän puhu meidän synneistämme osoittaakseen meille
omaa paremmuuttaan. Hän ainakin joskus nuhtelee jokaista, koska Hän rakastaa
kaikkia ihmisiä. Hän myös lähettää palvelijansa nuhtelemaan ihmisiä Hänen
puolestaan. Hän lähetti kerran profeetta Hesekielen nuhtelemaan Israelin kansaa
sanoen: "Heidän lapsillaan on kovat kasvot ja paatunut sydän. Heidän luokseen
minä sinut lähetän, ja sinun on sanottava heille: 'Näin sanoo Herra, HERRA.
Kuulkoot tai olkoot kuulematta - hehän ovat kapinallinen heimo."Hes.2:4-5

Jumala valmisti lähettiläänsä niin, että tämä oli pehmeä Jumalan sanojen edessä
ja kova vääryyden ja laittomuuden sanoille. "Katso, minä teen sinun kasvosi
yhtä koviksi kuin heidän kasvonsa ja sinun otsasi yhtä kovaksi kuin heidän
otsansa. Timantin kaltaiseksi, kiveäkin kovemmaksi, minä teen sinun otsasi. Älä
pelkää äläkä säiky heitä, vaikka he ovatkin kapinallinen heimo."Hes.3:8-9

Jumala pani kovan kovaa vastaan. Älä silti unohda sitä, että näillä kahdella
erilaisella kovuudella oli omat vastakkaiset pehmeät puolensa. Ihminen joka
rakastaa pahoja himojaan kokee nuhtelun kovaksi puheeksi huolimatta siitä,
millä sanoilla ja äänenpainolla se esitetään. Miten helposti Jumalan lähettiläs
arkailee jumalattomien kovia kasvoja, kun he nousevat puolustamaan itseään
torjuakseen nuhteet.

Voi meitä Jeesuksen todistajia, sillä me olemme olleet pehmeitä ja arkailleet
nuhdella jumalattomia! Näin me olemme sotkeneet evankeliumin lähteen
ja vääristäneet ihmisten käsityksen Jumalan rakkaudesta. "Sotkettu lähde ja
turmeltu kaivo on vanhurskas, joka horjuu jumalattoman edessä."Snl.25:26

Kristittyjen pehmeys syntiä kohtaan on saanut heidät julistamaan evankeliumia
laittomuuden hengessä. Se on mielistelevää puhetta, joka ei saa aikaan
mielenmuutosta, vaikka on saanutkin monet tekemään uskonratkaisun.
Evankeliumi Pyhässä Hengessä on murtavaa puhetta, joka saa meissä aikaan
Jumalan mielen mukaista murhetta meidän synneistämme. Mielenmuutos on se
vaikutus, jonka evankeliumin on tarkoitus saada meissä aikaan.

"Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä ja kolmantena päivänä nousta
kuolleista, ja parannusta syntien anteeksiantamiseksi on saarnattava
hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän
todistajat."Luuk.24:46-48  Jeesus käskee saarnaamaan mielenmuutosta eli
"parannusta syntien anteeksiantamiseksi". Hän ei aseta tahdonratkaisua vaan
mielenmuutoksen syntien anteeksisaamisen ehdoksi. Jumala haluaa murtaa
sydämesi eikä tahtoasi.

Moni on tahtonut olla kristitty väärästä motiivista. Jumalan nuhtelulle
kovettunut sydän tahtoo vain käyttää Jumalan armoa hyväkseen hankkiakseen
evankeliumin vapauden pahuutensa verhoksi. Evankeliumin armo ei kuulu
niille, jotka pitävät kiinni kovasydämisyydestään, vaan niille, jotka kääntyvät
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pois pahuudestaan. Pietarikin saarnasi kääntymystä pois pahuudesta ehtona
Jumalan siunaukselle. "Jumala herätti palvelijansa ja lähetti hänet siunaamaan
teitä, kun itse kukin käännytte pois pahuudestanne."Apt.3:26

Paatunutkin henkilö voi pyytää Jumalalta armoa ja tehdä uskonratkaisun, koska
hän haluaa pelastua rangaistukselta. Koska hänen sydämensä on kova Jumalan
sanoille, hänen rakkautensa pahoihin himoihin pysyy ja ennen pitkää se tekee
hänestä Jumalan armon pilkkaajan. "Teidän joukkoonne on näet pujahtanut
joitakin ihmisiä, joista jo kauan sitten on ollut kirjoitettuna tuomio. Nuo
jumalattomat kääntävät Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän
ainoan Valtiaamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen."Juud.1:4

Voi monia kristityiksi kääntyneitä, joista on tullut kadotukset lapsia! He ovat
paatuneet kristityiksi. Heillä on se nimi, että he elävät, mutta he ovat kuolleita.
Heillä on kristillisyyden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman.

Sydämensä paaduttanut henkilö voisi tehdä sellaisen uskonratkaisun, että hän
päättää alkaa kuunnella Jumalan nuhtelua kunnes hänen sydämensä murtuu
ja hän voi ottaa vastaan pelastuksen. Jumalan rakkaus saa tahtomaan tällaista
ratkaisua. Tämä on voimakkain nuhtelu, jonka voit kuulla: "Jumalan ainokainen
Poika, Jeesus Kristus kärsi kuolemallaan sinun pahuutesi ansaitseman
rangaistuksen sinun puolestasi!"

Vielä nytkin Jumala lähettää jonkun nuhtelemaan niitä, joiden julkeat kasvot
pitävät pahaa hyvänä ja joiden sydämet ovat kovettuneet kuulemasta Jumalan
nuhtelua.

Sanoja Jumalan Pyhässä Hengessä
Kukaan uskovainen ei voi kohdata Jumalan rakkaudessa jumalattomien kovia
kasvoja ja paatuneita sydämiä ilman Jumalan Hengen voimaa. Siksi Jeesus sanoi
omilleen, että te ette saa lähteä julistamaan evankeliumia ennen kuin "teidän
päällenne puetaan voima korkeudesta." Jeesus ilmestyy omissaan Pyhässä
Hengessä.

Stefanuksen kasvot loistivat kuin taivaallinen timantti ja hänen sydämestään
virtasi Jumalan Hengen synnyttämiä rohkeita sanoja, jotka löivät kuulijoiden
koviin sydämiin kuin leka. Hänen kuulijansa eivät tahtoneet Jumalan nuhtelun
murtaa heidän sydämiään ja siksi he tappoivat hänet. Samasta syystä he
olivat aiemmin tapattaneet Jeesuksen. He saivat kuulla itsestään totuuden,
jota he eivät tahtoneet tiedostaa. "Te niskurit, sydämeltänne ja korviltanne
ympärileikkaamattomat! Aina te vastustatte Pyhää Henkeä - niin kuin isänne,
niin tekin!"Apt.7:51

Paavali huomasi, että Korintossa kokoontuvaan seurakuntaan oli tullut ihmisiä,
jotka uskoivat väärästä motiivista. Hän suri heidän tähtensä ja nuhteli heitä
rakkaudella, mutta suorin sanoin. "Pelkään, että kun taas tulen, Jumalani
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nöyryyttää minua teidän edessänne ja joudun suremaan monien sellaisten
vuoksi, jotka ovat tehneet syntiä eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta,
haureutta ja irstautta, jota ovat harjoittaneet."2Kor.12:21

Heidän kevytmielinen suhtautumisensa syntiin paljasti Paavalille sen, etteivät he
olleet saaneet Pyhän Hengen vaikuttamaa mielenmuutosta. Siksi hän esitti heille
vakavan kehotuksen. "Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne.
Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei
näin ole, te ette kestä koetusta."2Kor.13:5 Miten Jeesus Kristus on meissä? Juuri
siten, että meillä on Hänen mielensä. Siksi on kirjoitettu: "Meillä on Kristuksen
mieli."1Kor.2:16

Mielemme muuttuminen Jeesuksen mielenlaaduksi ei ole mahdollista ilman
evankeliumin vaikuttamaa surua meidän omasta pahuudestamme. Pyhä Henki
eli Jeesus meissä ilmenee Hengen mielenä. "Niillä, jotka elävät lihan mukaan,
on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. ...
Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa."Room.8:5-9

Älä usko henkeä, joka väittää olevansa Pyhä Henki. Jumalan Pyhä Henki on
mieleltään niin kuin Raamatun Jeesus. Hän tuo esille Jeesusta eikä itseään
samoin kuin Jeesus toi esille Isäänsä eikä itseään. Samoin älä pidä kristittynä
jokaista henkilöä, joka väittää olevansa uudestisyntynyt kristitty. Aito kristitty
tuo esille Jeesusta eikä itseään.

Jeesus on säkkipukuinen todistaja paatuneille
Jumala on murheellinen ihmisten paatumuksen tähden, ja vielä nyt Hän
odottaa monien kääntymystä. Hänen murheensa vaikuttaa myös Hänen
omissaan samaa murhetta. Jeesus kastaa omiaan Pyhällä Hengellä ja tulella ja
lähettää julistamaan evankeliumia, joka antaa "mielenmuutoksen, joka koituu
elämäksi".Apt.11:18

Entisinä aikoina surevat ja katuvat pukeutuivat säkkipukuun, jolla he ilmaisivat
sydämensä surua jostain. "Kiivaus huoneesi puolesta on kuluttanut minut ja
sinua herjaavien herjaukset ovat osuneet minuun. Minä itkin ja vaivasin sieluani
paastolla, mutta siitäkin sain pilkkaa osakseni. Kun otin puvukseni säkin,
silloinkin minusta tuli heille sananparsi."Ps.69:10-12

Ennen kuin Jeesus tulee pilvissä maan päälle ottamaan täällä vallan, Hän
ilmestyy kahdessa säkkipukuisessa todistajassa. He edustavat Jumalan nuhtelua
koko ihmiskunnalle. Heidän kauttaan Jumala paaduttaa itsensä paaduttaneet
ihmiset. "Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi profetoida säkkeihin
pukeutuneina tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää. Heillä on valta sulkea
taivas, niin ettei tule sadetta heidän profetoimisensa päivinä. Heillä on myös
valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikenlaisilla vitsauksilla niin usein
kuin tahtovat."Ilm.11:3,6
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Peto yhdessä ihmiskunnan kanssa taistelee heitä vastaan ja saa heidät
surmatuksi. Tästä he rohkaistuvat ajattelemaan, että Jumala on voitettavissa.
Näin he tulevat niin täyteen itseluottamusta, että lähtevät lopulta sotaan Jumalaa
Kaikkivaltiasta vastaan. Tässä paatuneiden sodassa tapahtuu, kuten tapahtui
Faaraon päivinä. Jumala löi häntä kymmenellä vitsauksella, mutta kymmenen
kertaa hän paadutti sydämensä. Lopulta Jumala paadutti hänen sydämensä niin,
että hän kovuudessaan lähti sotaan Jumalaa vastaan ja tuhoutui siinä.

Jeesus ruoskii pahoja ajatuksiasi
Kun Jeesus ajoi ruoskalla kaupustelijat pois Jerusalemin temppelistä,
opetuslapset yhdistivät tapahtuman psalmin 69 sanaan: "Kiivaus sinun
huoneesi puolesta kuluttaa minut".Joh.2:17  Nyt mikään rakennus ei voi olla
Jumalan huone, koska "hänen huoneensa olemme me, kunhan loppuun asti
säilytämme rohkeuden ja kerskaamme toivosta. Sen tähden, niin kuin Pyhä
Henki sanoo: 'Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako
sydäntänne.'"Hep.3:6-8

Uskovaisten ruumiit ovat Jumalan temppeli ja Hänen seurakuntansa. Nyt Jeesus
ilmestyy meissä Henkensä kautta ja ajaa sanan ruoskalla väärät ajatukset pois
Hänen huoneestaan, "sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii
jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta
kaikki ovat tulleet osallisiksi, niin te olette äpäriä ettekä laillisia lapsia."Hep.12:6,8

Jos ajatuksesi pysyvät Kristuksen Hengen mukaisena, et tarvitse kuritusta.
Kukaan ei kuitenkaan ole pysynyt ajatuksissaan kaidalla tiellä ilman Jumalan
Hengen nuhteita. Siksi on kirjoitettu, että kaikki Jumalan omikseen tunnustamat
lapset ovat kokeneet Jumalan kuritusta. "Elämän tien kulkija ottaa ojennuksen
huomioon, mutta nuhteet hylkäävä eksyy."Snl.10:17

Monet ovat hylänneet Jeesuksen nuhteet lainalaisuutena. Se on johdonmukaista
käytöstä niiltä, jotka elävät irstaassa armossa. Paavali kutsui Kristuksen mielen
säilyttämistä pysymisenä Hänen laissaan. "Vaikka en olekaan ilman Jumalan
lakia, vaan olen Kristuksen laissa."1Kor.9:21  Myös apostoli Johannes todistaa
yhtäpitävästi: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen
käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on
valehtelija, eikä totuus ole hänessä."1Joh.2:3-4

Aiemmin mainitsemani säkkipukuiset todistajat nuhtelevat ensin kristittyjä ja
vasta sen jälkeen tulevat tuomioksi koko maailmalle, sillä "aika on tuomion
alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu,
jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia?"1Piet.4:17

Mikä on Jumalan huonetta kohtaava tuomio? Sen Pietari sanoi ennen edellistä
jaetta: "Jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön tästä
nimestään Jumalaa."1Piet.4:16
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Häpeätkö kärsiä Jeesuksen tähden? Häpeätkö olla murheellinen kristitty?
Häpeätkö "pukeutua säkkipukuun" karkottaaksesi mielestäsi pois pahuutesi
ajatukset? Jumalan mielenmukainen murhe on osa kärsimistä kristittynä. Nuo
kaksi säkkipukuista todistajaa tulevat rohkaisemaan kaikkia kristittyjä mielen
puhdistukseen. Heillä on sama sanoma kuin apostoli Jaakobilla. "Puhdistakaa
sydämenne, te kahtaalle häilyvät! Tuntekaa kurjuutenne, murehtikaa ja itkekää.
Naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä,
niin hän korottaa teidät."Jaak.4:8-9

Jos olet pannut toivosi Jumalan evankeliumiin, olet varmasti kuullut Pyhän
Hengen nuhtelevan itseäsi siitä, mitä ajattelet. Tartu kiinni siihen nuhteluun
rakkaudesta Vapahtajaasi. Älä aina sano, kun kuulit pahan ajatuksen mielessäsi,
että Paholainen puhui sinulle. Tunnusta oman pahuutesi ajatukset ja murehdi
niitä Pyhässä Hengessä. Vihaa itseäsi pahaa haluavana ihmisenä. Salli syntisen
luontosi saada Jumalan ruoskaa. Pyhä Henki on voimallinen kuolettamaan
pahuutesi.

On suuri onni kokea sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä! Jeesuksen
mielenlaadun vastaanottaminen antaa sinulle Isän Jumalan hyväksymisen, mutta
siinä pysyminen luo sinut uudeksi. Miten autuasta onkaan kokea kuinka Jumala
irrottaa minut jumalattomuuteni identiteetistä ja uusi identiteettini Jeesuksessa
Kristuksessa valtaa tietoisuuteeni.

"Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen
miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja
tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet."Hep.4:12  Jumalan Henki on taivaallinen
kirurgi, jonka leikattavaksi uskaltaa antautua. Älä pelkää, Jeesus seisoo
sydämesi ovella ja pyytää sinulta lupaa saada leikata sinut irti pahuudestasi.
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Itsetunto ja omatunto
Nykyään puhutaan niin paljon hyvästä itsetunnosta, että hyvä omatunto on
kohta käsitteenäkin tuntematon. Voiko kuitenkaan olla hyvää itsetuntoa
ilman hyvää omaatuntoa?

Mitä ajattelet itsestäsi?
Itsetunnoksi sanotaan sitä, millaisena me tunnemme itsemme. Meillä on
kyvyistämme ja ominaisuuksistamme käsitys, joka on joko oikea tai väärä.
Voimme ajatella itsestämme liian paljon tai liian vähän. Itsetutkistelun
puuttuessa me omaksumme itsestämme sen kuvan, jonka saamme muiden
ihmisten arvostelusta tai kiitoksesta.

Unelmamme vaikuttavat itsetuntoomme. Jos minä haaveilen olevani jotakin
suurta, voin jo alkaa pitää itseäni sellaisena. Kun käytäntö sitten paljastaa
karvaan totuuden, voin katkerana alkaa vähätellä itseäni. Menen ylös ja alas,
unelmoin ja petyn. Tällainen elämä tekee itsetunnon sairaaksi. Jos tuntee
totuuden itsestään, itsetunto on terve.

Monet tutkivat itseään psykologian valossa. Siinä meille yritetään saada hyvä
itsetunto kehottamalla meitä iloitsemaan hyvistä puolistamme. Sen ilon voimalla
pyritään sitten valjastamaan pahat ominaisuutemme palvelemaan "jotain hyvää".
Meille saatetaan sanoa, että et sinä niin paha ole kuin miltä sinusta tuntuu. Katso
kuinka sinussa on paljon hyvää. Ajattele sitä, äläkä pahuuttasi.

Huonoa omaatuntoa potevalle voidaan sanoa: Älä syyllistä itseäsi, äläkä
anna muidenkaan tehdä sitä. Jonkun hyvä itsetunto näyttääkin merkitsevän
täysin paatunutta omaatuntoa. Hän on tyytyväinen itseensä, vaikka tekee mitä
törkeimpiä tekoja. Nykyään puhutaan niin paljon hyvästä itsetunnosta, että
omatunto käsitteenä on jäänyt sen varjoon. Monen hyvä itsetunto ei ole terve
itsetunto, koska he ajattelevat itsestään valheellisesti.

Positiivisuus antaa voimaa selviytyä itsensä kanssa jonkun hetken eteenpäin.
Joskus tulee kuitenkin totuuden hetki vastaan. Minä olen, mitä olen. Jos
olet tehnyt väärin ja omatuntosi tuomitsee sinut, niin myös minäkuvasi saa
kolauksen. Tällainenko minä olen? Valheellinen minäkuva menettää voimansa
ja sitten kysytään: Voinko minä todella muuttua?

Omatunto on osa itsetuntoa
Koska olemme pahoja, meillä on syystäkin huono itsetunto. Koska olemme
tehneet väärin, meillä on syystäkin huono omatunto. Hyvän itsetunnon
lähettiläitä on innoittanut filosofia, joka ajattelee, että ihminen on hyvä.
Kun ihmisen pahuus astuu esiin, se halutaan pois näkyvistä vahvistamalla
väärintekijän myönteistä itsetuntoa.
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Meidän on helpompi tiedostaa pahuutemme, jos on toivoa siitä, että voimme
muuttua paremmiksi. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on antanut meille tämän
toivon. Ilman Jumalan armoa kukaan ei uskalla rehellisesti tutkia itseään.
Jumalan armon kokeminen antaa meille kyvyn tarkastella pahuuttamme ilman
rangaistuksen pelkoa. Siksi uskovan ei tarvitse paeta valheelliseen itsetunnon
rakentamiseen. Hän voi ilolla olla Jumalan kanssa samaa mieltä siitä, mikä on
oikein ja väärin.

Totuus on se, että minä olen syntinen ja paha. "Tiedän, ettei minussa, nimittäin
lihassani, asu mitään hyvää."Room.7:18  Jeesuksessa minä olen uusi luomus ja
hyvä. "Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain."Room.7:22  "Jos
siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut
tilalle!"2Kor.5:17

Uskova uskaltaa olla syyllinen, koska hän tietää, että Jeesus kykenee poistamaan
syyllisyyden. Syntien anteeksisaaminen antaa hyvän omantunnon ja Jumalan
lapsen asemaan pääseminen hyvän itsetunnon. "Henki itse todistaa meidän
henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia."Room.8:16

Minä olen toisaalta syntinen ja paha ja toisaalta minä olen Jumalan lapsi, joka
ei koskaan tee syntiä. Voin toteuttaa itseäni syntisenä tai Jumalan lapsena.
Uskovalla on jokapäiväinen kilvoittelu siinä, että hän tuntee itsensä Jumalan
lapsena, joka elää oikein, ja kieltää itsensä syntisenä, eikä siksi tee syntiä.

Jos uskovalla on huono omatunto, hänen on vaikea tuntea itseään Jumalan
lapsena. Siksi on tärkeää, että puhdistamme omantuntomme mahdollisimman
nopeasti, jotta voisimme taas tuntea itsemme Jumalan lapsina. Jos Jumalan armo
ei saa meissä aikaan Jumalan lapsen itsetuntoa, se on ollut turha meitä kohtaan.
"Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan
ole ollut turha."1Kor.15:10  Ilman Jeesusta minä olen se, mikä olen - syntinen.
Jeesuksessa minä olen se, mikä olen - vanhurskas.

Uusi omatunto
Uskoontulo on tapahtuma, jonka yhteydessä omatunto muutetaan. Jeesuksen
omantunnon sisältö on täydellisesti Jumalan tahdon mukainen. Kun tulemme
uskoon, saamme Hänen omantuntonsa - Jumalan lapsen omantunnon.

Jumala on osoittanut rakkautensa sinua kohtaan siinä, että Jeesus Kristus kuoli
puolestasi. Syntiesi rangaistus oli Hänen päällänsä, jotta sinä voisit saada syntisi
anteeksi ja kokea Jumalan rakkauden. Kokiessasi Jumalan rakkauden sinun
omatuntosi ei ainoastaan puhdistu synneistäsi, vaan saa myös uuden sisällön.

Ihmisen luonnolliseen hyvyyteen perustuva hyvä itsetunto on omavanhurskautta
ja sen aikaansaamat teot ovat Jumalan kannalta kuolleita tekoja. Vain
rakkaudesta Jumalaan tehdyt teot ovat Jumalalle eläviä. "Kuinka paljon
ennemmin Kristuksen veri - hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi
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itsensä viattomana Jumalalle - puhdistaakaan meidän omantuntomme kuolleista
teoista palvelemaan elävää Jumalaa!"Hep.9:14

Jeesuksen veri puhdistaa omantunnon kuolleista käskyistä ja antaa tilalle uuden
sisällön. Omatunto ei enää ole sidottu Jumalan Siinailla antamaan lakiin, vaan
Golgatalla annettuun käskyyn. Jumalan rakkaus muuttaa omantuntomme niin,
että meillä on vain yksi käsky siitä, mitä meidän pitää tehdä ja yksi kielto siitä,
mitä ei saa tehdä. Rakasta kaikkia niin kuin Jeesus rakasti sinua, ja älä epäile
Jeesusta.

"Tämä on hänen käskynsä: meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen nimeen ja rakastaa toisiamme, niin kuin hän meille käskyn
antanut."1Joh.3:23  Tietenkin käytännössä tämä yksi rakkauden käsky tarvitsee
yksityiskohtaisia ohjeita, mutta ne tulevat Pyhältä Hengeltä. Samoin Henki
antaa ohjeita siitä, mitä Jeesuksen nimeen uskominen tarkoittaa käytännössä.
"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäsi, opettaa
teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut."Joh.14:26

Tehdessään hyvää uskova ei salli omantuntonsa kehua itseään, vaan antaa
kaiken kunnian Jumalalle, koska Jumalan armossa on hänelle kyllin. Näin
Jumalan armon hyväily on uskovan omantunnon ainoa myönteinen todistaja.

Omantunnon pyhyys
Omatuntosi on hyvin intiimi asia. Sinä päätät, kenen annat vaikuttaa sen
sisältöön. Vain Jumala on arvollinen muuttamaan omantuntomme sisältöä, mutta
myös epäjumalat pyrkivät tekemään sen. Jos omatuntosi reagoi valtion lakeihin,
olet palvellut valtiota epäjumalana. Jos omatuntosi ei salli eläimiä tapettavan,
jotta voisit syödä lihaa, olet palvellut luontoa epäjumalana. Monien omatunto on
epäjumalien ohjelmoima ilman, että he edes tajuavat sitä.

Me voimme noudattaa monia sääntöjä, vaikka omatuntomme ei olekaan
sidottu niihin. Teemme sen yleisen järjestyksen ja toisten ihmisten tähden tai
välttääksemme rangaistuksen.

Jos ihmiskäskyt sitovat uskovan omaatuntoa, hänen tulisi kuolla niistä pois
yhdessä Jeesuksen kanssa! "Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet maailman
alkeisvoimille, miksi te, ikään kuin eläisitte maailmassa, annatte määrätä
itsellenne sääntöjä, kuten 'älä tartu, älä maista, älä kosketa'? Nehän ovat
ihmisten käskyjä ja oppeja, ja ne koskevat sellaista, mikä on tarkoitettu käytössä
häviämään."Kol.2:20-22

Usein kiellot ovat uskonnollisten johtajien vallan välineitä, joiden avulla jäsenet
sidotaan yhteisöönsä. Kun kristilliset johtajat eivät luota Jumalan rakkauden
voimaan eivätkä Pyhän Hengen vaikutukseen, he säätävät seurakunnalleen
monia käskyjä, joilla yritetään korvata aito uskonelämä.
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Jos omatuntosi reagoi kristillisen yhteisösi sääntöihin, olet palvellut
seurakuntaasi epäjumalana. Omatuntosi puhdistuu, jos palvot ja ylistät vain
Herraa Jeesusta Kristusta, koska Hän kerran kuoli ristillä sinun puolestasi.
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Puhtaus kutsuu sinua
Haluatko puhtaan omantunnon ja puhtaat asenteet ja ajatukset? Jos
näkisit edes vilauksen Jeesuksen Kristuksen puhtaudesta, voisit haluta
itsekin tulla puhtaaksi.

Syyllisyys
Olet himoinnut pahaa. Tiedät sen voiman. Olet joskus antanut pahalle valtaa ja
tehnyt väärin. Tiedät tekojesi muuttaneen sinua. Kaikki ovat tehneet valintoja,
joiden tähden ovat kokeneet syyllisyyttä. Huono omatunto aiheuttaa pahoja
asenteita ja ajatuksia, jotka edelleen saavat aikaan lisää pahoja sanoja ja tekoja.

Sinä onneton, pahuutesi vanki! Jumala säälii sinua ja tahtoisi pelastaa sinut.
Pelastumisesi riippuu vain sinusta - annatko Sinä sen tapahtua?

Tunnustatko syntisi? Annatko puhdistaa sydämesi? Annatko Jumalan repiä
pahat asenteesi pois itsestäsi? On luonnollista, ettet tahdo puhtautta, jos et tunne
ketään puhdasta. Lukemalla Raamatun Jeesuksesta näet millainen on synnitön
ja mieleltään täysin puhdas ihminen. Sinä voit kokea Hänen puhtautensa, jonka
voimasta ensin saat puhtaan omantunnon ja sitten muutut vähitellen mieleltäsi
yhtä puhtaaksi kuin Hän on.

Useimmat hoitavat syyllisyyttään siten, että antavat itselleen anteeksi. Joskus
he myös pyytävät joltain anteeksi saadakseen rauhan. Nämä toimet eivät
kuitenkaan tee sydäntä puhtaaksi, vaan ainoastaan torjuvat syyllisyyden pois
tietoisuudesta. Näin saatu rauha on petollinen, koska se ei ole todellinen. Jonain
päivänä piilotettu syyllisyys nousee tietoisuuteen ja aiheuttaa ahdistuksen.

Totuus itsestämme paljastuu meille viimeistään kuoltuamme. Silloin vain
on liian myöhäistä saada puhdasta sydäntä. Huonolla omallatunnolla oleva
ei kehtaa mennä taivaaseen puhtaan Jumalan luo, vaan joutuu häpeänsä
karkottamana Tuonelaan.

Saastaisella sydämellä ei ole hyvä elää eikä kuolla. Siksi se on suurta rakkautta,
jos joku hankkii sinulle puhtaan sydämen. "Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."Joh.3:16

Jeesus Kristus on puhtauden lähde
Jumala ei koskaan tee väärin. Hänessä ei ole mitään pahaa, vaan Hän on
ainoastaan hyvä. Jumala tuli Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi. Siksi Hän
on ainoa synnitön ja täysin puhdas ihminen. Jos näkisit edes vilauksen Hänen
puhtaudestaan, voisit haluta itsekin tulla puhtaaksi.

Jeesus kärsi kerran ristillä sinun pahuutesi rangaistuksen.
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Hyvyys vihaa pahuutta. Tuo viha iski kerran Jeesukseen, jotta sinä saisit rauhan.
Syyttömän ja täydellisesti hyvän Jumalan Pojan veri vuodatettiin maahan sinun
pahojen tekojesi tähden. Jeesus kuoli puolestasi, jotta sinä voisit tulla puhtaaksi.

Koska Jeesus ei ollut tehnyt syntiä, Hän ei voinut pysyä kuolleena, vaan Hänet
herätettiin kuolleista. Koska Hän oli nöyrä ja kuuliainen Jumalan rakkaudelle,
Hänet ylennettiin Jumalan valtaistuimelle. Jeesus Kristus on Herra! Jumala
osoitti rakkautensa sinua kohtaan. Mitä vastaat Hänelle?

Uskotko Häneen? Totteletko Jumalan evankeliumia? Jos uskot eli tottelet, niin
käännyt Hänen puoleensa, kadut pahuuttasi ja tunnustat Hänelle syntisi ja kiität
Häntä siitä, että Hän kerran kärsi puolestasi. Hän vastaa sinulle puhdistamalla
omantuntosi. Kun sait Hänen antamansa puhtauden, koet siinä Jumalan
rakkauden ja olet vapaa rakastumaan Häneen. Hänen rakkautensa kokeneena
voit antaa itsesi Hänelle. Silloin Jeesus tulee Pyhän Hengen kautta asumaan
sydämeesi, minkä koet Jumalan rauhana ja pelastusvarmuutena.

Tule Jeesuksen kaltaiseksi
Kun Jeesus antoi sinulle todistuksen siitä, että Hän on ottanut sinut omakseen,
tulit siinä hetkessä uskoon ja samalla liitetyksi Jumalan seurakuntaan. Tämän
jälkeen etsi joku uskovainen ja pyydä häntä kastamaan itsesi Jeesuksen
Kristuksen nimeen. Tällä pienellä uskon teollasi ilmaiset rakkautesi Jeesukseen
ja halusi elää Hänen opetuksensa mukaan. Sen jälkeen, kun sait kasteen vedessä,
voit kokea kuinka Jeesus kastaa sinut Pyhällä Hengellä, "jonka Jumala on
antanut niille, jotka häntä tottelevat."Apt.5:32

Kun Pyhä Henki on sinussa, voit kuolettaa pahat himosi ja elää Jeesus-puhdasta
elämää.

Rakkautesi Jeesukseen tulee ilmi kuuliaisuutena Hänen opetuksilleen, sillä Hän
sanoo: "Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni."Joh.14:15  Et siis pidä
Jeesuksen käskyjä, jotta pelastuisit, vaan koska olet jo pelastunut eli rakastat
Häntä. On armoa saada rakastaa Jumalaa.

Tämän jälkeen Jumala johdattaa sinua kaikessa ja antaa sinulle uskovia ystäviä,
jotka tukevat sinua. Kaikilla Jeesuksen puhdistamilla sydämillä on yhteys
keskenään, kuuluivat he mihin yhteisöön tahansa. Uskovat ihmiset ovat Jumalan
seurakunta.

Hänen omanaan sinä voit myös säilyä puhtaana. Jos tulet likaiseksi, sinä
puhdistaudut nopeasti, koska rakastat Jumalaa. Uskosi ja rakkautesi koetellaan,
mutta älä pelkää, sillä Jeesus on lähellä sinua Pyhän Hengen kautta ja aina
valmis auttamaan.

Kuoltuasi voit mennä Jumalan luo ilman häpeää, koska sinulla on puhdas sydän.
"Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan."Matt.5:8
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Minä tein väärin!
Ihmiset pyytävät anteeksi, jos he ovat jääneet kiinni jostain rikkomuksesta.
Usein anteeksipyytäjän suusta ei kuitenkaan kuulla tilanteen tärkeintä
lausetta: "Minä tein väärin". Katumattoman anteeksipyyntö pilkkaa hänen
uhriaan. Anteeksi voi saada pyytämättäkin, muttei koskaan ilman katuvaa
tunnustusta.

Anna anteeksi!
Ihmiset on opetettu pyytämään anteeksi, jos he jäävät kiinni jostain
rikkomuksesta. Sitä pidetään yleisesti jo melkoisena nöyryyden ilmauksena, jos
joku pyytää anteeksi. Usein anteeksipyytäjän suusta ei kuitenkaan kuulla sitä
tärkeintä lausetta, jonka tunnustuksen vastaanottaja haluaisi kuulla. He eivät
sano: "Minä tein väärin."

Ehkä anteeksipyytäjä koki syyllisyytensä aidosti sydämessään, mutta hänellä ei
ole nöyryyttä sanoa ääneen väärän tekonsa nimeä hänelle, jota vastaan hän on
rikkonut.

Rikkomuksen oikea nimi
Usein tunnustus annetaan kierrellen, koska totuus koetaan liian nöyryyttäväksi.
Jotta rikollinen voisi tulla sovintoon uhrinsa kanssa, on tärkeää tunnustaa
rikkomuksensa sen oikealla nimellä. Itseään puolusteleva tunnustus estää
anteeksisaamisen. Rikoksensa peitteleminen johtaa valehtelemiseen.

Valhe on kuin liima, joka liittää rikokset yhdeksi linnoitukseksi. Tuosta
vankilasta ulosmurtautumiseen tarvitaan ehdotonta rehellisyyttä.

Oikeudenmukainen tuomio on terveydeksi
Koska kaikkea pahuutta ei maailmassamme yleisesti tuomita, niin ihmiset eivät
myöskään osaa katua pahoja tekojaan. Teon totuuden mukainen tuomitseminen
antaa mahdollisuuden terveeseen katumukseen. Epämääräinen syyllisyys johtaa
helposti sairaisiin katumusharjoituksiin tai itsesääliin.

Aikamme epäoikeudenmukaista ajattelua kuvastaa se, että urheilijoiden doping
halutaan Suomessa kirjata rikoslakiin, vaikka sieltä puuttuu aviorikos ja
yhdyntä saman sukupuolen kanssa. Jumalan silmissä aviorikoksen tekijät ja
homot ja lesbot ansaitsevat kuolemanrangaistuksen. Ihmisten vääristyneestä
oikeuden tajusta kertoo myös se, että dopingia harjoittanut valmentaja kertoi
saaneensa tappouhkauksia. Urheilun säädökset ovat vain ihmisten tekemiä,
mutta sukupuolista käyttäytymistä koskee Jumalan laki.

Koska Jumala on lykännyt kuolemantuomiot viimeiselle tuomiolle, niin
rikoslakiin voitaisiin laittaa edes jonkinlainen tuomio aviorikoksesta, että teon
pahuus saisi osakseen yleistä tuomiota. On todella sairasta, että homouden ja
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lesbouden rikos hyväksytään lailla, vaikka se pitäisi lisätä rikoslakiin. Sodoman
ja Gomorran elämäntyyli on päässyt valtaan.

Tunnustuksen oikea kohde
On tärkeää tunnustaa rikkomuksensa tekonsa uhrille. Monesti käy niin, että
syyllisyytensä kanssa kamppaileva tunnustaa rikoksensa jollekin ystävälleen,
muttei sille, jota vastaan on rikkonut. Yleisesti mainostetaan, että kerro jollekin,
mikä sinua painaa, niin saat helpotusta oloosi. Niin teki Juudas Iskariotkin ja
päätyi itsemurhaan. Hän oli rikkonut Jeesusta vastaan, mutta meni tunnustamaan
syntinsä papeille, eikä Jeesukselle.

Jos rikkomus on tehty julkisesti, niin silloin tulee myös tunnustaa julkisesti,
mutta vasta sen jälkeen, kun se ensin on tunnustettu teon uhrille.

Jokainen synti lähimmäistä vastaan on myös synti Jumalaa vastaan. Jos ensin
tunnustat syntisi Jumalalle ja saat häneltä puhdistuksen, niin sinun on helpompi
sen jälkeen tunnustaa syntisi lähimmäiselle. Usein käy niin, että Jumala antoi
sinulle anteeksi, mutta lähimmäisesi ei antanut. Silti molemmille tunnustaminen
on tärkeää, koska totuus tekee vapaaksi eikä ihmisten armollisuus.

Minä tein väärin!
Teeskentelevä kristillisyys on luonut anteeksipyytämisen kulttuurin, vaikka
Raamattu puhuu hyvin vähän anteeksipyytämisestä. Sen sijaan se puhuu paljon
anteeksiantamisesta ja syntiensä tunnustamisesta. Katumattomalla ihmisellä
ei ole edes oikeutta pyytää anteeksi. Tuolla pyynnölläänkö hän yrittää sovittaa
pahan tekonsa? Nöyrtyköön hän ensin kertomaan, kuinka pahoillaan hän on
siitä, että teki väärin. Sitten hän etsiköön, millä voisi sovittaa tekonsa, ja lopuksi
hän voi pyytää anteeksi.

Muodollinen kristillisyys on niin sokea anteeksipyytämisen korostamisessa,
että he lukevat jopa Raamattua väärin. He sanovat: "Jeesushan opettaa, että
sinun pitää antaa anteeksi vaikka seitsemänkymmentä kertaa seitsemän kertaa
päivässä, jos veljesi pyytää sinulta anteeksi." He luovat näillä puheillaan
sellaisen mielikuvan, että pitää saada anteeksi loputtomasti, kun sitä vain pyytää.
Mutta kuule, mitä Jeesus sanoo: "Vaikka hän seitsemästi päivässä tekisi syntiä
sinua vastaan ja seitsemästi kääntyisi sinun puoleesi ja sanoisi: 'Minä kadun',
anna hänelle anteeksi."Luuk.17:4

Katuva saa anteeksi pyytämättäkin
Jumala antaa anteeksi sille, joka tunnustaa syntinsä, eikä sille, joka pyytää niitä
anteeksi. Anteeksipyyntöä ei tarvita, sillä Hän antaa anteeksi pyytämättäkin.
"Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas,
antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."1Joh.1:9

Kaikki ihmiset joskus katuvat, mutta vain harvat uskaltavat kääntyä tekonsa
uhrin puoleen ja sanoa: 'Minä kadun tekoani. Minä tein väärin'.
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Kaikki ihmiset tietävät, että ovat rikkoneet Jumalaa vastaan, mutta vain
Jeesukseen uskovat uskaltavat tunnustaa syntinsä Jumalalle niiden oikeilla
nimillä - koska he tietävät Jeesuksen sovintoveren olevan riittävä sovitusmaksu
Jumalalle.
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Arvosta sydämen puhtautta
Itsensä puhtaana pitäminen johtuu puhtauden arvostamisesta tai siitä, että
inhoaa olla likainen. Sydämen puhtaanapito ei onnistu omin voimin eikä
inhimillisillä puhdistusaineilla.

Likainen vai puhdas?
Milloin sinä pidät itseäsi likaisena? Jokaisella on oma käsityksensä siitä,
milloin hän kokee olevansa likainen tai puhdas. Tämä pätee vaatteiden ja kehon
likaisuuteen ja vielä enemmän sydämen likaisuuteen.

Sydämesi likaa asiat, jotka tulevat sekä ulkoa että sisältä. Se mitä kuulet, näet
tai tunnet voi liata sydämesi, sekä se mitä ajattelet, sanot ja teet. Koska pahat
ajatuksesi ovat olleet sisäisen ihmisesi ravintoa, sinusta on tullut syntinen. Olet
sitä, mitä olet ajatellut.

Iloitsiko henkesi korvat likaisesta ajatuksesta ja söikö henkesi suu ylpeyden
hedelmää? Ihailiko henkesi silmät saastaista näkymää ja kasvoiko sielusi
silmät kiinni ahneuteen? Herkutteliko henkesi jäsenet saastaisella tunteella ja
ojentautuiko henkesi kädet kohti irstasta itsekkyyttä?

Pahat ajatuksesi ovat se saasta, joka viettelee sinut tekemään pahaa, josta
omatuntosi sinua tuomitsee. Pahojen ajatustesi synnyttämä olento on synti,
joka väijyy sinun sydämesi ovella. Sen halu on sinuun, eikä sinulla ole voimaa
vastustaa sitä, jos henkesi on syyllisyytesi kuolettama. Avauduttuasi pahoille
ajatuksille synti valtaa sinut niin, ettet voi tehdä eroa sen ja minuutesi välillä.

Vaikka synti on tappanut sinut, niin puhtaat ajatukset voivat tehdä omantuntosi
taas eläväksi. Jos et herää haluamaan puhtaita ajatuksia, et voi saada hyvää
omaatuntoa. Jos et tahdo kohdata omantuntosi tuomioita, et myöskään anna
puhtaiden ajatusten asettua sinuun asumaan.

Mitä sinä pidät likana, josta sinun tulisi puhdistua? Tässä asiassa me
enimmäkseen noudatamme ympäristömme standardia. Jos kohtaat itseäsi
puhtaamman, huomaat olevasi likainen. Jeesus, Jumalan Poika on puhdas!
Vertaa itseäsi Häneen. Hän, joka rakastaa Jumalaa omaksuu Jeesuksen
käsityksen likaisuudesta ja puhtaudesta.

Jumalan sanat voivat pestä sinut puhtaaksi. Iloitkoon henkesi korvat Hänen
puhtaista ajatuksistaan ja syököön henkesi suu Jeesuksen nöyryyden hedelmää.
Ihailkoon henkesi silmät Jumalan rakkauden ilmestystä Golgatalla ja kasvakoon
sielusi kiinni Jumalan uhriin. Halaja Jeesuksen läsnäoloa ja nauti Hänen
armonsa tuomasta rauhasta ja ojenna henkesi kädet kohti Hänen tekojaan.

Kun Jeesus puhdistaa sinut sanallaan, niin omatuntosi herää horroksestaan.
Silloin tunnet olevasi syyllinen ja alat janota Jumalan armoa. Jos tunnustat
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syntisi Jeesukselle, niin Hänen sovintoverensä koskettaa henkeäsi ja puhdistaa
omantuntosi. Silloin Hän myös erottaa sanansa miekalla sinun henkesi pahojen
ajatustesi kasvattamasta minuudesta ja sinusta tulee uusi luomus, jos annat
Hänen näin ympärileikata sydämesi! Tästä lähtien sinun hengelläsi on voima
vastustaa vanhan minuutesi ajatuksia.

Arvostatko sinä Jumalan puhtautta? Ehkä sinä olet tyytyväinen, jos olet ihmisten
silmissä puhdas, vaikka oletkin Jumalan silmissä likainen. Jos aiot päästä Hänen
luokseen, sinun olisi syytä puhdistua.

Puhdas sydän ja hyvä omatunto
Jos koet, ettei mikään paina omaatuntoasi, niin se ei todista, että sydämesi olisi
puhdas. Jos sydämesi ajatukset ja asenteet ovat Jumalan mielen mukaiset, niin
silloin sydämesi on puhdas. Jos tyydyt siihen, että saat syntisi anteeksi ja hyvän
omantunnon, niin olet vaarassa langeta uudestaan.

Älä tavoittele vain hyvää omaatuntoa ja pelastusta Jumalan tuomiosta, vaan
pyydä itsellesi mielenmuutosta ja ajatustesi puhdistamista. Jumalan sanan vesi
muuttaa sinun ajatuksesi ja asenteesi. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä pyydät
itsellesi Jumalan sanan valoa, joka nuhtelee sinua.

Jos elämme Jumalan mielen mukaisissa ajatuksissa, niin silloin elämme valossa.
Jos elämme likaisissa ajatuksissa, niin olemme pimeydessä. Ei Jeesuksen veri
voi likaisten ajatustemme pimeydessä puhdistaa meidän omaatuntoamme.
"Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys
keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta
synnistä."1Joh.1:7

Jos et valvo ajatuksiasi, joudut pimeyden valtaan. Seuratkoon tajunnan virtasi
Jeesusta. Jos Pyhä Henki asuu sinussa, niin Hänen vaikutuksensa tulee ilmi juuri
siinä, että Hänen kauttaan voit valvoa itseäsi. Kun huomaat pimeän ajatuksen
pyrkivän tajuntaasi, niin heti rukoile Jeesusta, että Hän auttaa sinua hylkäämään
sen.

Jos olit valvomaton, jouduit pimeyteen ja teit syntiä. Jos Pyhä Henki asuu
sinussa, niin Hän tulee sinussa murheelliseksi ja odottaa sinun tulevan pian pois
pimeydestä Jumalan valkeuteen voidakseen antaa sinulle anteeksi. Jos kuitenkin
rakastat olla pimeydessä, niin lopulta väität, ettet ole mitään pahaa tehnytkään.
"Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole
meissä."1Joh.1:8

Jeesuksen veren voima
Jumala on luonut meille omantunnon, joka vaatii pahoille teoille rangaistusta.
Siksi tarvitaan Jeesuksen uhria, jotta voitaisiin vapautua syyllisyydestä. Joko
sinä itse kärsit tuomiosi tai Jumalan Karitsa kärsii sen. Monien omatunto ei
hyväksy sijaisuhria, eivätkä he siksi usko Raamatun Jeesukseen. Tämä johtuu
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siitä, että jokin uskonnollinen toimitus on antanut heidän omalletunnolleen
valheellisen rauhan.

Nuo uskonnolliset teot ovat kuolleita tekoja, joiden otteesta voit vapautua vasta
koettuasi Jeesuksen veren voimaa. "Kuinka paljoa ennemmin Kristuksen veri
- hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle
- puhdistaakaan meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää
Jumalaa!"Hep.9:14

Et voi palvella elävää Jumalaa, jos turvaat mihin hyvänsä muuhun asiaan kuin
Jeesuksen uhriin ja Hänen verensä voimaan saadaksesi rauhan tunnollesi.

Miten Jeesuksen Veren voima pääsee vaikuttamaan sydämessäsi? Ensiksi sinun
tulee olla uskossa Jeesukseen. Voidaksesi kokea Jeesuksen Veren voimaa Hänen
täytyy uskon kautta asua sydämessäsi. Jos Hän on ulkopuolella, Hän ei voi pestä
sisäpuolelta.

Toiseksi sinun tulee tunnustaa syntisi, ihan niin kuin on totuus. "Jos me
tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa
meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."1Joh.1:9

Sinun tulee tunnustaa syntisi Jumalalle kaikesta sydämestäsi, sekä ajatuksin,
sanoin että teoin. Ajattele syvällä sydämessäsi tekoasi tunnustaen pahuutesi,
joka synnytti tekosi. Älä puhu Jumalalle vain pahoista teoistasi, vaan kauhistu
pahoja ajatuksiasi ja asenteitasi, jotka tekosi synnyttivät. Kadu ajatuksiasi ja ota
vastuu pahoista teoistasi. Osoita oikein ajattelemalla ja sanomalla, että haluat
muuttua.

Moni pyytää pahoja tekojaan anteeksi vain koska pelkää tuomiota haluamatta
muuttaa ajatuksiaan. Jumala ei anna anteeksi sinulle vain siksi, että sinä pyydät
sitä. Hän antaa sinulle anteeksi, koska sinä kadut pahuuttasi ja tunnustat syntisi.

Tunnustamalla syntisi pyydät niitä anteeksi. Puolustelemalla syntejäsi pyydät
itsellesi tuomiota. Minkä Jumalan sanan valossa tunnustat, sen Jeesuksen Veri
puhdistaa. "Meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren
kautta meillä on pääsy kaikkeinpyhimpään, ... astukaamme esiin vilpittömin
sydämin, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta
omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä."Hep.10:19-22

Jos ajatusmaailmamme on puhdistettu Jumalan sanan vedellä ja omatuntomme
on saanut sovituksen Jeesuksen verellä, voimme astua Jumalan eteen, Hänen
kasvojensa häikäisevään kirkkauteen.
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Israel, liittojen kansa
Jumala on tehnyt kolme liittoa Israelin kanssa ja neljäs liitto on Messiaan
liitto.

Abrahamin liitot
Jumala teki Abrahamin kanssa kaksi liittoa. Ensimmäinen oli lupausten liitto,
jossa sydämen usko liitti Abrahamin liittoon Jumalan kanssa. Toinen oli
ympärileikkauksen liitto, jossa ulkonainen merkki liitti Abrahamin ja hänen
jälkeläisensä liittoon Jumalan kanssa. Alun perin hänen nimensä oli Abram.

Abram oli seitsemänkymmenenviiden vuoden vanha, kun hän uskoi Jumalaa
ja lähti maastaan tietämättä minne saapuisi. Hän jätti sukunsa ja isänsä kodin
ja luotti Jumalan lupauksiin. Hänelle luvattiin maa ja paljon jälkeläisiä.
(1Moos.12) Lisäksi Jumala lupasi, että sinussa tulevat siunatuiksi kaikki
maailman sukukunnat. Koko maailman Messias on Abramin jälkeläinen. Hänen
ei ollut helppo uskoa lupaukseen jälkeläisistä, koska hänen vaimonsa Saarai oli
hedelmätön. Myöhemmin Jumala muutti hänen nimensä Saaraksi.

Jumala ilmestyi Abramille ja kehotti katsomaan taivaan tähtiä sanoen, että yhtä
paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. (1Moos.15:5) Abram uskoi Jumalaa, kun hän
kuuli tämän lupauksen. Jumala luki sen Abramille vanhurskaudeksi. Jumalan
sanat vaikuttivat hänessä uskoa, joka muutti hänen sydämensä. Uskoessaan
Jumalan lupauksiin hän tuli tuntemaan Jumalan, mikä merkitsi hänelle enemmän
kuin luvattuun maahan pääseminen.

Kun Abram oli tullut Kanaanin maahan, Jumala sanoi, että minä annan tämän
maan sinulle perinnöksi. (1Moos.15:7-21) Sitä hän ei voinut uskoa ilman uhria.
Jumala käski Abramia valmistamaan eläimiä uhriksi ja odottamaan, että Jumala
tulee paikalle. Kun aurinko oli laskenut Jumala tuli ja sanoi saman lupauksen
uudestaan ja kertoi myös milloin Abramin jälkeläiset saavat maan. Sitten
Jumalan tuli poltti uhrit. Näin Jumala teki lupauksen liiton Abramin kanssa.

Odottaessaan saavansa Jumalan lupaamia jälkeläisiä Abram ja Saarai alkoivat
epäillä Jumalan lupausta ja Saarai antoi miehelleen orjattarensa Haagarin
vaimoksi. (1Moos.16) Hänestä Abramille syntyi Ismael. Tämä oli epäuskon
teko, joka loukkasi Jumalaa.

Kolmentoista vuoden kuluttua Jumala taas ilmestyi Abramille ja sanoi, että
vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. (1Moos.17) Silloin Jumala muutti
hänen nimensä Abrahamiksi (ja Saarain Saaraksi) ja teki hänen kanssaan
ympärileikkauksen liiton. Hän määräsi ympärileikkauksen merkiksi siitä, keitä
lupaus Kanaanin maasta koskee. Vielä samana päivänä Abraham, Ismael ja
kaikki Abrahamia palvelevat miehet ympärileikattiin.
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Kohta tämän jälkeen Jumala tuli ympärileikatun Abrahamin luo Mamressa
ja lupasi, että vuoden päästä he saavat pojan. (1Moos.18) Iisak syntyi
ja myöhemmin Jumala koetteli Abrahamia pyytäen uhraamaan Iisakin
polttouhriksi. (1Moos.22) Abraham totteli Jumalaa, koska hän uskoi, että tämä
voi herättää Iisakin kuolleista. Jumala kuitenkin esti Abrahamia tappamasta
Iisakia, koska Hän vain testasi Abrahamin uskoa. Näin Jumala ilmaisi
Abrahamissa oman aikeensa kerran antaa ainoan Poikansa uhriksi meidän
edestämme.

Lupauksen liiton perilliset
Iisakille syntyi kaksospojat Eesau ja Jaakob. Eesau oli vain sen verran
vanhempi, että oli ensin tullut ulos kohdusta. Heissä näemme sen, että kaikilla
Abrahamin jälkeläisillä ei ole hänen uskoaan. Eesau myi esikoisuutensa
Jaakobille ruuasta. Jaakob varasti petoksella isänsä siunauksen Eesaulta.
Kumpikaan veljeksistä ei elänyt Abrahamin uskossa.

Tuskallisten tapahtumien kautta Jaakob kuitenkin sai uskon. Lopulta hän
painiskeli erään miehen kanssa anoen häneltä sitä siunausta, että saisi armon
omistaa Abrahamin uskon. (1Moos.32:23-33) Tämä mies oli niin kuin Jumala,
koska Hän antoi Jaakobille nimen Israel: Jumala taistelee. Nimi Israel antaa
juutalaisille vihjeen siitä, että Messias on Jumala. Kun Jaakob kamppaili
Jumalan eli Messiaan kanssa, hänestä tuli Israel.

Kautta vuosituhanten kaikilla Abrahamin jälkeläisillä on ollut sama
mahdollisuus kuin Jaakobilla. He ovat voineet saada saman siunauksen
kuin Jaakob eli tulla tosi israelilaisiksi. Jos he ovat totelleet Jumalaa samoin
kuin Abraham, Iisak ja Jaakob, he ovat saaneet saman uskon kuin heillä oli.
Heidänkin on täytynyt sisäisesti lähteä maastaan ja jättää sukunsa voidakseen
saada Jumalan siunauksen. Jumalan tuntemisen rinnalla he ovat pitäneet roskana
sen, että ovat juutalaisia tai sukua Abrahamille.

Israel joutui poikineen Egyptiin, jossa Faarao teki heistä orjiaan. Mooses kohtasi
Jumalan autiomaassa. Jumalan puheen vaikutuksesta hänkin sai Abrahamin
uskon ja tuli osalliseksi lupauksen liitosta.

Lain liitto
Mooseksen johdolla Jumala vei israelilaiset pois Egyptistä. Hoorebilla
koko kansalla oli mahdollisuus kohdata Jumala ja tulla tuntemaan Hänet
henkilökohtaisesti. He olisivat voineet kaikki saada Abrahamin uskon samana
päivänä. He kuitenkin pelkäsivät kohdata Jumalaa ja kuunnella Hänen
puhettaan. (2Moos.20:19) He pyysivät, että Mooses olisi välittäjä Jumalan ja
heidän välillä.

Kansa saattoi kivitauluista lukea ja kuulla Mooseksen suusta, mitä Jumala
oli sanonut. Jumala lupasi, että he saavat olla Hänen pyhä kansansa, jos he
pitävät tämän lakiliiton. (2Moos.19:5) Kansa lupasi elää Jumalan käskyjen
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mukaan. (2Moos.24:3) Laki ei kuitenkaan voinut antaa heille Abrahamin uskoa
ja Jumalan tuntemista. Näin kymmenestä käskystä tuli laki, joka on ohjannut
ihmisiä etsimään Jumalan kohtaamista.

Profeetta Jeremia oli eräs Abrahamin jälkeläinen, joka kohtasi Jumalan ja sai
omistaa Abrahamin uskon. Hänen kauttaan Jumala kertoi uudesta liitosta, jonka
Hän tulee tekemään. (Jer.31:31-34) Siinä liitossa Jumala lupasi panna lakinsa
meidän sisimpäämme ja kirjoittaa sanansa meidän sydämiimme. Siinä liitossa
kaikki tuntevat Jumalan. Tämä neljäs liitto on Messiaan liitto.

Messiaan liitto
Uudessa liitossa Jumala kirjoittaa lakinsa ei kivitauluun vaan sydämeen. Näin
uusi liitto korvaa lakiliiton. Profeetta Hesekiel oli eräs Abrahamin uskon saanut
israelilainen. Myös hän profetoi uudesta liitosta. (Hes.36:26-27) Jumala lupasi,
että uuteen liittoon tulevat saavat uuden sydämen. He saavat Jumalan Hengen
sisimpäänsä, minkä seurauksena he elävät Jumalan tahdon mukaan.

Tämän uuden liiton Jumala lupasi israelilaisille silloin, kun he olivat menossa
Baabelin vankeuteen. Tämä oli lohduttava sanoma maastaan karkotetulle
kansalle. Jumala toi kansansa takaisin maahansa, mutta Hän ei vielä silloin
tehnyt uutta liittoa.

Profeetta Danielin kautta Jumala kertoi kansalleen milloin Messias on
tuleva ja tekevä synnistä lopun. Pakkosiirtolaisuuden loppumisesta kestää
seitsemänkymmentä vuosiviikkoa eli 490 vuotta, ennen kuin Messias tulee
ja perustaa uuden liiton. (Dan.9:24) Tämä ajankohta osuu juuri Jeesus
Nasaretilaisen aikaan.
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Messias on juutalainen
Mooseksen kautta annettu Jumalan laki johdattaa Messiaan luo.
Uskonnolliset perinteet ovat tehneet tyhjäksi lain ja siten estävät pääsyä
Hänen yhteyteensä.

Messias loukkasi juutalaisten kansallisylpeyttä
Kun Messias oli puhunut kotikaupunkinsa synagogassa, läsnäolijat odottivat
Hänen tekevän jonkun ihmeen. Hän ei kuitenkaan tehnyt ihmettä, vaan alkoi
puhua siitä, kuinka Eliaa ei nälänhädän aikana lähetetty israelilaisen vaan
siidonilaisen lesken elätettäväksi. Vielä Hän sanoi, että Israelissa oli Elisan
aikana monta spitaalista, mutta Jumala ei parantanut heitä, vaan ainoastaan
syyrialaisen Naamanin. Kuulijat joutuivat raivon valtaan ja yrittivät syöstä
Messiaan jyrkänteeltä alas.

Jos Messias olisi parantanut sairaan, nasaretilaiset olisivat olleet ylpeitä
oman kaupunkinsa pojasta. Hän ei kuitenkaan tahtonut ihmisten arvostavan
Häntä juutalaisuuden tai nasaretilaisuuden tähden. Hän loukkasi juutalaisten
kansallisylpeyttä puhumalla muiden kansojen ihmisistä, jotka olivat olleet
lähempänä Jumalaa kuin israelilaiset.

Yhä uudestaan Messias todisti juutalaisille, että he eivät ole Jumalan kansa
sen tähden, että he olisivat parempia kuin muut ihmiset. Päin vastoin heidän
historiansa todistaa, että heidän kapinoinnistaan Jumalaa vastaan on tullut
varottava esimerkki muille kansoille. Messias tuli julistamaan evankeliumia
uskonnollisesti köyhille. Hän tuli avaamaan isänmaallisuuden sokaisemat silmät
näkemään Jumalan Kuningaskunnan kirkkauden. Hän tuli päästämään synnin
orjat vapauteen.

Juutalainen Ihmisen Poika
Messias sai inhimillisen luontonsa äidiltään Marialta. Koska Jumala oli Hänen
Isänsä, Hän oli vain puoliksi juutalainen. Hän oli kaikessa kiusattu syntiin
samoin kuin mekin. Hänen juutalaisuutensa vietteli Häntä syntiin joka päivä,
mutta Hän ei langennut, vaan säilyi puhtaana. Hänen sopi syntyä syntisimpään
sukuun, jotta Hänen voittonsa kiusauksista olisi täydellinen. Hänen piti olla
puhdas ja tahraton Jumalan Karitsa, jotta Hän voisi ottaa pois meidän syntimme.
Jumala on Yksi. Ei ole muuta Jumalaa kuin Hän, joka antoi Ainoan Poikansa
syntiuhriksi meidän edestämme.

Jo Aadamille Jumala lupasi Messiaan Eevan siemenenä. Näin lupaus Messiaasta
annettiin kaikille ihmisille. Jumala valitsi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin
jälkeläiset kansaksi, josta Messias syntyy. Kun juutalaiset ovat ylpeilleet sillä,
että he ovat Jumalan kansa, he ovat ymmärtäneet Jumalan valinnan väärin. He
ovat jopa uskaltaneet rikkoa Jumalan käskyt luottaen saavansa kaiken anteeksi,
koska ovat Jumalan kansaa.
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Kun Israelia oltiin viemässä pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin, Jumala muistutti
heitä heidän pakanallisesta syntyperästään. Abraham oli amorilainen ja Saara
heettiläinen. (Hes.16:3) Jumalan valinta teki heistä pyhän kansan, ei heidän
syntyperänsä. Valinta taas perustui Abrahamin uskoon. Kautta aikojen tosi
juutalaisilla on ollut samanlainen usko kuin Abrahamilla. Sitä uskoa kukaan ei
ole voinut saada vanhemmiltaan, vaan ainoastaan Jumalalta.

Israel on kuin öljypuu, jonka oksista joka sukupolven aikana on leikattu
suurin osa pois. Vain ne joilla on ollut sama usko kuin Abrahamilla ovat
jääneet jäljelle. Jumala sanoi Elialle, että silloin jäljelle jääneitä israelilaisia oli
seitsemäntuhatta. (1Kun.19:18) Elia julisti Israelin luopioille parannusta, jotta
Jumala voisi oksastaa heidät takaisin.

Kun Messias tuli, Abrahamin asenteella elävät juutalaiset tunnistivat Hänet ja
ottivat Hänet vastaan. Silti heidänkin oli vaikea hyväksyä sitä, että Messias oli
tullut kaikkia ihmisiä varten. Vasta kun he näkivät uskoon tulleiden pakanoiden
täyttyvän Jumalan Hengellä, he ymmärsivät, ettei Jumala katso henkilöön, vaan
että jokaisessa kansassa se, joka pelkää ja tottelee Jumalaa ja tekee sitä, mikä on
oikein, on Hänelle mieleinen. Jumala oksasti heidät samaan puuhun yhdessä tosi
juutalaisten kanssa.

Juutalaisuus on ehdollinen asia
Mooses teki israelilaisille selväksi sen, että kaikki kansat ovat Jumalan kansoja,
mutta Israel saisi olla ensimmäinen kansa Jumalan kansojen joukossa, jos he
pitävät Hänen liittonsa. (2Moos.19:5) Kumpi tekee sinusta israelilaisen, liiton
pitäminen vai sukulaisuus Abrahamin kanssa? Jos olet juutalainen ja uskot
Moosesta, uskot juutalaisuutesi olevan ehdollinen asia.

Jos pidät liiton, olet israelilainen. Jos elät Jumalan käskyjen mukaan, saat
asua Abrahamille luvatussa maassa. Jos rikot liiton, sinut erotetaan Israelista.
Jos et elä niiden kymmenen käskysanan mukaan, sinut ajetaan pois luvatusta
maasta. Unohtaakseen asemansa ehdollisuuden israelilaiset ovat luoneet vahvat
perinnäissäännöt, joiden avulla he vakuuttelevat asemansa ehdottomuutta.

Mitä ikinä maailmassa tapahtuukin, Jumala etsii ihmissydämiä, jotka katuvat
pahuuttaan ja kääntyvät Hänen puoleensa anoen armoa. Jumala panee rajat
kaikkien kansojen pahuudelle. Kun minkä tahansa kansan syntien määrä on
tullut täyteen, sitä on kohdannut Jumalan tuomio. Pakkosiirtolaisuuteen on viety
muitakin kansoja kuin Israel.

Voi kuinka paljon murhetta ja tuskaa Jumalalla on ollut meidän tähtemme!
Hän on pitkämielinen ja rakkaasti odottaa ihmisten katumusta ja kääntymystä.
Hänellä on halu armahtaa, mutta ihmisillä ei ole halua tiedostaa, että he
tarvitsevat armoa.
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Jumala sotii perinnäissääntöjä vastaan
Jumala antoi lakinsa Moosekselle, jotta juutalaiset julistaisivat sen kaikille
kansoille. Lain kautta Jumala todistaa koko ihmiskunnalle sen pahuudesta
ja tarpeesta anoa armoa Jumalalta. Kun ihmiset eivät tahdo nöyrtyä, mutta
tahtovat olla Jumalan kansaa, he selittävät lain siten, ettei heidän tarvitse
kokea syyllisyyttä. Perinnäissäännöt ovat näitä lain tulkintoja. Ne ovat
kuin pehmusteita Jumalan sanan terävyyden ympärillä, jottei se pääsisi
ympärileikkaamaan sydämiä.

Messias sanoi, että perinnäissäännöillään juutalaiset ovat tehneet Jumalan
sanan tyhjäksi. Samoin he olivat tehneet jo Israelin kuningasten aikana, kun
Jumala lähetti Elian ja Elisan todistamaan Jumalan lain puolesta. Jumala lähetti
toisen Elian ennen kuin Messias aloitti toimintansa. Hän yritti saada juutalaiset
tunnustamaan syntinsä, jotta he voisivat ottaa vastaan Messiaan. Hän sanoi
heille, että älkää luulko voivanne sanoa, että onhan Abraham meidän isämme.
Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille.

Mihin Jumala pyrki, kun Hän lähetti kansansa pakkosiirtolaisuuteen?
Israelilaiset olivat palvelleet Baaleja ja tulkinneet Mooseksen sanoja
epäjumaliensa hengessä. Jumala antoi heidät Babylonin valtaan, koska se oli
Baalien palveluksen kotipaikka. Siellä he joko hylkäsivät Jumalan tai Baalit.
Jumala seuloi kansaansa, jotta heistä löytyisi niitä, jotka nöyrtyvät Hänen
edessään.

Messias itki Jerusalemia, koska Hän tiesi, että se hävitetään joitakin vuosia sen
jälkeen, kun Hän on kuollut ja noussut ylös taivaaseen. Hän itki juutalaisten
ylpeyttä ja sydämen kovuutta. He eivät olleet tulleet armoa tarvitseviksi, vaikka
Jumala oli antanut heille Elian ja Messiaan.

Jerusalem hävitettiin ja juutalaiset karkotettiin kaikkien kansojen sekaan. Tällä
toisella pakkosiirtolaisuudella Jumala pyrki samaan kuin ensimmäiselläkin. Hän
kulkee juutalaisen luota toisen luo etsien, jos löytyisi niitä, jotka tunnustavat
olevansa liitonrikkojia, joita uhkaa hävittäminen kansastaan ja karkotus pois
Jumalan luota.

Kun Rooman keisari teki kristinuskosta valtiouskonnon, Rooman valtakunnan
kansalaisia alettiin pitää kristittynä kansana, joka on korvannut Israelin Jumalan
kansana. Vauvojen kastaminen korvasi ympärileikkauksen ja paavi ylimmäisen
papin. Valtio otti käyttöön osan Mooseksen laista ja kirkko omaksui juutalaisia
juhlia ja tapoja. Tämä valhekristillisyys on saanut juutalaiset entistä lujemmin
tarrautumaan perinteisiinsä. Sen sijaan heidän olisi tullut herätä katumaan
syntejään, koska ne vievät heiltä heidän asemansa pyhänä Jumalan kansana.
Tosikristillisyys ja tosijuutalaisuus ovat yhtä.
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Mooseksen viittä kirjaa kutsutaan Tooraksi. Tooran tulkinnoista syntyneitä
perinnäissääntöjä kutsutaan suulliseksi Tooraksi. Pian sen jälkeen, kun
juutalaiset oli karkotettu pois maastaan, he alkoivat kirjoittaa Talmudia.
Siihen he keräsivät perinnäissääntönsä. He halusivat olla yhteydessä Jumalaan
traditioidensa eikä Jumalan Uhrin kautta.

Talmud tuli valmiiksi noin 600 jKr. Ei kauan sen jälkeen Muhammed sai
Koraaninsa. Ne molemmat ovat Tooran selitysteoksia. Näin Jumala kurittaa
Islamilla kansaansa, joka on hylännyt Messiaansa. Koraanin hyökkäykset
juutalaisia vastaan on tarkoitettu avaamaan heidän silmänsä näkemään, mitä
heiltä puuttuu. Heiltä puuttuu sama, mikä muslimeiltakin, Jumalan valmistama
syntiuhri.

Monet juutalaiset olivat ehkä jo Baabelin vankeudesta lähtien olleet enemmän
kiinnostuneita Jumalan salaamista tiedoista kuin Hänen lakinsa noudattamisesta.
Tällainen salatiede eli okkultismi muodostaa juutalaisen tradition, jota kutsutaan
kabbalaksi. He etsivät salattua tietoa, raamattukoodeja, hepreankielisen
raamatun lukuarvoista. He halusivat mieluummin tutkia Jumalaa kuin olisivat
antaneet Hänen lakinsa tutkia heitä itseään.

Tämä suullisesti periytynyt kabbala kirjoitettiin Zohar nimiseksi kirjaksi
1200-luvulla. Sen on täytynyt syvästi murehduttaa Jumalaa, kun toinen osa
juutalaisista vääristelee Hänen lakiaan ja toinen osa harjoittaa taikuutta Pyhillä
Kirjoituksilla. Kabbala oli juutalaisten keskuudessa suosittua 1600-1800
luvuilla, varsinkin Itä-Euroopassa.

Baalien palvelija Nebukadnesar tuhosi juutalaisia, jotka olivat baalien
palvelijoita. Hitler, joka oli okkultisti, tuhosi juutalaisia, jotka harjoittivat
okkultismia. Jumala nostatti Hitlerin juutalaisia vastaan, jotta he luopuisivat
kabbalasta. Kabbalistinen opetus sai juutalaiset uskomaan, että heidän sielunsa
on heidän syntyperänsä tähden puhdas ja pakanoiden sielu on saastainen.
Hitlerin oppi arjalaisen rodun paremmuudesta oli samanlainen kuin juutalaisten
oppi rotunsa puhtaudesta. Molemmat olivat ammentaneet ylpeät oppinsa
samasta lähteestä.

Kolme on ollut kurittajaa Israelilla, Baabelin kuningas, Rooman keisari ja
Saksan diktaattori. Neljäs tulee ja on niistä hirmuisin. Israelin historia todistaa
siitä, että ketä Jumala rakastaa, sitä Hän kurittaa. Jumala on ylpeitä vastaan,
mutta nöyrille Hän antaa armon. Hänen kurituksensa auttaa meitä nöyrtymään.
Silti Hän ei väkisin murra meitä, vaan odottaa, että me annamme Hänen murtaa
meidät.

Messiaan kohtaamisesta
Ennen kuolemaansa Messias sanoi juutalaisille, että te ette näe minua ennen
kuin sanotte: "Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen." Tänään
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juutalainen voi nähdä, että Jeshua (Jeesus) on Messias, jos hän nöyrtyy siinä,
mikä on siunauksen lähde.

Monta on tullut ja sanonut, että he ovat siunattuja, koska ovat juutalaisia. Vain
yksi juutalainen on tullut ja sanonut, että Jumala yksin on hyvä. Se, joka etsii
omaa kunniaansa, tulee omassa nimessään. Messias ei etsinyt kunniaa itselleen
vaan lähettäjälleen. Hänen nöyryytensä loukkaa ylpeitä niin, etteivät he näe, että
Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.

Jos olet juutalainen, hylkää Talmud ja Kabbala ja sano, että sinä tarvitset
siunauksen Häneltä, joka tuli Jhvh:n nimeen. Jo ennen syntymistään
juutalaiseksi Messias tuli kahden enkelin kanssa Abrahamin luo ja tämä otti
Hänet iloiten vastaan ja sai kuulla Häneltä lupauksen Isakin syntymästä. Sinäkin
saat kohdata kuolleista herätetyn Messiaan, kun sinusta tulee tosi israelilainen.
Vaikka et näe Häntä, koet Hänet Jumalan Hengessä ja saat tuntea Jumalan. Hän
kirjoittaa lakinsa sinun sydämeesi, etkä siksi enää tarvitse Mooseksen opetusta.

Mooseksen kautta annettu Jumalan laki johdattaa Messiaan luo. Jokainen, joka
ottaa tosissaan Jumalan lain, tajuaa olevansa liiton rikkoja ja ei armahdettu.
Messias otti päälleen sen tuomion, joka kuuluu niille, jotka ovat rikkoneet Pyhän
Liiton. Hän kuoli puolestasi ja kärsi rangaistuksesi. Messiaan nimessä ja veressä
sinulle julistetaan anteeksiantamus ja pääset uuteen liittoon Jumalan kanssa.
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Julkaistu 02.05.2012

Jumalan Israel
Kuule, tosi Israel, Kuninkaasi tulee pilvissä ja kaikki kansat alistuvat
Jumalan Kuningaskunnan valtaan.

Abrahamin todelliset lapset
Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: "Abraham on meidän isämme."Joh.8:39  Tähän
Jeesus vastasi: "Jos te olisitte Abrahamin lapsia, te tekisitte Abrahamin
tekoja."Joh.8:39  Näin Jeesus todisti, ettei Hän pitänyt heitä tosi israelilaisina,
vaikka he olivat Abrahamin jälkeläisiä.

Jeesus piti Abrahamin lapsina niitä, joilla oli samanlainen suhde Jumalaan kuin
Abrahamilla. "Abraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän saisi nähdä
minun päiväni. Hän näki sen ja iloitsi."Joh.8:56  Tällä Jeesus viittasi siihen, kun
Hän tuli Abrahamin luo Mamren tammistossa (1Moos.18) ja antoi lupauksen
vuoden päästä syntyvästä Iisakista. Vaikka Jeesus oli ottanut ihmisen muodon,
Abraham kohteli Häntä Herrana eli Jumalana ottaen kuulemansa sanat vastaan
Jumalan sanoina. Se, joka kunnioittaa Jeesusta Jumalana, on tosi israelilainen.

Koska Jumalan Sana tuli valmistelemaan tuloaan lihaan, Hän tuli Abrahamin
luo ihmisen muotoisessa taivaallisessa ruumiissa. Jeesus syntyi tähän meidän
syntiseen sukukuntaamme neitsyt Mariasta, joka oli Iisakin jälkeläinen. Ne
juutalaiset, jotka eivät nähneet Jeesuksessa Jumalaa, eivät tehneet Abrahamin
tekoja.

Jeesus toisaalta myöntää, että Abraham on heidän isänsä sanoessaan "Abraham,
teidän isänne" ja toisaalta kieltää Abrahamin olevan heidän isänsä sanoessaan
"jos te olisitte Abrahamin lapsia". Näin Jeesus tuo esille sen, että on olemassa
kaksi Israelia: luonnollinen ja hengellinen Israel.

Rauha Jumalan Israelille!
Paavali siunaa Jumalan Israelia, kun hän sanoo näin: "Ei ympärileikkaus
ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on uusi luomus. Rauha
ja laupeus kaikille, jotka elävät tämän säännön mukaan, samoin Jumalan
Israelille!"Gal.6:15-16

Kaikki ne, jotka ovat uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa, kuuluvat
Jumalan Israeliin. He ovat Abrahamin lapsia. He ovat ottaneet Jeesus
Nasaretilaisen vastaan Messiaana, joka on Jhvh. Jeshua Messias on Jahveh!

Paavali oli ollut isänmaallinen kiihkoilija. Uskoontulonsa jälkeenkin hän yhä
rakasti luonnollista Israelia, mutta kykeni erottamaan sen Jumalan Israelista,
koska hän rakasti Jumalaa enemmän kuin sukuaan. Siksi hän sanoi: "Eiväthän
kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin, eivätkä kaikki ole lupauksen lapsia sen
tähden, että ovat Abrahamin siementä."Room.9:6-7
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Näin on selvää, että Jumalan Israel on kansa, joka muodostuu hengellisen
syntymän kokeneista ihmisistä. "Ja sellaisiksi hän on kutsunut myös meidät, ei
ainoastaan juutalaisista vaan myös pakanoista."Room.9:24

Jumalan seurakunta koostuu Abrahamin lapsista, jotka ovat sekä juutalaisia että
pakanoita. Ei ole olemassa kahta Jumalan kansaa: seurakunta ja Israel. "Tässä
ei ole juutalaista eikä kreikkalaista,..., sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki
olette yksi."Gal.3:28

Paavali sanoo uskoon tulleiden pakanoiden saaneen Israelin kansalaisoikeuden.
Hän puhuu Jumalan Israelin eikä Israelin valtion kansalaisuudesta. "Siihen
aikaan te olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta,
osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa
maailmassa."Ef.2:12-13

Paavali sanoo juutalaisten olleen lähellä tosi Israelin kansalaisoikeutta ja
pakanoiden siitä kaukana. Ei luonnollisellakaan Israelilla ole rauhaa Jumalan
kanssa sen paremmin kuin pakanoillakaan, mutta Jeesus julistaa rauhaa niille
molemmille. "Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa
niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä
ja samassa Hengessä Isän luo."Ef.2:17-18

Koska Jumalan seurakunta on yksi ruumis Jeesuksessa Messiaassa, kaikkien
kansojen Jeesukseen uskovat kuuluvat yhteen ja samaan tosi Israeliin. Ne
juutalaiset, jotka uskovat Jeesukseen Messiaana, ovat osa Jumalan seurakuntaa
siinä kuin muidenkin kansojen uskovaiset.

Israelin valtio ja tosi Israel
Israelin valtion kansalaiset eivät koostu vain Abrahamin luonnollisista
jälkeläisistä vaan myös niistä, jotka vain harjoittavat juutalaista uskontoa.
He ovat kääntyneet ulkonaisesti juutalaisiksi, mutta eivät ole Abrahamin
luonnollisia eivätkä hengellisiä jälkeläisiä. Näin Israelin valtion kansalaisuus ei
edusta mitään raamatullista israelilaisuutta.

Abrahamin hengellinen jälkeläinen on tosi juutalainen ja kokenut myös sydämen
ympärileikkauksen. "Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on
juutalainen, eikä ympärileikkaus ole se, joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa. Se
on juutalainen, joka sisimmässään on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on
sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimen mukaan."Room.2:28-29

Abrahamin sydän ympärileikattiin, kun hän vei Iisakin uhrialttarille. Nyt
Jeesuksen omat kokevat saman, kun Jeesuksen ristin kautta ristiinnaulitsevat
syntisen luontonsa Pyhässä Hengessä. Kaikki Jeesuksen omat ovat tosi
juutalaisia, olkoot mistä kansasta tahansa.
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Jeesus ennusti aikansa luonnollista Israelia kohtaavasta tuhosta: "Monet
kaatuvat miekan terään, toiset viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja
pakanat tallaavat Jerusalemia, kunnes pakanoiden ajat täyttyvät."Luuk.21:24

Luonnollinen Israel sai kuolettavan miekanhaavan, kun se hajotettiin kaikkien
kansojen sekaan. Kun se palautetaan takaisin omaan maahansa, sen saama
miekanhaava paranee. "Näin sanoo HERRA: 'Kansa, miekalta säästynyt, löysi
autiomaassa armon. Minä menen saattamaan Israelin rauhaan'."Jer.31:2

Rauha Jumalan kanssa on mahdollinen vain Jumalan Uhrin kautta eli Jeesuksen
Messiaan veressä. Paavali kertoi meille, että omaan maahansa palautettu Israel
eräänä päivänä pelastuu sydämensä paatumuksesta. "Paatumus on kohdannut
osaa Israelista, ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle.
Sitten koko Israel on pelastuva."Room.11:25-26  Siihen päivään asti Israelin valtio
on osa jumalatonta maailmaa, jota Paholainen hallitsee. Kun täysi määrä
pakanoita ja juutalaisia on tullut sisälle tosi Israeliin, Jeesus, Israelin Kuningas
tulee ja silloin koko maailma on oleva Hyvän vallassa.

Jeesus ennusti juutalaisten ottavan vastaan Antikristuksen Messiaana: "Minä
olen tullut Isäni nimessä, mutta te ette ota minua vastaan. Jos joku toinen
tulee omissa nimissään, hänet te otatte vastaan."Joh.5:43  Vain ne, jotka ovat
ottaneet Jeesuksen vastaan Messiaana, ovat Jumalasta. He todistavat maailmasta
näin: "Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on Pahan
vallassa."1Joh.5:19  Koko maailma - myös Israelin valtio - on Pahan vallassa.
Jumalan Kuningaskunta tulee maan päälle vasta silloin, kun Jeesus tulee takaisin
maan päälle.

Jumala ei siunaa niitä, jotka siunaavat nykyistä Israelin valtiota. Abrahamille
annettu lupaus koskee Jumalan Israelia eli Jeesusta ja Hänen omiaan. "Minä
siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa
tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat."1Moos.12:3

Siunattu on Jeshua Messias, joka tuli Jahven nimeen! Siunattu on jokainen, joka
on Hänen omansa. Kuule sinä, joka olet tosi Israelia, sinun Kuninkaasi tulee
pilvissä ja kaikki kansat alistuvat Hänen valtansa alle. Se on oleva iankaikkinen
valtakunta, joka ei häviä!
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Julkaistu 20.12.1998

Valon juhla
Jumalan valo on auringon valoa ihmeellisempi. Valkeus, joka loistaa
Hänen kasvoistaan voi loistaa sinun sydämeesi. Jumalan henkilökohtainen
tunteminen on suurin lahja, jonka ihminen voi saada. Jumala tuli ihmiseksi
Jeesuksessa Kristuksessa, jotta sinä voisit tuntea Hänet.

Jeesuksen syntymäpäivä
Joulua pidetään Jeesuksen syntymäpäiväjuhlana. Se on outo
syntymäpäiväjuhla siinä mielessä, että silloin kaikki muut saavat lahjoja paitsi
syntymäpäiväsankari.

Itämaan tietäjät viettivät oikean joulun, sillä he toivat lahjansa Jeesukselle.
He tahtoivat olla liitossa juuri syntyneen Kuninkaan kanssa. Lahjoillaan he
ilmaisivat alamaisuutensa Jeesukselle. He tahtoivat olla liitossa Hänen kanssaan,
koska he tiesivät mitä Hänestä tulee.

Minkä lahjan sinä annat Jeesukselle? Et tietenkään mitään, jos pidät Häntä
kuolleena. Jeesus on Jumalan lahja meille. Kiitos Jumalalle Hänen lahjastaan!

Jos ensin otat vastaan Hänen lahjansa, niin sen jälkeen voit antaa oman lahjasi
Hänelle. Kun otat Jeesuksen vastaan omien syntiesi sovittajana, niin havaitset
Hänen elävän. Sen jälkeen voit antaa itsesi lahjana Jumalalle. Tätä lahjojen
vaihtoa kutsutaan uskoontuloksi. Uskoontulopäiväsi on todellinen joulujuhlasi.
Silloin sinä synnyit Jumalan lapseksi.

Usko ja joulupukki
Onko usko auttanut sinua ja oletko saanut lahjoja joulupukilta? Jos usko joskus
auttoi sinua, niin se on sama, jos sait lahjan joulupukilta. Vaikka sait lahjan
pukilta, niin hän ei ole lahjan alkuperäinen antaja. Samoin uskokaan itsessään ei
anna kenellekään mitään.

Yhtä tyhmää kuin on uskoa Joulupukkiin, on uskoa uskoonsa, olkoon se mitä
uskoa tahansa. Lahja voi tulla joulupukin kautta ja uskon kautta tulee myös
jotain, mutta keneltä? Mitä olet saanut uskosi kautta? Saitko vain joukon
tunnelmallisia juhlamenoja? Iankaikkinen elämä tulee sinuun uskon kautta
Jeesukseen Kristukseen. Miksi sitten on niin paljon puhetta uskosta eikä
Jeesuksesta, joka on todellinen tekijä?

Joulupukin käyttö antaa mahdollisuuden salata lahjoittaja lahjan saajalta.
Samalla tavalla uskon ja kulttimenojen korostamisella salataan Jumala ihmisiltä.
Kirkoilla on kova työ pitäessään Jumalaa ja Jeesusta salassa kansalta. Siksi ne
mielellään korostavat uskoa ja sakramentteja, ettei kukaan vain huomaisi, että
Jeesuskin on olemassa.
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Sakramentaalisessa kasteessa rokotetaan ihmiset Jumalan tuntemista vastaan.
Tehosterokotus annetaan rippikoulussa. Siellä teeskennellään joukolla
uskoontuloa, että ihmisessä syntyisi vasta-aineet Jumalan evankeliumille.

Jos joulua pidetään Jeesuksen syntymäpäivien viettona, niin kirkko on
yhteistyössä joulupukin kanssa tehnyt kaikkensa, ettei päivänsankari ole
juhliensa keskipiste. Jos ihmisille tarjotaan persoonallista ihannetta, niin
mieluummin tuodaan esiin Maria ja pyhimykset kuin Hän, jossa "asuu
jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti."Kol.2:9  "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra
Jumala, Kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka on tuleva."Ilm.4:8

Jumalan henkilökohtainen tunteminen on suurin lahja, jonka ihminen voi
saada. Se onkin ylen kallis lahja. Apostoli Paavali sanoo asiasta: "Niinpä
minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun
Herrani, tuntemisen rinnalla."Fil.3:8  Jos joku tuntee vähänkään Jeesusta,
niin hänellä on taipumus pitää kaikkea uskonnollista menoa roskana, koska
Jeesuksen kirkkauden loisteessa kaikki todella saa oikean arvonsa. Usko ei ole
itsetarkoitus, vaan Jumala.

Lahja odottaa sinua! Ota se vastaan uskon kautta Jumalan sanaan. Älä usko
joulupukkiin tai kirkkoihin, vaan usko Jeesukseen. Tuntea Hänet on enemmän
kuin kaikki tämän maailman aarteet yhteensä. Toivon, että saat taivaallisen
tartunnan Jumalan kutsusta monista rokotuksista huolimatta.

Tulkoon valkeus
Valo on ihmeellinen asia. Luonnossa Jumala on virittänyt elämän tietyille
sähkömagneettisen säteilyn aallonpituuksille. Valo saa kasvit tuottamaan
sokeria. Maa vilisee eläimiä, jotka syövät kasvien energiaa. Ei ole elämää ilman
valoa. Siksi voidaan sanoa, että elämä edustaa valoa. Raamattu julistaakin:
"elämä on ihmisten valo."Joh.1:4

Auringon valo ei luo elämää, vaan ainoastaan pitää sitä yllä. On olemassa
toinen valo, joka on enemmän kuin sähkömagneettinen säteily. Siinä valossa on
määritelty kaikkien solujen toiminta.

Nykyään tietokoneiden välillä kulkee dataa valokaapelin valossa. Onko siis
ihme, jos Jumalan valo tuo mukanaan elämän koodit? Moni rehellinen kyselijä
ihmettelee, että mistä elämän siemen on purjehtinut maapallolle.

Raamattu ilmoittaa, että informaatio, joka on talletettu DNA-koodeiksi, on tullut
maailmaan valossa. Luodessaan maailman Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus!" Ja
tuon valkeuden päivinä kaikki tuli luoduksi Jumalan Sanan kautta. Jumalan sana
ei luo elämää pimeydessä. Jouluyönä Hän sanoi uudestaan: "Tulkoon valkeus!"
Ja Jeesus Kristus syntyi Betlehemissä!

Tuo valo loisti tähden lailla Lähi-idän taivaalla, mutta se ei silti ollut
luonnollisen tähden valoa. Apostoli Paavali tuli sokeaksi tuosta valosta
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Damaskoksen tiellä. Jeesus Kristus ei ole ainoastaan Sana, vaan Hän on myös
Valo, auringon valoakin kirkkaampi. "Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman
häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Todellinen valo, joka valaisee
jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan."Joh.1:3,9

Jumalan sanat ovat kuin tietokoneohjelman koodi. Jos se ohjelma suoritetaan
ihmisen sydämessä, käynnistyy uusi prosessi, joka voi elää iankaikkisesti.
Jeesuksen sanat ovat henki ja ovat elämä. Ne ovat elämän lähdekoodi. Jos ne
jäävät kohdallasi vain Raamatun sivuille, ne ovat kuin ohjelmalevyke, jonka
tietoa ei koskaan ladata prosessorin käyttöön. Sisimpäsi prosessori osaa käsitellä
vain hengen dataa.

Raamattu ilman Pyhän Hengen voimaa on kuin levykkeen tietokoneohjelma,
jota prosessori ei aja. Tietokone tarvitsee laitteen, joka lukee levykkeen
datan sähköiseen muotoon, että se voisi sitä hyödyntää. Samoin Raamattukin
on sinulle hyödytön, jos Pyhä Henki ei pääse antamaan sinulle sen sisältöä
hengellisessä valossa.

Jos sydämesi kuulee Hänen valistavan äänensä, ja avaudut niille sanoille,
jotka Hän tarjoaa sinulle Raamatusta, niin Jumalan sanan valo alkaa latautua
sisimpääsi. "Jumala, joka sanoi: 'Loistakoon valo pimeydestä', valaisi
sydämemme, niin että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka
loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan."2Kor.4:6

Jeesus sanoo: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje
pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo."Joh.8:12  Lamppu syttyy sydämessä,
kun ihminen tulee uskoon. Tässä valossa Jumala luo uutta ihmisen sydämessä.
Ei ole kyse vain uudesta maailmankatsomuksesta, vaan uudesta luomuksesta.

Ilman Jumalan Sanan valoa on hengellinen pimeys. Siinä pimeydessä elävät
vain tylsät uskonnolliset perinteet. Jumalan Hengen ylläpitämän valon
Kuningaskunta uskovien sydämissä on uuden luomakunnan airut. "Iloiten te
silloin kiitätte Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan osuuden siitä
perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Jumala on pelastanut meidät pimeyden
vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan."Kol.1:12-13

Jeesus Kristus on Valon Kuningas. Hänen valtakuntansa on sinua lähellä. Älä
pelkää astua Hänen valoonsa. Vaikka paljastut siinä saastaiseksi, niin Hän on
pesevä sinut puhtaaksi verensä voimalla! Tulet valon lapseksi, valkoiseksi kuin
lumi.

Joulun sensaatiouutinen
Jo noin 2000 vuotta on julistettu suurta uutista, joka tapahtui ajanlaskumme
alussa. Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Miten Hän sen teki? Et
ymmärtäisi edes käsitteitä, jos Hän sen sinulle selittäisi. Onko Jumalalle siis
mikään mahdotonta? On! "Itseään hän ei voi kieltää."2Tim.2:13  Hän toimii aina
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luonteensa mukaisesti. Hän ei ole haihatteleva kohtalo, vaan Hän "on sama eilen
ja tänään ja iankaikkisesti."Hep.13:8

Jos sinä tahdot ensin tietää miten ihmeet tapahtuvat ja ovat mahdollisia, niin sinä
tavoittelet liian vaikeita. Jos sinä tahdot tietää miksi ihmeet tapahtuvat, niin sinä
tavoittelet parempaa tietoa.

Miksi Jumala tuli ihmiseksi? Meidän syntisyytemme tähden sen täytyi tapahtua.
Jumala oli sanonut: "Sen joka syntiä tekee, pitää kuolemalla kuoleman". Kaikki
ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat siten Jumalan tuomion alla. Hän rakastaa
meitä ja haluaa antaa anteeksi, mutta tehtyämme syntiä Hän ei voi vain sanoa
meille, että "et sinä kuolekaan, olkoon menneeksi, saat anteeksi". Hän ei voi
noin vain perua puheitaan, koska Hän on Jumala. Siksi tarvittiin täydellinen ja
synnitön uhrikaritsa Sovittajaksi.

Kun Jeesus kuoli puolestamme, niin Jumalan sana syntiselle kuuluvasta
tuomiosta täyttyi Hänessä. Siksi Jumala voi nyt perua sinun kuolemantuomiosi,
jos vetoat Jeesuksen uhriin. Et voi päästä osalliseksi Jumalan armosta, jos
suhtaudut kevytmielisesti syntiin. Jeesus on kokenut Jumalan tuomion sinun
syntiesi tähden ja sinäkö vain jatkaisit synnissä elämistä ajatellen, että onhan
Jeesus maksanut kaiken? Jumalan armon pilkkaajalla ei voi olla rauhaa Hänen
kanssaan!

Sinun osuutesi asiassa on katua pahuuttasi ja antaa Jumalan sanan muuttaa
ajatuksesi Hänen mielensä mukaiseksi. Mikä rauha onkaan Jeesuksen oman
sisimmässä! Jumalan tuomio on väistynyt pois. Tilalla on rauha Hänen
kanssaan.

Tulkoon pian maan päälle Jumalan Karitsan Kuningaskunta! Vaikket voi tänään
mennä seimen luo Jeesusta palvomaan, niin voit tehdä sen siellä missä olet. Hän
on nyt Jumala valtaistuimella taivaassa. Hän kyllä näkee sinut ja kuulee äänesi,
kun tunnustat alamaisuutesi Hänelle. Olkoon sulla Jeesus-juhla ainainen!
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Julkaistu 26.04.1998 Viimeksi muutettu 10.08.2012

Jeesuksen neljä kirkkautta
Uudessa testamentissa on neljä evankeliumia, jotka tuovat esiin
Jeesuksen neljä kirkkautta. Hän on täydellinen Ihminen, voimallinen
Paimen, armollinen Ylipappi ja kaikkivaltias Kuningas. Hän on suuri ja
ihmeellinen!

Neljä evankelistaa
Matteus korostaa Jeesusta hyvänä ihmisenä, joka käyttäytyy kaikessa Jumalan
tahdon mukaisesti täyttäen Jumalan lain kaikki vaatimukset. Markus korostaa
Jeesusta Pyhän Hengen johdossa kulkevana paimenena, joka kantaa kansaa
kuin kotkan siivillä halki erämaan. Luukas näkee Jeesuksessa ennen kaikkea
ylimmäisen papin, joka puhuu kansansa puolesta Jumalalle. Johannes näkee
Jeesuksessa Kuninkaan, joka on Jumalan Sana.

Näitä Jeesuksen neljää ominaisuutta voidaan kutsua sanoilla: täydellisyys,
voimallisuus, armollisuus ja jumalallisuus.

Täydellisyys ja usko
Sinun on aika helppoa pitää itseäsi hyvänä ihmisenä, jos vertaat itseäsi vain
muihin ihmisiin. Jumala on Jeesuksessa näyttänyt meille hyvän ihmisen mallin.
Vertaa itseäsi Häneen. Tarkkaile ajatuksiasi, asenteitasi, sanojasi ja tekojasi.
Vertaa niitä vastaaviin Jeesuksen ominaisuuksiin lukemalla Raamattua. Jos
olet yhtä hyvä kuin Jeesus, kelpaat Jumalalle. Vain täydellinen on kyllin hyvää
Hänelle, koska Hän itse on Täydellisyys.

Jos uskot Jeesuksen nimeen, Jumala pitää sinua yhtä täydellisenä kuin Jeesus.
Sen jälkeen et enää yritä olla täydellinen kelvataksesi Jumalalle, vaan antaudut
olemaan Pyhän Hengen johdatuksessa täydellinen, koska olet jo hyväksytty.

Voimallisuus ja ihmeet
Meidän on ehkä helppoa pitää itseämme voimallisina, jos meidän ei tarvitse
ryhtyä Jumalan töihin. Me voimme vapautua pahojen henkien vallasta, kun
Jeesus on läsnä. Jos Jeesukseen uskova kiittää Jumalaa siitä, ettei hänen tarvitse
mennä helvettiin, alkaa se polttaa lähellä olevia pahoja henkiä ja ne katsovat
parhaaksi poistua paikalta. Jumalan viha ja tuomio ovat voimallisia asioita.
Niistä iloitseminen on Jumalan armon kokeneen etuoikeus ja heidän aseensa
Jumalan vihollisia vastaan. Muut eivät kykene iloitsemaan Jumalan tuomioista,
koska he itse ovat vielä tuomion alla.

Jokainen, joka tuntee Jeesuksen voimallisena, saa voiton kiusauksista. Joka
pyytää Pyhän Hengen valoa voidakseen oppia vihaamaan syntiä, saa tuntea
jotain siitä millaisena saastana Jumala näkee kiusausten aiheet. Et kyllä yhtään
enää himoitse pahaa, kun totuus siitä paljastuu. Jeesus tekee meissä ihmeitä, kun
Hän antaa meille voittoja synnistä ja parantaa sairautemme.
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Armollisuus ja rakkaus
Meidän on varsin helppoa olla armollisia, jos meidän ei tarvitse maksaa
sovitusmaksua väärinteon kohteeksi joutuneelle. Jumala on saanut kärsiä meidän
pahain tekojemme tähden. Kuka siis maksaa Jumalalle takaisin sen, mitä Hän on
menettänyt ihmiskunnan syntielämän tähden? Jeesus meni omaa verta mukanaan
taivaaseen ja maksoi sillä Jumalalle niiden synnit, jotka ovat Hänen omiaan.

Jumala on syntiselle armollinen, jos tämä antaa sovittaa itsensä Jeesuksen
kautta. Jumalan armo ei ole pehmoilua, vaan pyhän kärsimyksen tuottama kallis
hedelmä. Jeesus otti ristillä vastaan kaikki syntiselle kuuluvat Jumalan lyönnit.
Hän kuoli meidän puolesta.

Et pääse lain alta armon alle lakia pakenemalla, vaan kuolemalla siitä pois.
Kun näet Jumalan lain Jeesuksessa ja Hänen kuolevan lain mukaan sinun
ansaitsemasi tuomion tähden, silloin voit kokea Jumalan armon, jossa pääset
pois lain alta. Laki ei kumoudu, vaan sen laatija muuttaa sydämeesi asumaan.
Siksi Hänen käskynsä eivät enää tunnu sinusta raskailta vaan rakkailta. Jumalan
armon vastaanottaminen muuttaa sydämesi ajatukset ja asenteet.

Jumalallisuus ja pelastus
On helppo tuntea Jeesus ihmisenä, mutta Hänen jumalallisuutensa kätkeytyy
tarkoituksella Hänen nöyryytensä alle. Se avautuu niille, jotka ristinuhrin tähden
kaipaavat ylösnousseen Jeesuksen kosketusta.

Raamatun sanomaan vain teoriassa uskova muuttuu tosi uskovaksi, kun hän
saa palvoa Jeesusta tosi Jumalanaan. Jeesuksen tunteminen Jumalana on suuri
aarre. Sen kautta uskova saa olla mukana asioissa, joista uskomattomat eivät
osaa edes uneksia. Jeesuksen jumaluuden kokemisessa uskova kohtaa Jumalan
Kuningaskunnan todellisuuden.

Jumala valmistelee työtovereita itselleen tulevan maailman ajan töitä varten.
Vain Jeesuksen jumalallisuuden tunteminen antaa meille todellisen kaipuun
odottaa Jeesuksen Kuningaskunnan ilmestymistä maan päälle. Hän on Jumalan
voitelema Kuningas! Ihan oikeasti - kohta Hän syöksee vallasta kaikki
presidentit ja hallitukset maan päältä. Amen! Tule Herra Jeesus, Jumala
Kaikkivaltias!
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Julkaistu 19.02.2000

Jumalan nimi
Mikä on Jumalan nimi? Häntä voidaan kutsua monella nimellä, jotka
kuvaavat Hänen ominaisuuksiaan. Millä nimellä Hän tahtoo meidän
kutsuvan Häntä, kun etsimme yhteyttä Häneen? Hän on korottanut yhden
nimen yläpuolelle kaikkia muita nimiä. "Eikä ole pelastusta yhdessäkään
toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa
meidän pitäisi pelastuman."Apt.4:12

Minä Olen
Kun Jumala ilmestyi Moosekselle palavassa orjantappurapensaassa, niin tämä
kysyi Jumalalta Hänen nimeään, jotta hän voisi ilmoittaa sen israelilaisille:
"Jumala vastasi Moosekselle: 'MINÄ OLEN SE, JOKA OLEN.' Hän sanoi vielä:
'Sano israelilaisille: MINÄ OLEN lähetti minut teidän luoksenne."2Moos.3:14

Israelilaiset kunnioittivat tätä Jumalan nimeä niin paljon, etteivät he koskaan
sanoneet "minä olen", etteivät he olisi tulleet turhaan lausuneeksi Jumalan
nimeä. He eivät yleensäkään käyttäneet Jumalasta tätä nimeä, vaan sanoivat
Hänestä Adonai eli Herra. Tämä oli kuin peitenimi Jumalan todelliselle nimelle
Jahve, joka tarkoittaa Minä Olen.

Joskus Raamatussa on kaksi kertaa peräkkäin "Herra Herra", mikä alkukielessä
on "Adonai Jahve". Näin molemmat sanat on käännetty sanalla Herra. Jotkut
uskovat, että Herran nimi pitää lausua Jehova. Tämä kahdenlainen lausumistapa
johtuu siitä, että nimi Jahveh tai Jehovah alunperin kirjoitettiin ilman vokaaleja,
Jhvh.

Miksi Jumalan nimi on Minä Olen?
Jumala ei ole mitään luomakuntaa ja Hän on aina ollut olemassa. Siksi tämä
nimi parhaiten kuvaa Hänen olemustaan. Oikeastaan vain Hän voi sanoa
itsestään, "Minä Olen", koska kaikki muu on olemassa vain Hänen kauttaan.
Kun me ihmisinä sanomme, "minä olen", me itse asiassa tarkoitamme, "minut
on luotu".

Kaikki se, mitä me liitämme "minä olen" sanaparin perään, kuvaa siis sitä,
millaisia luomuksia me olemme. Sanomalla "minä olen" me rakennamme
identiteettimme. Jos sanomme itsestämme liikaa, omaksumme epäjumalan
identiteetin ja pyrimme olemaan jotain suurta.

Kun Jumala itse lausuu nimensä, "Minä olen", niin se on voimallinen tapahtuma.
Mooses sai kokea sen. Hänen täytyi kätkeytyä kallion koloon, ettei hän olisi
kuollut, kun Jumala tuli häntä lähelle ja lausui hänen kuullensa oman nimensä.
Jumala sanoi Moosekselle: "Minä annan kaiken ihanuuteni kulkea editsesi ja
lausun HERRAN nimeä sinun edessäsi."2Moos.33:19  Tämän raamatunkohdan sana
Herra on hepreankielisessä alkutekstissä "Jahve" eli "Minä olen".
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Jeesus Kristus on Minä Olen
Jeesus sanoi: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä. Te olette tästä maailmasta,
minä en ole tästä maailmasta. Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette
synteihinne. Sillä jos ette usko, että minä olen se, joka olen, te kuolette
synteihinne."Joh.8:23-24  Jeesus osoitti kantavansa Jumalan nimeä. Hän on Jahven
eli Herran Poika. Useimmat kuitenkin näkevät Hänet vain ihmisenä. Hän todella
on Ihmisen Poika, mutta Jeesuksen ylösnousemus todistaa, että Hän on myös
Jumalan Poika.

Jeesus sanoo: "Kun olette korottaneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että
minä olen se ja etten omasta aloitteestani tee mitään vaan puhun sen, minkä
Isäni on minulle opettanut."Joh.8:28

Jeesus lausuu nimensä sisältöä
"Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu."Joh.10:9 

Jeesus on Ovi Jumalan Kuningaskuntaan. Hänen täytyy hyväksyä sinut
omakseen, jotta pääsisit sisälle. Tästä samasta asiasta Hän sanoo: "Minä olen
se hyvä paimen."Joh.10:11  Hän etsii kadonneita lampaita ja päästää heidät ovesta
sisälle Jumalan armoon antaen siinä pelastusvarmuuden.

Jeesus ei kuitenkaan ole meille vain yksi kokemus, vaan Hän tulee elämäämme
ollakseen mukana kaikessa, mitä teemme. "Minä olen tie, totuus ja elämä.
Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani."Joh.14:6  Me seuraamme
Jeesuksen esimerkkiä, olemme kuuliaisia Totuudelle ja saamme Häneltä voiman
elää jumalista elämää.

Jeesus on Tie, jota seuraamalla on varma toivo taivaaseen pääsystä. Jeesus
on Totuus, jota noudattamalla saa elämäänsä Jumalan uskon. Tästä samasta
asiasta Hän sanoo: "Minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei
koskaan tule nälkä, ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano."Joh.6:35

Jeesus on Elämä, jota juomalla virvoittuu Jumalan rakkaudesta. Tästä samasta
asiasta Hän sanoo: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se
elää, vaikka olisi kuollut."Joh.11:25  "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa
minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo."Joh.8:12  Jeesusta ei voi
seurata jäljittelemällä Hänen esimerkkiään.

Häntä voi seurata vain siten, että Hän itse elää meissä. Tämä elämän yhteys
Jeesukseen on niin kiinteä kuin on oksan yhteys puuhun. "Minä olen tosi
viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. Pysykää minussa, niin minä pysyn
teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa,
niin ette tekään, ellette pysy minussa."Joh.15:1,4  Jumala tahtoisi oksastaa jokaisen
ihmisen Jeesukseen. Näin me voimme päästä osalliseksi kaikesta siitä hyvästä,
mitä Hän On.
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Jeesus Kristus on Herra
Jeesus sanoi tulleensa Isänsä nimessä. "Minä olen tullut Isäni nimessä,..."Joh.5:43 

Sovitettuaan kuolemallaan meidän syntimme, Hänen Isänsä korotti Hänet
korkealle. "Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut
hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, ... ja jokaisen kielen on
tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra."Fil.2:9,11

Tämä sana, Herra, ei tarkoita vain Adonai, vaan Jahve eli Jehova eli Minä Olen.
Ihmiset, joita kutsutaan Jehovan todistajiksi, ovat vääriä Jehovan todistajia,
koska he eivät todista, että Jeesus Kristus on Jehova. Sen sijaan he todistavat
Jeesuksen olevan ylienkeli Miikael.

Suun tunnustuksella pelastutaan
"Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että
Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut."Room.10:9  Koska
Jumala on Jeesuksen nimen korottanut, niin sinunkin on syytä tehdä samoin
omassa elämässäsi.

Jos et voi nyt tunnustaa Jeesusta Herraksesi, niin voit kuitenkin huutaa
avuksesi tätä Nimeä. "Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä,
pelastuu."Room.10:13  Tämä Uuden Testamentin mainitsema Herra tarkoittaa
Jeesusta, mutta tämä raamatunkohta on suora lainaus Vanhasta Testamentista,
Jooel 2:32. Siellä tuo sana Herra on Jahve.

Jos huudat avuksesi Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä uskoen Hänen olevan
se, joka Hän sanoo olevansa, niin Jumala vastaa sinulle.
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Julkaistu 18.04.2010

Jumala on yksi
Jeesus eli vain Isänsä tahdolle. Isä Jumala on antanut kaiken vallan
Pojalleen Jeesukselle ja Pyhä Henki tuo esille vain Jeesusta Kristusta. Näin
"Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa."

Kolminaisuus
Raamatussa ei ole sanaa "kolminaisuus". Tästä voimme päätellä sen, että tätä
käsitettä ei tarvita, jotta ihminen voisi oppia tuntemaan Jumalan. Sen sijaan
Uudessa Testamentissa puhutaan Jumalasta Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä.
Tästä tosiasiasta on tehty käsite kolmiyhteinen Jumala jotakin muuta tarkoitusta
kuin Jumalan tuntemista varten. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen ykseyttä kuvaisi
paremmin sana kolmiykseys kuin kolminaisuus, koska heidän ykseytensä on
niin suuri.

Moni kysyy: Jos Jumala on yksi, kuinka Hänellä voisi olla Poika?
Kolminaisuuden käsitteellä yritetään poistaa tämä pahennus. Käytännössä
näemme, että tämä käsite ei useimpia tyydytä, koska he edelleen kysyvät:
Kuinka yksi voisi olla yhtä kuin kolme? Jumalan Henki ei saarnaa
kolminaisuutta, koska se ei anna meille Jumalan tuntemista. Sen sijaan Hän
saarnaa meille Isän Jumalan ja Jeesuksen välistä suhdetta.

Ihmiset ovat ottaneet kolminaisuus käsitteen käyttöön, koska he eivät tahdo olla
alamaisia Jeesukselle. He haluavat peittää itseltään ja muilta sen tosiasian, että
Isä Jumala on korottanut Jeesuksen kaiken ja kaikkien yläpuolelle. Nöyryytensä
tähden Jeesus on korotettu. "Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet
korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että
jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on
Herra."Fil.2:9,11

Isän Jumalan tahdosta Jeesusta pitää ylösnousemuksensa jälkeen kunnioittaa tosi
Jumalana. Monet kristilliset johtajat ovat tahtoneet itse olla herroja kristittyjen
keskellä. Siksi he ovat yrittäneet mitätöidä Jeesuksen korottamisen Herraksi
julistamalla pyhää kolminaisuutta. Sana Herra tarkoittaa tässä Jumalaa eli
Vanhan Testamentin Jahvea (= Herra). Alkuseurakunnan uskontunnustus
kuuluikin: "Jeesus Kristus on Herra." "Tuomas sanoi hänelle: 'Minun Herrani ja
minun Jumalani!'"Joh.20:28

Jumala on aina vain yksi, vaikka Hän ilmestyykin eri aikoina eri tavoin. Ennen
syntymistään ihmiseksi Jeesus oli Jumalan Sana. Syntyessään neitsyt Mariasta
Hän riisuutui jumaluudestaan tullen ihmiseksi. Noustuaan kuolleista Hän palasi
takaisin kirkkauteensa.
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Jumalan Sana
Ennen kuin Jeesus tuli ihmiseksi Hän oli Jumalan Sana. "Alussa oli Sana.
Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. ... Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin
ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta."Joh.1:1,14

Jumalan suusta tuli ulos Sana, jonka kautta Hän on luonut kaiken. Tämä Sana
on kerran palaava takaisin Jumalaan. "Sitten tulee loppu, kun hän (=Jeesus)
luovuttaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen
ja kaiken vallan ja voiman. ... Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin
itse Poikakin alistuu sen valtaan, joka on alistanut kaiken hänen valtaansa, jotta
Jumala olisi kaikki kaikissa."1Kor.15:24,28

Nyt joku voi kysyä, että miksi Jumalan suusta ulos tullut Sana on Jumala? Jos
et voi kunnioittaa Jeesusta tosi Jumalana, niin se kertoo vain siitä, että et ole
saanut sitä ymmärrystä itseltään Jumalalta. "Tiedämme myös, että Jumalan
Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka
on Todellinen. Me olemme hänessä, joka on Todellinen, hänen Pojassaan
Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä."1Joh.5:20

Jos kadut pahuuttasi ja etsit Jumalan armoa, niin Hän antaa sinun ymmärtää,
kuka Jeesus on. Näe Jeesus täydellisenä ihmisenä ja Jumalan Poikana, joka
kuoli puolestasi ristillä, jotta voisit kokea Jumalan rakkauden ja tulla Hänen
omakseen. Sen jälkeen saat nähdä, että nyt Hän on tosi Jumala, vaikka Hän
kerran oli Jumalan Karitsa ristillä.

Nyt me elämme aikaa jolloin Jeesus Kristus hallitsee voittaakseen kaikki
vihollisensa. Isä Jumala on antanut Hänelle kaiken vallan. Siksi Jeesuksen
pitää olla esillä ja Hänessä tulevat esiin myös Isä ja Pyhä Henki. Isänsä
korottama Jeesus ilmentää Isän ja Pojan välistä rakkautta ja nöyryyttä. Pyhän
Hengen korottama Jeesus julistaa meille Jumalan rakkautta ja totuutta, jotta me
voisimme pelastua.

Jotkut ihmiset kieltävät Isän ja väittävät, että vain Jeesus on Jumala. Tämän
opin julistaminen vaikuttaa samalla tavalla kuin kolminaisuusoppi, koska ne
molemmat peittävät Jumalan nöyryyden ja tekevät Jeesuksen kuuliaisuudesta
Isälle pelkkää teatteria. Jeesuksen korottaminen olisi mahdotonta, jos ei olisi
Isää Jumalaa tai Jeesus ei olisi myös tosi ihminen. Näin ylpeys on synnyttänyt
kaksi oppia, joilla on samat seuraukset, vaikka ne muodollisesti ovat toistensa
vastakohtia.

Jumalan ja Ihmisen Poika
Jeesus sanoi itseään Ihmisen Pojaksi, millä Hän julisti sitä, että Hän oli syntynyt
syntisestä Mariasta. Hän myös sanoi itseään Jumalan Pojaksi, millä Hän paljasti
sen, että Hän on Jumalan Sana, joka tuli ihmiseksi. Ihmisen Poikana Hän oli
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kaikessa kiusattu syntiin samalla tavoin kuin mekin. Jumalan Poikana Hän voitti
kaikki kiusaukset eikä koskaan tehnyt mitään vääryyttä.

Joillakin on sellainen kolminaisuusoppi, joka kieltää Jeesuksen tosi ihmisyyden.
Heidän mielestään Jeesus ei voinut oikeasti kuolla ristillä, koska Hän oli Jumala.
He tekevät Jeesuksen elämästä ja sovitustyöstä näytelmän vailla todellisia
kiusauksia ja helvetillistä kuolemaa ristillä. Jotkut heistä ovat jopa korottaneet
Marian jumalaksi varmistaakseen sen, etteivät ihmiset näkisi Jeesuksen tosi
ihmisyyttä, vertaisi itseään Hänen hyvyyteensä ja katuisi ja pelastuisi.

Jeesuksen jumaluus tuli ilmi siinä, että Hän ihmisenä eli synnittömästi
ja täydellisesti Jumalan mielen mukaan. Hän ei käyttänyt eikä näyttänyt
jumalallista valtaansa, vaikka usein Häntä kiusattiin juuri tässä asiassa. Hän
olisi voinut muuttaa kivet leiviksi ja lentää kuin Teräsmies ja kutsua avukseen
legioonan enkeleitä, mutta Hän pysyi ihmisenä, jotta Hän voisi sovittaa meidän
syntimme. "Hänellä (=Jeesuksella) oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut
saaliikseen olla Jumalan kaltainen vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon.
Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin
ihminen."Fil.2:6-7

Moni sanoo, että eihän Jeesus ole Jumala, koska Hän sanoi: "Isä on minua
suurempi."Joh.14:28  Koska he eivät ymmärrä Jumalan nöyryyttä, he eivät
ymmärrä tätä. Totta kai Isä Jumala oli suurempi, koska Jeesus oli tyhjentänyt
itsensä ja tullut ihmiseksi. Kuitenkin nyt - tällä hetkellä - Hän on korotettuna
Jumalan valtaistuimelle. Siksi minä tunnustan: "Jeesus Kristus on minun
Jumalani."

Vain Pyhä Henki voi näyttää sinulle todeksi, että Jeesus on Herra. Hän on
kaikkialla maailmassa todistamassa Jeesuksen nimestä. Ihmiset, jotka eivät ole
ottaneet vastaan Hänen todistustaan, eivät voi ymmärtää kuka Jeesus on.

Jumalan Henki
Tullessaan uskoon ihminen saa Pyhän Hengen, mikä ilmenee juuri siinä, että
hän ymmärtää kuka Jeesus on. "Kukaan ei myöskään voi sanoa: "Jeesus on
Herra", muuten kuin Pyhässä Hengessä."1Kor.12:3

Jeesus lupasi lähettää omilleen Pyhän Hengen. Hän myös lupasi tulla omiensa
luo, millä Hän ilmaisi olevansa omiensa luona Pyhän Hengen kautta. Tämän me
olemme myös käytännössä kokeneet, kun olemme kokeneet Jeesuksen läsnäoloa
Pyhässä Hengessä. Jeesus sanoi Jumalan Hengestä näin: "Hän kirkastaa minut,
sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille."Joh.16:14

Jeesuksen Hengessä voimme kutsua Jumalaa Isäksemme. Pyhä Henki meidän
hengessämme rukoilee Isää niin kuin Jeesus ja Hän kuulee meitä Poikansa
tähden. Jeesuksen omina me edustamme Häntä tälle maailmalle samalla tavoin
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kuin Jeesus edusti Isäänsä. Samalla tavalla kuin maailma näki Jeesuksessa Isän,
se näkee kristityissä Jeesuksen.

Lihansa päivinä Jeesus sanoi edustaneensa Isää: "Joka on nähnyt minut, on
nähnyt Isän. Kuinka sinä voit sanoa: 'Näytä meille Isä'? Etkö usko, että minä
olen Isässä ja Isä on minussa?"Joh.14:9-10

Jeesus edusti meille Isää ja Pyhä Henki edustaa meille Jeesusta. Näin Pyhä
Henki edustaa meille myös Isää Pojan kautta. Tämä todistaa meille, että on vain
yksi Jumala, koska He pitävät täydellisesti yhtä.

Koska Jeesus eli vain Isänsä tahdolle ja Isä Jumala on antanut kaiken vallan
Jeesukselle ja Pyhä Henki tuo esille vain Jeesusta, niin meillä on vain yksi
Jumala.
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Julkaistu 25.07.2009

Isä ja Poika
Jumala on ilmestynyt meille Isänä ja Poikana, jotta me voisimme oppia
rakastamaan Häntä. Jos rakastat Jumalaa, sinulla on aarteista arvokkain!

Rakkauden käsky
Suurin onni ja omaisuus on saada rakastaa Jumalaa. Antaessaan meille
kymmenen käskyään Hän tahtoi osoittaa meille, että me emme rakasta Häntä.
Jos rakastaisimme, meitä ei tarvitsisi käskeä rakastamaan. Rakkaus Jumalaan
on sitä, että pidämme Hänen käskynsä, eivätkä ne ole meille raskaat, jos
rakastamme Häntä.

Käskysana, "rakasta", on innoittanut monia yrittämään elämistä Jumalan
käskyjen mukaan. He ovat itsevarmasti ajatelleet, että "kyllä minä kykenen".
Tuo into ja yritys on hyvä asia, mutta se on paha asia, jos epäonnistuttuaan ei
myönnä, että ei kyennyt noudattamaan käskyä. Kärsitkö sinä siitä, ettet pysty
rakastamaan Jumalaa?

Kahden henkilön välinen rakkaus voi opettaa muille, mitä on rakkaus. Jumalan
täytyi tulla ihmiseksi, jotta me voisimme oppia rakastamaan. Jumalalla on
Poika, jotta Isän Jumalan ja Hänen ainokaisen Poikansa välinen rakkaus
opettaisi meidät rakastamaan Jumalaa.

Jumala on Yksi
Monet eivät hyväksy sitä, että Jeesus Kristus on Jumalan ainoa Poika. He
perustelevat kantaansa matemaattisin perustein. He sanovat, ettei yksi voi olla
kaksi tai kolme. Ovatpa he viisaita! Kun he eivät hyväksy Jeesusta Jumalan
Poikana, he kieltäytyvät oppimasta rakastamaan Jumalaa.

Raamattu esittää Jumalan ja Hänen Sanansa vaiheita seuraavasti. "Alussa oli
Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala."Joh.1:1  Jeesus on Jumalan
Sana. Hänen kauttaan on luotu koko maailmankaikkeus. Jumalan suusta ulos
tullut Sana on kuin "alkuräjähdys". Tämä Sana tuli Jeesuksessa ihmiseksi.

"Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen
kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän
oli täynnä armoa ja totuutta."Joh.1:14

Ihmisenä ollessaan Jeesus oli tyhjentänyt itsensä jumalallisesta kirkkaudestaan.
Hän syntyi syntisestä naisesta, Mariasta, mikä teki Hänestä tosi ihmisen.
Siksi Hän sanoi, että Isä on minua suurempi. Tämä ei kuitenkaan estä meitä
tunnustamasta Jeesusta Kristusta Jumalaksi, jos ymmärrämme kuka Hän on.
Jos tunnustat Hänet Jumalaksi, se on sama kuin, jos uskot Hänen nousseen
kuolleista.
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Jeesus kuoli ja nousi ylös ja palasi entiseen asemaansa Jumalan Sanana. Sen
lisäksi Hän yhä on Ihmisen Poika kirkastetussa ylösnousemusruumiissaan. Kun
Hän on suorittanut loppuun hallitustyönsä, Hän palaa takaisin alkuperäiseen
asemaansa Jumalassa. "Sitten tulee loppu, kun hän luovuttaa valtakunnan
Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja
voiman. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistuu
sen valtaan, joka on alistanut kaiken hänen valtaansa, jotta Jumala olisi kaikki
kaikissa."1Kor.15:24,28

Jumala on Yksi, mutta sinua varten Hän on ilmestynyt Isänä ja Poikana. Jos
kieltäydyt näkemästä Jumalaa Isänä ja Poikana, Hän pysyy sinulle salattuna
Jumalana.

Lapsenmieliset voivat oppia rakastamaan
Jumala on salannut itsensä viisailta, koska he eivät ota vastaan ilmoitusta, vaan
he tahtovat itse tutkia ja löytää totuuden. Sen sijaan Jumala on ilmoittanut
itsensä lapsenmielisille, jotka uskovat luotettavan henkilön ilmoituksen sen
enempää järkeilemättä asialla.

"Sillä hetkellä Jeesus riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: 'Minä ylistän sinua,
Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut nämä viisailta ja älykkäiltä
mutta olet ilmoittanut ne lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt.
Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu kuin Isä tiedä, kuka
Poika on. Eikä sitä, kuka Isä on, tiedä kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika
tahtoo hänet ilmoittaa.'"Luuk.10:21-22

Isä Jumala todistaa sinulle Jeesuksesta ja tämä todistaa sinulle Isästään.
Kuuletko sinä? Kuinka voisit kuulla, jos olet niin viisas, että pidät
mahdottomana, että Jumalalla olisi poika. Useaan otteeseen taivaasta kuului
Jumalan ääni, joka sanoi Jeesuksesta: "Tämä on minun rakas Poikani, johon
minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!"Matt.17:5  Tänäänkin sinä voit henkesi korvin
kuulla Hänen todistavan sinulle saman todistuksen - jos et ole viisas ja älykäs.

Jos ymmärsit Isän Jumalan rakastavan Jeesusta, voit myös havaita, kuinka
Jeesus rakasti Isäänsä. Rakkaudesta Isäänsä Jeesus oli Hänelle kaikessa
kuuliainen. Hänen rakkautensa koeteltiin monta kertaa, mutta Hän kesti kaikki
koetukset. Kun Jeesus otti Getsemanessa meidän syyllisyytemme päälleen, oli se
Hänelle vaikea hetki. Silloin Hän rukoili: "Isäni, jos mahdollista, niin menköön
tämä malja minun ohitseni. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon vaan niin kuin
sinä!"Matt.26:39

Kun Jeesus kuoli, niin aurinko pimeni, maa järisi ja kalliot halkesivat. Mitä
Isä Jumala tunsikaan sillä hetkellä? "Minun rakas Poikani, johon minä olen
mielistynyt!" Hän antoi rakkaan Poikansa uhriksi meidän syntiemme tähden.
Siten Hän rakasti meitä, mutta älä ajattele nyt sitä, vaan ajattele Hänen
rakkauttaan Jeesusta kohtaan. Poika oli Isälleen uskollinen kuolemaan asti.
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Isän Jumalan sydän liikuttui Jeesuksen Häntä kohtaan osoittamasta rakkaudesta
niin, että Hän antoi Jeesukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä.
Sinäkin teet samoin kuin Isä Jumala ja annat Jeesukselle kaiken vallan omassa
elämässäsi, jos todella ymmärsit, mitä Hän teki hyväksesi.

Jumala uhrasi Poikansa
Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa.
Mutta antoi, mihin? Antoiko Hän Poikansa pahojen ihmisten pilkattavaksi ja
runneltavaksi? Kyllä, mutta ei siinä kyllin. Isä Jumala kertoi meille Abrahamin
kautta mitä Hän oli tekevä. Hän sanoi Abrahamille: "Ota ainoa poikasi Iisak,
jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi sillä
vuorella, jonka minä sinulle sanon."1Moos.22:2

Iisak oli erityisen rakas, koska Abraham ja Saara olivat saaneet hänet pitkän
lapsettomuuden jälkeen. Hän oli erityisen ainutlaatuinen, koska hän oli syntynyt
Jumalan lupauksen voimasta yhdeksänkymmentä vuotta vanhasta Saarasta.
Silti Jumala pyysi Abrahamia kohottamaan veitsensä teurastaakseen rakkaan
poikansa.

Golgata on Moorian maassa, missä Jumala käski Abrahamia uhraamaan Iisakin.
Jumala laittoi Abrahamin itsensä esikuvaksi. Hän uhrasi Golgatalla ainokaisen
Poikansa, jota Hän rakasti. Jumala teurasti Poikansa voidakseen pelastaa
sinut. Jumala antoi Poikansa alttiiksi omalle vihalleen. Siinä on kyllin uhria
syntiemme sovitukseksi! Siksi taivaassa huudetaan tätä ylistystä: "Karitsa,
joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden,
väkevyyden, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen."Ilm.5:12

Kun Jeesus oli Getsemanessa ottanut päälleen meidän syyllisyytemme, Hän
koki kuinka yhteys Hänen Isäänsä katkesi. Ristillä Hän koki kuinka Jumala
vihaa Häntä meidän syntiemme tähden. Golgata pimeni keskellä päivää Jumalan
vihasta. Ristillä Jeesus koki kuinka Jumalan viha lävisti Hänen puhtaan sielunsa
ja Hän parkaisi: "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?"Matt.27:46

Isä Jumala katsoi taivaasta ristillä riippuvaa rakasta Poikaansa, jonka päällä
oli meidän syntiemme syyllisyys. Siinä olivat päällekkäin, mitä Jumala eniten
rakasti ja vihasi, Jeesus ja meidän syntimme. Vaikka Isä näki rakkaan Poikansa
meidän syntiemme alla, Hän ei katsonut läpi sormiensa meidän tuomiotamme,
vaan antoi vihansa kohdata Poikaansa. Hän ei armahtanut syntiä - ei edes
rakkaimpansa tähden.

Kokiessaan Jumalan vihaa Jeesus ei menettänyt rakkautta Isäänsä, vaan
kuollessaan Hän huusi: "Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni".Luuk.23:46

Kun Jeesus kuoli, niin Jumalan temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti, maa
järisi ja kalliot halkesivat, koska Isän Jumalan sydän murtui Hänen Poikansa
tähden. Katso, Jumala Karitsa, joka pois otti sinun syntisi!
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Tunnetko Jumalan tulen, Hänen rakkautensa hehkun, joka leimahti Golgatalla?
Näetkö Hänen kasvojensa kiivauden, kun Hän nosti rakkaan Poikansa ylös
Tuonelasta?

Näetkö Isän Jumalan säteilevät kasvot, kun Jeesus noustuaan kuolleista
saapui Hänen luoksensa? Mikä valtava riemujuhla, kun Isä asetti Poikansa
Valtaistuimelleen ja alisti Hänen alleen kaiken, mikä on maailmankaikkeudessa.
"Jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus
on Herra."Fil.2:11

Kaikki vuorollaan joutuvat tunnustamaan, että Jeesus Kristus on tosi Jumala.
Pelkkä tosiasian tunnustaminen ei kuitenkaan pelasta ketään, vaan rakkaudesta
nouseva kuuliaisuus Totuudelle. Siksi sinun pelastuksesi viholliset tekevät
kaikkensa, ettet sinä kokisi Isän Jumalan ja Jeesuksen välistä rakkautta. Jos et
koe sitä rakkautta, et saa voimaa totella Jumalaa.

Isä Jumala ei säästänyt rakasta Poikaansa tuomioltaan, kun sinun syntisi
olivat Hänen päällään. Niin paljon Hän vihaa sinun pahuuttasi. Katso Jumalan
rakkautta ja vihaa yhtä aikaa ja sinä muutut. Sitten sinäkään et säästä pahaa
minuuttasi, vaan kiellät itsesi ja otat ristisi ja seuraat Jeesusta.

Monet uskovat, että Jeesus koki ristillä vain Paholaisen, pahojen ihmisten
ja pahojen henkien vihaa. He kieltäytyvät näkemästä sitä, että Hän oli
siellä Jumalan lyömänä. He eivät halua puhua sovitustyön yhteydessä
Jumalan vihasta, vaan ainoastaan Jumalan rakkaudesta. Näin he vievät tästä
maailmankaikkeuden suurimmasta tapahtumasta pois sen voiman.

Olla Jeesuksessa Kristuksessa
Kuolema ja Tuonela eivät voineet pitää Jeesusta vallassaan, koska Hän oli
puhdas ja viaton. Jumala voi pelastaa sinut kuolemasta, koska Jeesus otti
päälleen sinun tuomiosi ja maksoi syntivelkasi Jumalalle. Näyttäessään sinulle
rakkautensa Jeesusta kohtaan Isä Jumala tahtoo vetää sinut heidän rakkautensa
piiriin. Saat kokea, että Isä Jumala rakastaa sinua niin kuin Poikaansa Jeesusta ja
vain Hänen tähtensä.

Ehkä kuitenkin haluaisit kokea, että Hän rakastaisi sinua sinun itsesi tähden,
eikä Jeesuksen tähden. Voit sen kokea, jos tunnustat olevasi Jumalan vihollinen.
Ei sinusta maksettu kallista hintaa siksi, että olisit niin arvokas, vaan siksi, koska
Jumala on niin hyvä, että Hän rakastaa vihollisiaan. Älä anna lunastusmaksun
suuruuden johdattaa sinua uskomaan, että Jumala rakastaisi sinua ylpeänä,
ahneena ja itsekkäänä ihmisenä.

Jumala rakasti sinua vihollisenaan, kun Hän lähetti Jeesuksen sovittamaan sinun
syntisi. Se on Jumalan rakkautta sinua itseäsi kohtaan. Voitko ottaa vastaan
viholliselle osoitetun rakkauden vai vaaditko Jumalaa rakastamaan itseäsi oman
hyvyytesi tähden? Jos sitä vaadit, niin et hyväksy Jumalan evankeliumia.
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Raamatussa käytetään sanontaa "olla Jeesuksessa Kristuksessa." Esim.:
"Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa
Jeesuksessa."Room.8:1  Mitä tarkoittaa olla "Hänessä"? Eihän tämä kuulu
normaaliin kielenkäyttöön ihmisten arjessa. Miten joku henkilö voisi olla
toisessa henkilössä? Ei se olekaan muuten mahdollista kuin jumalallisessa
rakkaudessa. Isä Jumala rakastaa sinua Jeesuksen Kristuksen tähden. Hän näkee
sinussa Poikansa, jos Jeesus elää sinussa.

Jeesuksen oma on päässyt Isän Jumalan ja Jeesuksen välisen rakkauden piiriin.
"Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta
he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä - minä heissä ja sinä minussa - jotta
he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja
rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua."Joh.17:22-23

Niin kauan kuin me pysymme Jumalan rakkaudessa me pysymme tässä
ihmeellisessä rakkauden ykseydessä. Juuri tätä rakkaudessa pysymistä varten
Jeesus rukoilee omiensa puolesta: "Pyhitä heidät totuudessa." Jumalan
totuudessa pysyminen erottaa meidät Jumalan rakkaudelle. Jeesuksessa
Kristuksessa rakkaus ja totuus ovat tulleet yhdeksi asiaksi. Niin eivät ne enää ole
kaksi vaan yksi. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.

Monet uskovat saaneensa syntinsä anteeksi Jeesuksen sovitustyön kautta, mutta
kieltäytyvät elämästä Jeesuksen opetusten mukaan. Näin he yrittävät erottaa
Jumalan rakkauden ja totuuden toisistaan. Miten he voivat samaan aikaan
halveksia Jeesuksen opetuksia ja rakastaa Häntä? Voisiko olla mitään muuta
syytä kuin, että he eivät ole ottaneet vastaan Jumalan rakkautta Jeesuksessa
Kristuksessa tai ovat kadottaneet saamansa rakkauden?

Yli kaiken varottavan varjele sydämesi rakkaus Jumalaan. Monet kyllä suullaan
tunnustavat Jeesuksen, mutta kieltävät Hänet teoillaan, koska heidän sydämensä
ei rakasta Jumalaa. "Ei kenelläkään, joka kieltää Pojan, ole myöskään Isää. Joka
tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. Pysyköön teissä se, minkä olette kuulleet
alusta asti. Jos teissä pysyy se, minkä olette kuulleet alusta asti, tekin pysytte
Pojassa ja Isässä."1Joh.2:23-24

Kukaan ihminen ei voi antaa sinulle rakkautta Jumalaan, vaan Pyhä Henki antaa
sen sinun sydämeesi katsellessasi Isän ja Pojan välistä rakkautta. Siksi rukoile
nyt Jumalaa, että saisit syttyä Hänen rakkautensa tulesta.
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Julkaistu 28.04.2003

Kirjoitukset sydämeni taulussa
Raamattu on pelastukseksi jumalattomille ja opetukseksi uskovaisille.
Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet Raamatun, mutta Jumala kirjoittaa
sanansa omakätisesti meidän sydämemme tauluun.

Kenelle Raamattu on kirjoitettu?
Raamatun opetukset on kirjoitettu uskovaisille ja sen todistukset on kirjoitettu
kaikille ihmisille. Neljä evankeliumia todistaa kaikille, että Jeesus Messias on
Jumalan Poika. Apostoli Johannes sanoo evankeliumistaan: "Mutta nämä on
kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että
teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään."Joh.20:31

Paavali sanoo, että Raamattu on Jumalan ihmistä eli uskovaista varten: "Koko
Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa,
jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin
tekoihin."2Tim.3:16-17

Kuka on kirjoittanut Raamatun?
Jumala on käskenyt joitakin palvelijoitaan kirjoittamaan ylös sen, minkä
he saivat Jumalalta. Heidän kirjoitustensa aitous on aina ollut hyökkäysten
kohteena. Moosesta Jumala käski kirjoittamaan lain. Profeettoja hän käski
kirjoittamaan saamansa profetiat. Jeesuksen apostoleja käskettiin kirjoittamaan
Jeesuksen elämästä, teoista ja opetuksista.

Kaikille Raamatun kirjoittajille on yhteistä se, että he ovat esittämänsä
asian silminnäkijöitä ja todistajia. Voit lukiessasi oppia tuntemaan heidän
persoonansa. Kun he sitten lainaavat Jumalan suusta kuulemansa sanat, niin
voit oppia jotain Jumalan persoonasta. Näin Jumala puhuu meille inhimillisen
vajavaisuuden keskeltä.

Olisihan Hän voinut laittaa enkelin kirjoittamaan Raamatun tai vaikka kirjoittaa
sen itse. Hän ei kuitenkaan tehnyt niin, koska Hän näki hyväksi, että ihminen
todistaa Hänestä. Jeesus itse ei kirjoittanut kirjaa Raamattuun, koska Hän
siinäkin seurasi Isäänsä.

Miksi joku kirja on Raamatussa?
Raamatussa on vain Jumalan kutsumien profeettojen tai apostolien kirjoituksia.
Maailmassa on ollut monta väärää profeettaa ja valheapostolia. Heilläkin on
omat kirjansa. Mistä hengestä kirjoittaja on osallinen, samasta hengestä on
syntynyt myös hänen kirjansa. Arvostele siis henget, mikä on Jumalasta ja mikä
ei. Voit havaita, että Raamatun kirjat ovat samanhenkisiä.
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Onko niin, että vain Raamatun kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan Hengen
vaikutuksesta? Raamatussa ei missään sanota, että vain tämä kirja on syntynyt
Jumalan Hengen vaikutuksesta. Päinvastoin se korostaa, etteivät koko
maailmaan mahdu ne kirjat, jotka Jumalan Sanasta voidaan kirjoittaa.

Mistä sitten tiedät, mikä kirjoitus on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta?
Vain ne ihmiset, jotka myös itse ovat syntyneet Jumalan Hengen vaikutuksesta
voivat arvostella asian. Jumalan Hengestä syntynyt tuntee toisen samasta
Hengestä syntyneen. Uuteen Testamenttiin ovat valikoituneet ne kirjat, jotka
alkuseurakunnan uskovat tunnustivat apostolien kirjoittamiksi.

Kirkolliskokouksella, joka päätti Uuden testamentin kirjavalikoimasta, ei ollut
hengellisiä edellytyksiä arvostella kirjoja. Se ei tehnyt valintaa, vaan ainoastaan
totesi käytössä olevat kirjat. Ne kirjat, jotka hylättiin, eivät olleet samanhenkisiä
uskovien suosimien kirjojen kanssa.

Joka tapauksessa Raamattu ei kerro kaikkea, mistä olisi voitu kirjoittaa. Apostoli
Johannes sanoo: "Paljon muitakin tunnustekoja, joista ei ole kirjoitettu tässä
kirjassa, Jeesus teki opetuslastensa nähden."Joh.20:30  Raamattu on vain osa siitä,
mitä Jumalan Sanasta voitaisiin kirjoittaa. "Paljon muutakin Jeesus teki. Jos
niistä kirjoitettaisiin kohta kohdalta, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi
ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa."Joh.21:25

Uudessa Testamentissa Jeesuksen apostolit antavat oman todistuksensa
Jeesuksesta. He näkivät Jeesuksen elävän, kuolevan ja nousevan kuolleista
ja astuvan ylös taivaaseen. Siksi Raamattu on enemmän kuin muut Jumalan
hengestä syntyneet kirjoitukset. Syntyyhän Jumalan Hengen vaikutuksesta joka
päivä uusia kirjoituksia, jotka ovat hyödyllisiä ihmisille. Ne eivät kuitenkaan ole
Uuden Testamentin veroisia juuri siksi, koska kukaan niiden kirjoittajista ei ole
yksi niistä kahdestatoista.

Raamatun luotettavuus
Raamatun luotettavuus perustuu siihen, että se puhuu asioista, jotka toimivat
käytännössä juuri niin kuin se kuvaa. Jumala on hyvä ja maailma on pahuuden
vallassa ja Jeesukseen uskova kokee pelastuksen. Raamattu vain vahvistaa
sen, minkä ihmiset muutenkin omissatunnoissaan tietävät. Jumalan teot ovat
kaikkien nähtävissä.

Raamatun luotettavuutta voidaan todistella arkeologialla tai muilla Raamatun
ulkopuolisilla lähteillä. Nämä persoonattomat ja siten ikään kuin objektiiviset
todisteet eivät kuitenkaan lopulta ratkaise mitään. Ihmisen sydämen täytyy
joka tapauksessa ratkaista hyväksyykö se sanoman sisällön vai ei. Jos se sanoo
asialle, ei, niin mitkään todisteet eivät ole sille tarpeeksi.

Raamatusta esiin nouseva Jeesus on niin vakuuttava persoona, että Hänet
torjunut ihminen vastustaisi Jeesusta, vaikka Hän tulisi kadulla vastaan.
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Kirja on juuri niin luotettava kuin sen kirjoittaja. Jumalan Hengen vaikutuksen
voi havaita Raamatun kirjoittajista. Tarvitaan todellakin luottamusta henkilöön
eikä tieteellistä analyysiä. Jumalalla on hyvä syy, miksi Hän ei ole kirjoittanut
Raamattua omakätisesti. Jumalan sormi kyllä kirjoitti kivitauluihin ne
kymmenen käskysanaa, jotka Mooses kopioi kirjaansa. Me tuskin luottaisimme
Raamattuun enemmän, jos Jumalan sormi olisi sen kokonaan kirjoittanut? Sen
sijaan Jumala on luvannut omakätisesti kirjoittaa kirjaa paremman kirjoituksen,
mutta ei paperille eikä kiveen.

Raamatun virheistä
Kun ihminen ei ota vastaan Raamatun ja omantuntonsa nuhtelua, niin hän yrittää
puolustautua etsimällä Raamatusta virheitä. Ihan saman saa kokea ihminen,
joka nuhtelee lähimmäistään, joka ei ota vastaan nuhtelua. "Oletko sinä muka
parempi kuin minä? Sinussakin on vikaa..." Ylpeä yrittää kääntää negatiivisen
huomion pois itsestään.

Raamattu on kokonaan Jumalan Hengen innoittama. Se ei silti tarkoita sitä,
että teksti olisi täysin virheetön. Raamatussa on joitakin virheitä, kuten on
parhaimmassakin uskovaisessa. Nuo virheet eivät kuitenkaan ole sanoman
kannalta merkittäviä.

Esimerkiksi näissä kahdessa Raamatun kohdassa on kahdenlaista tietoa:
1 Aik.18:4 sanoo, että ratsumiehiä oli 7000. 2Sam.8:4 sanoo samasta
tapahtumasta, että ratsumiehiä oli 1700. Mitä merkitystä tällä virheellä on?
Ehkä kyseessä on kopiointivirhe, koska jokin toinen alkutekstiversio toisesta
Samuelin kirjasta antaa saman luvun kuin Aikakirja. Raamatussa on muitakin
vastaavanlaisia virheitä, mutta olet mieletön jos hylkäät sen sanoman niiden
vuoksi.

Lisäksi on tapahtunut pieniä käännösvirheitä. Esimerkiksi edellisen
raamatunkohdan sana "ratsumies" on ilmeisesti väärin, koska useimmat
käännökset puhuvat "vaunumiehestä".

Moni väittää löytäneensä myös Raamatun sanomasta ristiriitaisuuksia. Se
johtuu tavallisesti siitä, että heissä vaikuttaa eri henki kuin Raamatussa. Jos he
ymmärtäisivät Jumalan ajatuksia, niin he huomaisivat, ettei mitään ristiriitaa
olekaan.

Jumala on sallinut Raamattuun tulla joitakin virheitä, jotta kukaan ei antaisi
Jumalalle kuuluvaa kunnioitusta Raamatulle. Älä etsi täydellistä kirjaa, vaan
ihastu täydelliseen Jumalaan.

Raamatun palvontaa
Jeesuksen vastustajat kunnioittivat Raamattua liikaa ja siksi he eivät tunteneet
Häntä. "Te tutkitte Kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä iankaikkinen
elämä, ja juuri ne todistavat minusta. Silti te ette tahdo tulla minun luokseni,
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että saisitte elämän."Joh.5:39-40  Raamattu opastaa meitä Jumalan luo. Jos emme
pane Raamatun sanaa käytäntöön elämässämme, niin sen tutkiminen ei hyödytä
meitä mitään.

Raamatun palvojat eivät voi tunnustaa, että Raamatussa olisi mitään virhettä.
He pitävät Raamattua yliluonnollisena taikakaluna, joka säteilee mystistä valoa.
He toistavat raamatunlauseita kuin loitsuja. He uskovat, että Raamatun sana
vaikuttaa, vaikkei se menisikään heidän sydämeensä. He ovat sulkeneet Jumalan
pois sydämestään, ja pukeneet päällensä raamatullisuuden.

Raamatun palvojat väittävät, ettei Raamatun ulkopuolella ole Jumalan sanaa. He
eivät vain sano, että Raamattu on Jumalan sanaa, vaan he sanovat, että Raamattu
on Jumalan Sana. Näin he tekevät Raamatusta Jeesuksen. Hän yksin on Jumalan
Sana.

Jumaluuden koko täyteys asuu Jeesuksessa eikä Raamatussa. Raamattu on
vain pisara Jeesusta. Pyhä Henki on Jumalan sanojen täydellinen varasto, eikä
Raamattu. Hän jakaa meille Jeesuksen omasta, eikä koko maailmaan mahtuisi ne
kirjat jotka olisivat kirjoitettavissa Hänen täyteydestään.

Raamattu sydämessä
Vaikka Jumala ei ole itse kirjoittanut meille kirjaa, niin Hän on luvannut tehdä
enemmän. Hän haluaa kirjoittaa sanansa meidän sydämemme tauluun. "Mutta se
liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo HERRA,
on tällainen: MINÄ panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja KIRJOITAN sen
HEIDÄN SYDÄMEENSÄ. Niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun
kansani."Jer.31:33

Me tiedämme, että tämä kirjoittaminen ei koske vain juutalaisia, vaan kaikkia,
jotka uskovat Jeesukseen. Sillä edellinen sana on Uudessa Testamentissa näin:
"Tämä on se liitto, jonka minä teen heidän kanssaan näiden päivien jälkeen,
sanoo Herra: 'MINÄ panen lakini heidän sydämeensä ja KIRJOITAN ne
HEIDÄN MIELEENSÄ. Ja sitten: 'Heidän syntejään ja laittomuuksiaan minä en
enää muista.'"Hep.10:16-17

Tämä on valtava kokemus! Itse Jumala kirjoittaa minun sydämeni tauluun.
Puhuessaan korinttolaisille Paavali tuo esiin tämän kirjoitustyön. "Onhan
selvää, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelutyöllämme kirjoitettu,
ei musteella vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin vaan sydämen
lihatauluihin."2Kor.3:3  Huomaa, että tämä sydämen Raamattu on arvokkaampi
kuin Raamattu kirjana, koska sen kirjoittajana on itse Jumala. "Tämä aarre on
meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä
näyttäisi tulevan meistä."2Kor.4:7
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Jeesus sanoi Raamattuun Jumalan sanana uskoville juutalaisille: "Eikä hänen
sanallaan ole teissä pysyvää sijaa."Joh.5:38  Jos Jumala on saanut kirjoittaa
sanansa sydämesi tauluun, niin Hänen sanansa on sinussa pysyväisenä.

Miksei siis Raamatussa ole kirjaa nimeltä: "Kristuksen kirje"? Siksi, koska
Jumala haluaa kirjoittaa sen Sinun sydämeesi.
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Julkaistu 29.03.2004

Hypnoosi ja suggestiot
Hypnoottinen unitila on hengellisen herätyksen vastakohta. Valhe lumoaa,
mutta totuus herättää. Jos kuuntelet totuutta, niin saat voimaa vastustaa
suggestioita. Jos haluat paeta totuutta valheeseen, niin sisimpäsi suorastaan
imee suggestiot itseensä.

Miten hypnotisoidaan?
Sana hypnoosi tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa nukuttamista. Hypnoosi
perustuu suggestioiden (lat. suggestio = salaisvaikutus) antamiseen.
Hypnoottinen unitila on erikoistapaus suggestioiden aiheuttamista ilmiöistä.

Ei ole olemassa mitään yhtä erityistä tapaa suggeroida. Lukemattomille eri
suggerointimenetelmille on kuitenkin yksi yhteinen piirre - valehteleminen.
Mikä tahansa totuudelta kuulostava valhe kelpaa instrumentiksi hypnotisoijalle.

Hän voi vaikkapa käyttää heiluria ja pyytää sinua seuraamaan silmilläsi sen
liikettä. Kohta hän sanoo, että nyt alat tuntea silmäsi raukeiksi. Juuri silloin
alatkin tuntea yhtäkkistä väsymystä silmissäsi. Saat vaikutelman hypnologin
sanoissa vaikuttavasta voimasta, koska juuri sillä hetkellä, kun hän sanoi, sinä
koit asian. Hypnologi tietää, että seurattaessa heiluriliikettä ihmisen silmässä
tapahtuu yhtäkkinen fysiologinen väsyminen. Hän tarkkaa millä hetkellä se
tapahtuu ja sovittaa sanansa siihen hetkeen. Jos sinä et tiennyt totuutta, niin
valhe vaikutti sinuun.

Suggeroiminen on viisasta valehtelemista. Valhe esitetään niin taitavasti
totuutena, että kuulija uskoo sen ja saa luottamuksen suggeroijaan. Kenet
tahansa voi hypnotisoida, mutta ei samoilla valheilla.

Kun olin noin 18-vuotias, niin olin kiinnostunut tästä aiheesta ja luin alan
kirjallisuutta. Siihen aikaan tulin myös uskoon. Kun huomasin hypnoosin
perustuvan valheen voimaan, niin sanouduin siitä irti, koska halusin kavahtaa
kaikkea valhetta.

Suggeroiva maailma
Suggestiot eivät aina aiheuta unitilaa. Valheen voimavaikutukset ovat
moninaiset. Lumelääkkeen vaikutus on ehkä tunnetuin esimerkki valheen
voimasta. Sairauden oireet katoavat lääkkeen avulla, jossa ei ole mitään
vaikuttavaa ainetta. Valhe on siinä, että sanotaan tai muuten annetaan ymmärtää
lääkkeen auttavan vaivaan. Samoin homeopaattisten lääkkeiden vaikutus
perustuu valheen voimaan. Ne eroavat lumelääkkeistä vain siten, että lääkärikin
uskoo omaan valheeseensa.

Erityisen traagisiksi suggestiot muuttuvat silloin, kun hypnologin tilalle astuu
henkiolento. Jokaisen hypnotisoitavaksi antautuvan pitäisi ottaa huomioon
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se, että hän on vaarassa tulla osalliseksi pahoista hengistä. Näkymättömästä
maailmasta tulevista suggeroivista sanoista ei pääsekään niin helposti eroon kuin
hypnotisoivasta ihmisestä.

Jeesus sanoo Paholaisen uskovan omiin valheisiinsa. "Eikä hän pysy totuudessa,
koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu omiaan, sillä
hän on valehtelija ja valheen isä."Joh.8:44  Hetki, jona tulit pitäneeksi valhetta
totuutena, tuo Paholaisen lähelle sydäntäsi. Epäusko on hyvä asia, kun se
kohdistuu valheeseen. Älä ole herkkäuskoinen, vaan etsi totuutta.

Monessa mielisairaudessa valheelliset mielikuvat ovat oleellinen osa sairautta.
Kun joku alkaa pitää mielikuvituksensa tuotetta todellisuutena, niin se merkitsee
sitä, että valheen henki on alkanut elää loiselämäänsä hänessä.

Katso ympärillesi ja huomaa, kuinka kevyesti useimmat ihmiset suhtautuvat
valheeseen. He viihdyttävät itseään valheilla. Monet esimerkiksi pitävät sitä
viihdyttävänä, kun ihmisten todellisuudentaju on hypnoosiesityksissä sekaisin.

On vaarallista mielistyä valheisiin. Aina ensin harrastetaan tietoisia valheita.
Lopulta valhetta ei enää tiedosteta valheeksi ja silloin ollaan jo lumottuja. Moni
uskoo voivansa olla itse uskomatta valheisiin, vaikka valehteleekin muille.
Heille valhe on kuin käärme, jonka he uskovat lumonneensa, niin ettei se pistä
heitä. Voi mikä väärä turvallisuuden tunne ja kuinka suuren turmion se tuokaan
heille!

Mainosten antamat suggestiot ovat yleisesti hyväksyttyjä valheita. Monet
ihmiset suorastaan nauttivat siitä, että heitä huijataan. He mielellään maksavat
tuotteeseen liittyvästä mielikuvasta, vaikka he maksavatkin valheesta. Mitä
kalliimpi on valhe sitä suurempi lumous.

Erilaiset virkapuvut toimivat suggestion antajina, kuten lääkärin valkea takki
tai papinkaapu. Armeijassa univormulla on erityisen suuri merkitys. Esimies
on kuin jumala, jonka käsky on täytettävä mitään kyselemättä. Armeijoiden
koulutus tähtää kykyyn tappaa, kun esimies käskee. Tätä päämäärää varten
koulutus pyrkii luomaan isänmaallisuuden lumouksen. Suggestioiden
vangitsemat miehet marssivat kohti varmaa kuolemaa. Jos he olisivat hereillä, he
eivät voisi tehdä sitä.

Yhteiskunnan joka tasolla on erilaisia rituaaleja, joilla on suggeroiva vaikutus.
Niiden merkitys ihmisille on siinä, että ne vahvistavat heidän uskomuksiaan.

Lapset ovat helppoja kohteita suggeroijalle. Monet aikuiset käyttävät lasten
herkkäuskoisuutta hyväkseen ja suorastaan nauttivat katsoa valheen uskoneen
lapsen reaktioita. Usein lapset opetetaan suhtautumaan valehtelemiseen kevyesti
antamalle sille eri nimitys, kuten narrata. Valheella halutaan viihdyttää ja antaa
elämyksiä. Olisi parempi opettaa, että totuus itsessään on arvokas asia. Valhe on
aina vaarallinen! Älä koskaan valehtele, älä edes leikin vuoksi.
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Olet ehkä valehdellut lapsillesi, että joulupukki on olemassa. He uskoivat sen,
ja sinä nautit siitä, kun he niin tosissaan puhuvat joulupukista. Paholainen
valehteli sinulle, että ei ole olemassa Jumalaa. Sinä uskoit sen, ja nyt Paholainen
nauttii kuunnellessaan sinun niin tosissasi selittävän, että maailma on syntynyt
sattumalta miljoonien vuosien aikana.

Hypnotisoiminen on rikos Jumalaa vastaan
Ihmisen halu leikkiä Jumalaa tekee hänestä suggestioiden antajan. Voimakas
persoona esiintyy sellaisella tavalla, että hän antaa ymmärtää olevansa jotain
suurta. Jos kuulijana on ihminen, joka haluaa kokea jotain yliluonnollista, niin se
tekee hänestä helpon saaliin valheille.

Kaikki mitä Jumala sanoo, se aina tapahtuu. Siksi Hän ei kykene valehtelemaan.
Se, mitä Jumala sanoo, on totuus. Kaikki mitä on olemassa, on Hänen sanansa
voimasta.

Se, että ihminen kykenee ottamaan valheen totuutena, todistaa sen, että ihmisen
sisin tietää miten Jumalaa kuunnellaan: Mitä tahansa Jumala sanookin, se
tapahtuu. Jos joku asettuu Jumalan paikalle sanojaksi, niin hän saa hämmästyä
kuulijansa reaktioita. Hypnotisoitu maistoi veden viiniksi, vaikka se olikin vain
vettä. Sen sijaan kun Jumala sanoi vettä viiniksi, niin se todella muuttui viiniksi.

Jos sinä alat kuunnella jonkun ihmisen puhetta, niin kuin hän olisi Jumala,
niin silloin voi tapahtua jotain ihmeellistä. Totta, valheen voima on olemassa.
Se toimii, mutta se on väärin. Tahdotko idoliksi? Haluatko hypnotisoida?
Suggestioiden ja hypnoosin harjoittaja pyrkii jumalaksi Jumalan paikalle.

Egyptin noidatkin tekivät aluksi samoja ihmeitä, kuin Jumala teki Mooseksen
kautta. Lopulta he joutuivat myöntämään, että valheen voimalla on rajansa. He
eivät voineet tehdä samaa, vaan sanoivat: "Tämä on Jumalan sormi."

Oikeastaan valhe vain todistaa meille, että totuus on olemassa. Jos ei olisi
totuutta, niin ei olisi valhettakaan. Jos valheen avulla sinut saatiin kokemaan
olemattomia niin kuin ne olisivat, niin mitä voitkaan kokea totuuden voimalla!

Kansanjoukot valheen hurmiossa
Hypnoosi ei aina ole unen kaltainen tila, vaan varsin usein se tekee ihmisen
ylienergiseksi jollain tietyllä elämän alueella. Eläessäsi suggestioiden keskellä
sinä vähitellen keräät niitä sisimpääsi, jos et onnistu torjumaan niitä. Lopulta
tulee se ratkaiseva tapahtuma, joka sitoo sinut suggestioiden antajan valtaan.

Tuona hetkenä voit itsekin ihmetellä, mikä sinuun oikein meni. Sait asian
hengen tai koit jonkun sisäisen "valaistumisen" tai jäit vain koukkuun, joka saa
sinut elämään valheesi valtaamana. Sinä hetkenä, kun valhe muuttuu sinulle
totuudeksi, sinä vaivut hypnoosiin. "Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja
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hyvää pahaksi, jotka kääntävät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi,
jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!"Jes.5:20

Myöhemmin voi tapahtua jotain sellaista, että lumous särkyy ja silmäsi
avautuvat. Sinä ihmettelet sitä, mikä sinusta oikein lähti pois. Jopa kokonaiset
kansakunnat ovat kokeneet tällaista.

Saksan kansa oli Hitlerin hypnoottisessa otteessa. Samoin Venäjän kansa eli
kommunismin luomissa kulisseissa. Sitten kulissit romahtivat ja monet heräsivät
valheestaan. "Te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja
syöneet valheen hedelmiä."Hoos.10:13

Poliittinen propaganda on luonut maailmaan valheiden verkoston, joka synkistää
ihmisten elämää kaikkialla maailmassa. Kansat saavat syödä valheittensa
karvaita hedelmiä. He kylvivät valheen ajatuksia sydämeensä, koska tahtoivat,
ettei heitä nuhdeltaisi heidän pahuudestaan!

Raskaan unen seurakunta
Jos seurakunta palvoo Jumalaa, niin Hän vuodattaa Pyhän Henkensä sen ylle.
Jos seurakunta palvoo epäjumalia, niin Hän jättää sen valheen henkien valtaan.
Monen seurakunnan harras ilmapiiri on hypnoottista uneliaisuutta, joka on saatu
aikaan epäjumalia ylistämällä.

"HERRA on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen."Jes.29:10  Miksi
israelilaisten seurakunta joutui elämään seuraunta? "Tämä kansa lähestyy
minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan mutta pitää sydämensä minusta
kaukana. Heidän pelkonsa minun edessäni on vain opittujen ihmiskäskyjen
noudattamista."Jes.29:13

He teeskentelivät Jumalalle. Heidän ulkonaisen käytöksensä ja sydämensä
todellisuuden välillä oli ristiriita. Heidän käytöksensä valehteli. He laskettelivat
rukouksia sujuvasti, mutta heidän sydämensä ei tarkoittanut sitä, mitä heidän
suunsa sanoi. He suggeroivat itsensä tuohon uneen uskonnollisilla rituaaleillaan.
Jumala totesi kansansa piirittävän Häntä valheillaan. "Efraim on ympäröinyt
minut valheella ja Israelin huone vilpillä."Hoos.12:1

Kun Raamattu puhuu paatuneesta sydämestä, niin se tarkoittaa valheen
kovettamaa ajatuselämää. Jeesus herätteli opetuslastensa sydämet totuuteen,
ja siksi Jumala saattoi helluntaina vuodattaa Pyhän Henkensä heidän päälleen.
Silloin he todella heräsivät ja virvoittuivat ja saivat rohkeuden vastustaa kaikkea
valhetta. Totuuden Henki valtaa ne, jotka tottelevat totuutta. Valheen henki
valtaa ne, jotka tottelevat valhetta.

Sakramentit ovat suggestioita
Hypnoosin alkuperä on siis valheessa ja suggestiot ovat valheen voimaa. Jos
uskonnollisessa toimituksessa valehdellaan, niin se toimii suggestion lähteenä.
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Antamalla itsessään oikealle tapahtumalle väärä sisältö on pilattu monta hyvää
asiaa.

Juutalaiset miehet ympärileikataan kahdeksan päivän ikäisinä. Monet
valheellisesti pitävät tuota toimitusta takeena Jumalan suosiosta. Jeesus julisti
ympärileikatuille juutalaisille, että "ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki
hukutte". He vastustivat Jeesuksen sanomaa, koska he luottivat ulkonaiseen
juutalaisuuteensa. He suorastaan suuttuivat Jeesukselle, koska he eivät halunneet
herätä valheen unestaan.

Jeesus sanoi: "Tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät
näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi."Joh.9:39

Ne, jotka näkivät itsensä jo pelastettuina, eivät antaneet Jeesuksen pelastaa
itseään. Ne, jotka eivät nähneet itseään pelastettuina, saattoivat nähdä tarpeensa
pelastua. Jos sinussa oleva totuus onkin valhetta, niin kuinka suuri onkaan
sinussa oleva valhe!

Samalla tavalla kuin juutalaiset luottavat ympärileikkaukseensa monet kristityt
uskovat kasteen armoon. Siten he pettävät itsensä niin, että torjuvat Jeesuksen
tarjoaman elämän.

Sakramentaalisessa kasteessa valehdellaan, kun siinä sanotaan, että henkilö
otetaan siinä Jumalan lapseksi. Kun Jeesus antoi juutalaisten ymmärtää, etteivät
he olleet Jumalalle otollisia ilman sydämen kääntymystä, niin he suuttuivat.
Juuri tämä viha oli syynä Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Samasta syystä
Jeesukseen uskovia haukutaan lahkolaisiksi. Valheen unta nukkuvat kokevat
hereillä olevan kiusalliseksi herättäjäksi. "Mokomakin lahkolainen, nukkuisit
niin kuin muutkin."

Paholainen on valheen isä ja esittää kohta "valkeuden enkeliksi" tekeytyneenä
suurimman valheensa. "Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on
surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. Tuon
laittoman tuleminen tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla
tunnusteoin ja ihmein, kaikin vääryyden viettelyksin niille, jotka joutuvat
kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen
pelastua."2Tess.2:8-10

Jos joku paha ja ilkeä ihminen puhuisi minulle kadotuksen todellisuudesta,
tuskin uskoisin. Nyt kun läpeensä hyvä Jeesus sanoo, että osasi on joko taivas
tai kadotus, niin minä luotan siihen, että Hän ei valehtele. Jeesus tekee totuuteen
rakastumisen meille helpoksi, koska Hän on niin rakastettava. Jos katsoisit
tarkemmin millainen Hän on, niin sydämesi avautuisi Hänelle ja siten myös
Hänen sanoilleen.
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Jeesuksen uskoon ei pääse itsesuggestiolla
Sinä ehkä väität, että tapahtuma, jossa joku tulee uskoon, on sekin saatu aikaan
suggeroimalla. Voi se ollakin jonkun kohdalla niin, mutta se ei ole raamatullinen
uskoontulo. Jos Raamatun Jeesus ja Hänen sanomansa olisivat valhetta, niin
silloin uskoontulo olisi aina valheen hurmioon vajoamista. Jotkut kyllä julistavat
Hänen oppiaan suggestiivisesti, mutta se ei tarkoita sitä, että Jumala sen
hyväksyy.

Hän odottaa sinun kääntyvän pahuudestasi ja tarttuvan tässä tarpeessasi
evankeliumin totuuteen. Koettuasi evankeliumin voiman käytännössä, tunnet
Totuuden. Sen sijaan ulkonainen tunteiden kuohutus tai oppien hokeminen
tai ihmisten mahtipontiset vakuuttelut eivät tuo sinulle Jumalaa yhtään
läheisemmäksi.

Jeesus ei anna sinulle mitään aseita itsesuggestioon, mutta kirkot kyllä sen
tekevät. Älä myöskään yritä itse vakuuttaa itsellesi, että nyt olet pelastettu. Anna
Pyhän Hengen tehdä se.

On helppo huomata Raamatusta se, että Jeesus ei koskaan yrittänyt tehdä
vaikutusta ihmisiin millään ulkonaisella. Et löydä Häntä manipuloimasta
ihmisiä. Hän ei pönkittänyt arvovaltaansa loistolla, mutta ei myöskään
salaperäisellä mystiikalla. Hän ei ollut loistavaan pukuun pukeutunut suuri
uskonnollinen johtaja eikä munkki. Hänellä ei ollut "pyhän miehen" ulkoisia
merkkejä. Hänen ihmeensä eivät ole mitään temppuja tai esityksiä. Hän tekee
vaikutuksen sanojensa sisällöllä ja elämällä itse niiden mukaisesti.

Jos jotkut valheella johdattelevat sinua uskovaiseksi, niin se ei tarkoita sitä, että
Raamattu olisi valhetta. Itse asiassa Jeesus on Raamatussa kertonut meille, että
teeskentelijät tulevat Hänen nimensä avulla tekemään jopa ihmeitä.

"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan,
vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle
sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun
nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoa?'
Silloin minä vastaan heille: 'Minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois
minun luotani, te laittomuuden tekijät'."Matt.7:21-23

"Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja
seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja tekopyhien valehtelijoiden
vaikutuksesta, joiden omatunto on merkitty poltinraudalla."1Tim.4:1-2

Oikea Jeesuksen apostoli puhuu näin: "Olemme hylänneet kaikki häpeälliset
salatiet, emme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa,
vaan tuomalla julki totuuden me suosittelemme itseämme Jumalan edessä
jokaisen ihmisen omalletunnolle."2Kor.4:2  Paavali vetosi kuulijoidensa
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omaan arvostelukykyyn: "Puhun kuin järkeville. Arvostelkaa itse, mitä minä
sanon."1Kor.10:15

Paavali ei kerskaa edes hengellisistä kokemuksistaan, ettei kukaan pitäisi häntä
jonain suurena: "Vaikka tahtoisinkin kerskata, en olisi järjetön, sillä puhuisin
totta. Kuitenkin pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin
näkee tai kuulee minusta."2Kor.12:6

Huomaa, että totuuden avulla voidaan luoda vääriä mielikuvia, jotka ovat
valheita. Valhe ei esiinny vain siinä, mitä puhutaan, vaan voi olla myös siinä,
miten puhutaan.

Jeesus on totuuden Kuningas
Jeesus sanoi tehtävästään Pilatukselle näin: "Sitä varten olen syntynyt ja tullut
maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta,
kuulee minun ääneni."Joh.18:37  Kaikki totuus puhuu Jeesuksen puolesta. Ei ole
olemassa erikseen uskonnon totuutta. Totuus on yhtä ja samaa totuutta koskee se
mitä asiaa tahansa. Kaikki totuus on Jumalasta.

Jos sinä olet totuudellinen arkiasioissasi, niin sinä koet vetoa tutustua
Jeesukseen kuultuasi Hänen sanansa ja nähtyäsi Hänen tekonsa. Toisaalta, jos
sinä rakastat Jeesusta ja tuntet Hänet totuutena, niin sinä valvot itseäsi, että olisit
totuudellinen myös kaikissa arjen toimissasi.

Kokeile! Jos käännyt pois arjen valheellisuuksistasi, niin alat ymmärtää
paremmin Jeesusta. Alat nähdä myös ympäristösi ihan toisenlaisena. Se ei
välttämättä näytä paremmalta. Usein totuus paljastaa kipeitä asioita elämästäsi
ja maailma voi näyttää ihan kauhealta. Älä silti etsi valheen lohdutusta. Etsi
Jeesuksen läheisyyttä! Hän täyttää sinut ilolla ja Pyhällä Hengellä ja avaa
sinulle salaisuutensa. Alat nähdä asiat Jumalan silmin ja saat otteen Jumalan
näkymättömästä maailmasta.

Jos pitäydyt vain siihen totuuteen, joka koskee tätä katoavaista maailmaa, niin
olen varma, ettet jaksa kauan olla valveilla. Totuus tämän maailman pahuudesta
ajaa useimmat etsimään jotain huumetta elämäänsä. Jeesus ei ole huume, eikä
siksi ole suosiossa.

Totuus tulevasta Jumalan uudesta maailmasta antaa voimaa kestää totuutta
tämän ajan ankeudesta. Koe totuus Jeesuksesta, kuinka Hän on Herra ja Jumala
valtaistuimella Taivaassa, niin sielusi maisema on valoisa ja pysyt hereillä eli
jaksat vaeltaa totuudessa.

Jos väität, ettei Raamattu ole totta, niin käsityksesi voi johtua siitä, että vertaat
Raamattua omaan valheelliseen kuvaasi todellisuudesta, jossa elät. Jos vertaat
sitä, mitä oikeasti tapahtuu ympärilläsi siihen, mitä Raamattu sanoo ihmisistä ja
tästä maailmasta, niin huomaat, että Raamattu puhuu totta sinun arjestasi.
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Testaa onko Jeesus Totuus
Niin paljon kuin elämässäsi on valhetta, jonka olet uskonut totuudeksi, olet
hypnoottisessa tilassa. Jeesus kehottaa koettelemaan kaikki, ja pitämään sen
mikä on totta ja hyvää. Etsi totuutta. Jeesus lupaa, että jokainen etsivä löytää.

"Jeesus vastasi heille: 'Minun oppini ei ole minun vaan hänen, joka on minut
lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tietämään, onko
tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani."Joh.7:16-17  Toisin sanoen, jos
sinä tahdot saada totuuden selville Jeesuksesta, niin se on oikea asenne. Voit
testata Hänen opetuksensa soveltamalla sitä käytäntöön. Jeesus lupaa, että tulet
itse "tuntemaan totuuden".

Uskoontulosi merkitsee evankeliumin totuuden sisäistämistä niin, että Jumala
pääsee sinussa sisälle asti. Nöyrtyminen totuuteen Jumalan hyvyydestä ja
omasta pahuudestasi tuo evankeliumin sinua lähelle. Se tapahtuma, jossa
evankeliumin tähden sitoudut vapaaehtoisesti Jeesukseen, siirtää sinut valheiden
pimeydestä Hänen totuutensa valoon.

Usein osallisuus Jeesukseen yritetään omistaa valheellisilla keinoilla,
joiden kautta henkilön sydän ei ole avautunut totuudelle ristiinnaulitusta ja
ylösnousseesta Jeesuksesta. Moni henkilö uskottelee itselleen olevansa uskossa,
koska on tehnyt ratkaisun kokouksessa tai koska on kastettu tai jotain muuta
vastaavaa.

Pelastusvarmuus saadaan kuitenkin pelkästään totuutta kuuntelemalla. Jos et ota
kuulemaasi sydämestäsi vastaan, niin turha on sinun uskonratkaisusi ja kasteesi.
Se tapahtuma, joka sai sinut uskomaan itsesi pelastetuksi, vaikka et sitä ole, petti
sinut.

Voit vapautua valheellisesta "uudestisyntymisestäsi" toimimalla seuraavan
Raamatun jakeen mukaisesti: "Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa
itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä?
Ellei näin ole, te ette kestä koetusta."2Kor.13:5

Uskoontulo ei suinkaan vapauta automaattisesti heti kaikesta valheesta, vaan se
on alku yhäti valkenevalle Jeesus-tielle. "Mutta kun Totuuden Henki tulee, hän
johdattaa teidät kaikkeen totuuteen."Joh.16:13
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Petosten uhrit
Totuus Jumalasta on asia, missä meillä ei ole varaa tulla petetyiksi. Vain
rakkaus totuuteen voi pelastaa valheiden uhrit.

Valheiden uhrit
Meitä kaikkia on petetty valheiden avulla jossain asiassa. Valheelliset
mielikuvat syntyvät sekä valheellisista sanoista että teoista. Eivät ainoastaan
totuuden vastaiset sanat ole valehtelemista, vaan sekin voi olla valehtelemista,
jos jätetään jotain sanomatta. Valheen tekeminen on toimintaa, jonka
tarkoituksena on luoda valheellisia mielikuvia. Joskus kaikki, mitä asiasta
sanotaan, on totta, mutta se, mitä siitä jätetään sanomatta, antaa asiasta kuulijalle
valheellisen kuvan.

On hyvän näköinen käytetty auto, eikä ole kalliskaan. Ostajalla on suuri halu
ostaa auto. Myyjä luettelee kaikki myönteiset puolet ja jättää sanomatta piilevät
viat. Saadakseen ostajan vakuuttuneeksi auton edullisuudesta, hän näyttelee
olevansa surullinen siitä, että joutuu myymään hyvän auton halvalla. Hän
käyttää näyttelijän kykyjään vahvistamaan mielikuvaa, että auto kannattaa ostaa.
Niinpä kauppa syntyy ja aluksi kaikki näyttää hyvältä, kunnes ostaja huomaa
autonsa viat. Kaikista meistä on joskus tullut mainoksen uhreja.

On hyvän näköinen mies, eikä ole köyhäkään. Naisella on suuri halu saada
aviomies. Mies osaa tuoda itsestään hyvät puolet esille ja kätkeä kaiken, mikä ei
miellyttäisi naista. Hän ylistää naisen kauneutta ja järjestää romanttisia hetkiä,
joissa nainen kokee olevansa kuin satujen prinsessa, joka ei voi sanoa "ei"
unelmiensa prinssille. Niinpä suhde johtaa sukupuoliyhdyntään ja kaikki näyttää
naisesta niin ihanalta. Sitten mies häipyy omille teilleen ja nainen huomaa
tulleensa petetyksi. Hänestä tuli romantiikan uhri.

On mahtava uskonto, eikä ole lahkokaan. Kuolemaa pelkäävällä ihmisellä
on suuri halu saada hyvä osa kuoleman jälkeen. Papit saarnaavat uskontonsa
myönteistä vaikutusta yksilön ja koko yhteiskunnan elämään saadakseen
uskolleen yleistä hyväksyntää. He jättävät sanomatta ne totuudet, jotka
saattaisivat loukata ihmisiä tai horjuttaa heidän uskoaan. Saadakseen ihmiset
vakuuttuneiksi uskontonsa pelastavasta voimasta, he panevat toimeen pyhiä
toimituksia, sakramentteja. Niinpä usko taivaaseen pääsystä syntyy näiden
kulttitoimitusten mystisessä tunnelmassa. Sen jälkeen he elävät elämänsä
varmoina pääsystään Jumalan Paratiisiin, kunnes he kuolevat ja huomaavatkin
olevansa helvetissä. Näin ihmiset ovat uskonnon uhreja.

Totuus Jumalasta on tärkein asia, missä meillä ei ole varaa tulla petetyiksi.
Muut petokset saavat aikaan vain ajallisen vahingon, mutta tämä iankaikkisen
onnettomuuden.
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Rakkaus totuuteen
Rakkaus totuuteen on paras suoja petoksia vastaan. Jos rakastat totuutta
enemmän kuin mitään muuta, et ole helposti petettävissä. Jos olet totuudellinen
maallisissa, huomaat totuuden myös Jumalasta. Jos olet vilpillinen arjen
askareissasi, olet sitä myös suhteessasi Jumalaan. Joka pettää, sitä petetään.

Jos rakastat kunniaa ja kiitosta enemmän kuin totuutta, sinut voidaan pettää
imartelemalla. Jos rakastat omaisuutta enemmän kuin totuutta, sinut voidaan
pettää ulkonaisella loistolla. Jos rakastat nautintoja enemmän kuin totuutta, sinut
voidaan houkutella nautinnon syötillä ansaan niin kuin eläin.

Jos rakastat totuutta enemmän kuin kunniaa, voit ottaa vastaan totuuden itsestäsi
ja Jumalasta. Jos rakastat totuutta enemmän kuin omaisuutta, voit ottaa vastaan
totuuden maailmasta. Jos rakastat totuutta enemmän kuin nautintoja, voit ottaa
vastaan tosi rakkauden.

Kuka on luotettava Jumalan todistaja? Jeesuksen vastustajat olivat huomanneet
sen, ettei Jeesus mielistellyt ihmisiä, vaan oli suorasanainen totuuden puhuja.
"Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totuudellinen etkä välitä siitä, mitä
ihmiset sanovat. Sinä et katso henkilöön vaan opetat Jumalan tietä totuuden
mukaisesti."Mark.12:14

Mekin voimme tunnistaa ne, jotka eivät mielistele meitä. Apostoli Paavali
sanoi: "Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet, emme vaella
kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan tuomalla julki
totuuden me suosittelemme itseämme Jumalan edessä jokaisen ihmisen
omalletunnolle."2Kor.4:2

Totuutta rakastava henkilö ei yritä saada sinua uskomaan sanomaansa
manipuloimalla. Hän odottaa sinunkin rakastuvan totuuteen, eikä tyydy siihen,
että olet vain samaa mieltä hänen kanssaan. Vertaa Paavalin mielenlaatua niiden
asenteisiin, jotka ovat puhuneet sinulle Jumalasta. "Eihän siinä, mitä teille
kirjoitamme, ole muuta kuin se, minkä voitte lukea ja myös ymmärtää."2Kor.1:13 

"Puhun kuin järkeville. Arvostelkaa itse, mitä minä sanon."1Kor.10:15

Jumala ei petä sinua! Minkä Hän lupaa, sen Hän pitää. Hän on todistanut
rakastavansa kaikkia ihmisiä siinä, että antoi Ainokaisen Poikansa kuolla
kaikkien puolesta. Jumalalla ei ole suosikkeja. Hän ei mielistele sinua, etkä
sinäkään voi mielistellä Häntä. Kaikille on sama portti Jumalan armoon ja
taivaaseen. Jokaisen on otettava henkilökohtaisesti vastaan Jeesus Kristus omien
syntiensä sovittajana. Rakastumme totuuteen koettuamme Jumalan rakkauden
syntiemme anteeksisaamisessa.
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Julkaistu 21.11.2010

Uskonnolliset henget
Uskonnot ovat syntyneet siitä, kun uskonnolliset henget ovat esiintyneet
Jumalana. Jumalan Henki ei saa aikaan uskontoa, vaan uskovia, jotka
rakastavat Jumalaa Jeesuksessa Kristuksessa.

Petetty rukoilija
Kun kyselet mielessäsi vastauksia elämän peruskysymyksiin, joku henki voi
vastata sinulle omien ajatustesi puolesta. Jos et usko henkien olemassaoloon,
hengen on helppo syöttää ajatuksensa sinulle omana ideanasi. Jos rukoilet
Jumalaa, uskonnollinen henki voi vastata sinulle Jumalan puolesta. Koska et
koetellut henkiä, uskonnollisen hengen oli helppo pettää sinut.

Herkkäuskoinen tulee varmasti petetyksi. Kuvittele, että olisit näkymätön
mies ja kuulisit kuinka joku vieressäsi rukoilee Jumalaa. Silloin sinulle voisi
tulla kiusaus esiintyä Jumalana ja kuiskata hänen korvaansa vastaus, joka olisi
sinulle edullinen. Juuri näin pahat henget tekevät. Jumalana esiintyminen on
Paholaisen mielipuuhaa. Tosin hän nauttii myös siitä petoksesta, kun luulet
hänen antamaansa ideaa omaksesi.

Kun joku puhuu, hän välittää sanomassaan sitä henkeä, jota hänessä on. Siksi
ottaessasi vastaan sanoman otat aina vastaan myös sanojan henkeä. Juuri
siksi apostoli Johannes sanoo: "Rakkaani, älkää uskoko jokaista henkeä, vaan
koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on
lähtenyt maailmaan."1Joh.4:1

Jos otat kuulemasi sanoman omaksesi, sanoman henki asettuu sinuun asumaan.
Tämän seurauksena sinä puhut sanomaasi vakuuttavasti ja levität henkeäsi
edelleen niihin, jotka ottavat sinun sanomasi vastaan.

Pettämätön rukoilija
Et voi kohdata Jumalaa kohtaamatta omaa pahuuttasi. Meidän pahat ajatukset,
sanat ja teot erottavat meidät Jumalasta. Jos olemme valmiit tunnustamaan
syntimme ja kääntymään pois niistä, Jumala tarjoaa meille anteeksiantamusta.
Jos sen sijaan puolustelemme itseämme ja vähättelemme rikoksiamme, Jumala
sallii pahojen henkien pettää meitä. Joten voit syyttää vain itseäsi, jos tulet
pahojen henkien pettämäksi.

Jeesus Kristus on ainoa ihminen, joka on elänyt synnittömän elämän. Koska
Hänellä aina oli puhdas omatunto, pahat henget eivät koskaan voineet pettää
Häntä. Koska Hänellä ei ollut omaa syntiä, Hän kykeni sovittamaan meidän
syntiemme rangaistuksen.

Jeesus kärsi ristillä sen tuomion, jonka Jumala on julistanut meille. Hän otti
meidän paikkamme ja sovitti syntimme. Jumalan rakkaus meitä eksyviä
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kohtaan ilmestyi tässä sovitusuhrissa. Jos käännyt Jumalan puoleen tämän
uhrin kautta tunnustaen Hänelle syntisi, Hän vastaa sinulle. Kun Jeesuksen
veri puhdistaa sydämesi, tulet osalliseksi Pyhästä Hengestä. Näin koet aidon
pelastusvarmuuden, joka ei petä sinua.

Myös pahat henget yrittävät antaa sinulle pelastuskokemuksen. He eivät
kuitenkaan voi tuoda Jeesuksen veren voimaa omaantuntoosi. Siksi heidän
antamansa pelastusvarmuus perustuu johonkin muuhun kokemukseen kuin
puhdistettuun omaantuntoon. He voivat antaa sinulle mielenrauhaa, iloa ja
suloisia tunteita, mutta ei sydämen puhtautta.

Älä siis anna yliluonnollisten kokemusten pettää itseäsi, vaan etsi sydämen
puhtautta Jeesuksen sovitusuhrin kautta. Jeesuksen risti on ovi, jonka kautta
saat tulla Jumalan yhteyteen ja pelastut uskonnollisten henkien petokselta.
Ainoastaan Jeesuksen Kristuksen veren kautta saatu puhdas omatunto tekee
osalliseksi Jumalan Hengestä. Elämä Jumalan Hengessä ei ole uskonto, vaan
kokonaan uusi elämä.

Opit ja henget
Uskonnolliset henget yrittävät valloittaa meidät opeillaan, mutta Raamattu
kehottaa meitä tutkimaan henget. Monet väittävät, että heidän oppinsa on
oikea, mutta Raamattu sanoo: "Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään
Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä mitään
profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen
johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta."2Piet.1:20-21  Koska
Raamattu on kirjoitettu Pyhässä Hengessä, se täytyy myös lukea samassa
Hengessä.

Jos sinä luet Raamattua saastaisessa hengessä, minä en voi auttaa sinua
opettamalla sinulle oikeaa oppia. Minä voin vain kehottaa sinua ottamaan
evankeliumin sanoja mukaasi ja kääntymään Jumalan puoleen, jotta voisit tulla
osalliseksi Pyhästä Hengestä.

Koska evankeliumin sanan todeksi kokeminen tekee osalliseksi Pyhästä
Hengestä, niin evankeliumin totuuden sana on erikoisasemassa verrattuna
kaikkeen muuhun, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Jos et ole osallinen Jumalan
evankeliumista, et voi ymmärtää muuta raamatunsanaa oikein, koska sinulla ei
ole Pyhää Henkeä.

Kääntymys Jumalan puoleen ja sen seurauksena saatu Pyhän Hengen osallisuus
antaa meille oikean opin. Elämä antaa opin eikä päinvastoin. Jokainen lukee
Raamattua siinä hengessä, jossa hän elää. Hän saa Raamatusta henkensä
mukaisen opin. Siksi apostoli Johannes sanoo näin: "Mutta mitä teihin tulee,
se voitelu, jonka saitte häneltä, pysyy teissä, ettekä te ole kenenkään opetuksen
tarpeessa. Hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, ja se on totta eikä valhetta.
Niin kuin se on teitä opettanut, niin pysykää hänessä."1Joh.2:27
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Jos minä pysyn Jeesuksessa, niin voitelu eli Pyhä Henki pysyy minussa, ja voin
ymmärtää Raamattua oikein. Jeesuksessa pysyminen on sitä, että Hän pysyy
minulle rakkaimpana, koska Hän kuoli minun puolestani. Jos Hän on minulle
rakkain, Hänen sanansa ja opetuksensa ovat minulle henki ja elämä.

Vaikka minä rakastan Jeesusta ja olen osallinen Pyhästä Hengestä, minä voin
silti erehtyä Jumalan tahdosta jonkun asian suhteen. Jumala kuitenkin aina
ojentaa omaansa, joka ymmärsi Hänet väärin. Siksi jokainen, joka tekee kaiken
rakkaudesta Jeesukseen, on aina turvassa.

Henget ja uskonnot
Kaikilla kansoilla on kansalliset uskontonsa, joiden avulla hallitukset
hallitsevat. Isänmaallisuus on uskonto, joka on liitossa muiden uskontojen
kanssa. Hallitsijat ovat ottaneet isänmaallisuuden suojelukseen valtakuntansa
voimakkaimmat uskonnot ja yhtyneet niissä vaikuttaviin henkiin. Valtion
hallitsija on usein esiintynyt jumalana tai valtiouskonnon päänä. Siksi maailman
kulttuurit ovat uskontojen kulttuuria.

Saadakseen apua ja menestystä elämäänsä ihmiset ylistävät monenlaisia jumalia.
Vaikka he tietävät, että on olemassa vain yksi todellinen Jumala, he eivät
ylistä Häntä, koska se toisi heidän mieleensä heidän syyllisyytensä. He eivät
tosissaan käänny Jumalan puoleen, koska he eivät halua tosissaan kääntyä pois
pahuudestaan.

Voidakseen kokea uskonnollisen yhteisön antamaa turvallisuuden tunnetta
useimmat haluavat liittyä johonkin uskontoon. Uskonnon suoma lohdutus pitää
heidät erossa Jumalan evankeliumista, joka voisi antaa heille iankaikkisen ilon
ja lohdutuksen.

Jokainen, joka ei kykene ylistämään oikeaa Jumalaa, päätyy väistämättä
ylistämään jotain epäjumalaa. Käytännössä ihmiset päätyvät palvelemaan
sukunsa tai kulttuurinsa epäjumalia. Jotkut tekevät oman valintansa ja vaihtavat
uskontoa. Uskontoonsa pettyneen kannattaisi kuitenkin kääntyä Jumalan eikä
toisen uskonnon puoleen. Jeesus Kristus on ainoa pettämätön välittäjä Jumalan
ja ihmisen välillä.

Jos sinusta tulee Jeesuksen oma, voit ylistää ja palvella todellista Jumalaa.
Koska sinulla on puhdas omatunto, sinun ei tarvitse pelätä ja palvella
epäjumalia. Älä siis enää tottele uskonnollisia henkiä, sillä ne yrittävät saada
myös sinut valtaansa. Et voi olla yhtä aikaa Jumalan Hengen ja uskonnollisten
henkien ystävä. Siksi on tärkeää sanoutua irti kaikista uskonnollisista hengistä!

Asumme henkien muovaamassa maailmassa
Henkivaltojen vaikutus näkyy kansojen kulttuureissa. Kulkiessasi maasta toiseen
voit kokea erilaisten henkivaltojen läsnäoloa. Niiden vaikutus näkyy taloissa ja
tavaroissa, mutta ennen kaikkea ihmisten mielissä, asenteissa ja tavoissa.
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Mystisyyden henki on saanut monet kumartamaan kuvia ja suutelemaan
pyhäinjäännöksiä. Pyhän viran henki on saanut monet alistumaan uskonnollisen
herran valtaan. Pyhän rakennuksen henki on saanut monet palvomaan
yhteisöään epäjumalana.

Kolminaisuuden henki on ihmisten mielissä tehnyt tyhjäksi sen, minkä
Isä Jumala teki korottaessaan Jeesuksen nimen yläpuolelle kaikkia muita
nimiä. Ristin merkin henki on kätkenyt ihmisten sydämiltä Jeesuksen ristin
merkityksen ja saanut heidät uskomaan sakramentteihin.

Rajattoman armollisuuden henki on saanut monet suvaitsemaan pahuutta
hyveenä. Pyhän esiintymisen henki on saanut monet tavoittelemaan ihmeitä,
merkkejä ja vaikutusvaltaa. Pyhän kirjan henki on saanut monet palvomaan
Raamattua tai Koraania epäjumalana.

Pyhän kansan henki on saanut monet pitämään kansaansa Jumalan kansana ja
uhraamaan itsensä sodassa uskoen uhranneensa Jumalalle, vaikka tulivatkin
uhranneeksi epäjumalalle. Hyväntekeväisyyden henki on saanut monet
hylkäämään Jumalan armon ja maksamaan paljon päästäkseen paratiisiin.
Askeettisuuden henki on saanut monet hymyilemään kuolemalle ja kiduttamaan
itseään päästäkseen osalliseksi jumaluudesta.

Luonnon henki on saanut monet kunnioittamaan luotua enemmän kuin Luojaa.
Ateismin henki on saanut monet palvomaan ihmisviisautta ja -voimaa ja
luottamaan sattumiin suunnittelun sijaan. Monet muutkin epäjumalien henget
ovat saaneet aikaan inhimillistä kulttuuria, joka on saastuttanut maan.

Jumalan Henki on saanut monet rakastamaan Jeesusta Kristusta siksi, että tämä
kuoli heidän puolestaan. Pyhä Henki on saanut heidät tottelemaan Jeesusta ja
luottamaan Hänen lupauksiinsa.

Uskonnolliset henget ovat muovanneet jokaisen ihmisen sielunelämää. Siksi
myös Jeesuksen omat helposti kunnioittavat uskonnollisia henkiä vanhasta
tottumuksesta. Vaikka henkemme olisi niistä puhdas, niin sielussamme voi olla
jäljellä paljon niiden vaikutusta, mikä ilmenee uskonnollisten auktoriteettien
kunnioituksena ja pelkona.

Tottelemattomuus Jeesukselle voi johtua kuuliaisuudesta epäjumalien hengille.
Kuuliaisuus Jeesukselle tekee tottelemattomaksi uskonnollisia henkiä kohtaan.
Tämä sota uskovien sielussa voi päättyä Jeesuksen tai uskonnollisten henkien
voittoon. Kukaan ei voi loputtomasti palvella kahta herraa.

Jokainen uskonnollinen henki pyrkii omalla tavallaan mitätöimään Jumalan
evankeliumin vaikutuksen uskovassa. Siksi niiden vaikutus on niin kuolettava.
Toisaalta vain Jumalan evankeliumi voi antaa meille voiman vastustaa
uskonnollisten henkien valtaa.
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Koettele henget ja henkilöt
Miten voimme koetella henget? Jos henkesi on harjaantunut tunnistamaan
henget, niin tiedät heti, mistä hengestä on kysymys, kun joku puhuu. Joskus
sanoma kuitenkin kuulostaa niin oikealta, että vasta sen vaikuttamat teot
paljastavat sen alkuperän.

Jeesus neuvoo meitä: "Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista
koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hedelmistä te siis tunnette
heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten
valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."Matt.7:16,20-21

Väärältä Jumalan todistajalta puuttuu Jeesuksen hyvyyden mukainen elämä:
"Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys,
hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä."Gal.5:22  Monet kunnioittavat suullaan
Jeesusta Herrana, mutta eivät tottele tämän opetuksia. He eivät elä siitä
sanomasta, jota he puhuvat. Myös heidän sanomansa vastaanottaja voi saada
itseensä sitä henkeä, josta he elävät, eikä sitä, mistä he puhuvat.

Sanoma, mistä elät, on se puu, jonka hedelmiä tekosi ovat. Se, joka elää Jumalan
Hengestä, käyttäytyy Jumalan hyvyyden mukaisesti. Siksi hän on aito Jumalan
todistaja myös puhuessaan. Jos sydämesi elää uskonnollisesta hengestä, olet
väärä Jumalan todistaja, vaikka suusi puhuisi oikeaa Jumalan evankeliumia.

Jumalan Hengessä vaeltava rakastaa vihollisiaankin ja iloitsee hyvyydestä ja on
surullinen pahuudesta. Pyhässä Hengessä elävä ei kapinoi osaansa vastaan vaan
hänellä on rauha Jumalan kanssa. Jeesuksen Hengessä toimiva on ystävällinen
kaikille ja on uskollinen siinä, minkä lupaa. Jumalan Hengessä ajatteleva
on pitkämielinen kaikkia kohtaan ja hillitsee niin vihansa kuin seksuaalisen
halunsakin.

Uskonnollisessa hengessä vaeltava rakastaa vain omiaan, on puolueellinen ja
saa ilonsa ylpeydestään. Uskonnollinen henki antaa rauhan uskonnollisissa
seremonioissa ja viihdyttää perinteillä. Uskonnollisessa hengessä toimiva on
omahyväinen, riitelee oppinsa puolesta, mielistelee ihmisiä ja punoo juonia
käännyttääkseen heidät omaan uskontoonsa.

Uskonnollinen henki haluaa alistaa sinut valtansa alle, mutta Jumalan Henki
haluaa valloittaa sinun sydämesi Jumalan rakkaudella. Älä siis alistu uskonnolle,
mutta anna Jumalan rakkauden vallata itsesi. - Jeesus kuoli puolestasi!
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Julkaistu 25.07.1999 Viimeksi muutettu 03.07.2012

Epäjumalien petollinen loisto
Monet uskovat vain teoriassa yhteen Jumalaan, koska käytännössä he
ylistävät ja palvelevat epäjumalia.

Tähdet vaikuttavat tulevaisuuteesi
En tarkoita taivaan tähtiä, vaan ihmisiä, jotka ovat sinun tähtiäsi. Jokaisella
on jumalansa, jolle hän elää. Sana idoli tarkoittaa suomeksi epäjumalaa, mutta
käytännössä sillä tarkoitetaan henkilöä, jota palvotaan ihanteena ja esikuvana.

Sinun hengelläsi on tarve ylistää Jumalaa. Jos et voi tai et halua ylistää Häntä,
ylistät Hänen sijastaan jotain muuta. Siitä, mitä palvot, tulee tähti, joka ohjaa
käytännön valintojasi. Näin tähdet vaikuttavat kohtaloosi. Melkein kuka tahansa
tai mikä tahansa voi olla epäjumalasi, jota voit palvoa ja jolle voit antaa itsesi.

Mainosmiehet ovat yhteistyössä viihdeteollisuuden kanssa tehtailleet
tähtikultteja saadakseen kansanjoukot ostamaan, mitä mainokset sanovat.
He hyödyntävät epäjumalan palvonnan aiheuttamaa henkistä riippuvuutta
sitoakseen ihmiset siihen, mitä he myyvät. Musiikki on merkittävä tekijä
palvonnassa. Palvoessaan ihminen kokee jotain tyydytystä ja elämän tarkoitusta.
Siksi epäjumalatuotteet myyvät hyvin.

Epäjumalien palvonta on syy kaikkeen pahaan maan päällä. Omaisuus, kirkko
ja valtio ovat perinteisiä koko kansan epäjumalia. Kansallislaulun laulaminen
merkitsee monille isänmaan palvontaa. "Sinun tähtesi elää ja kuolla on
tahtoni korkehin." Lukuisat sodat todistavat veriuhreista valtio-epäjumalille.
Maailmassa on jumalia kuin tähtiä taivaalla, mutta ne kaikki menettävät
kasvonsa ja sammuvat, kun Jeesus Kristus astuu esiin.

Jeesus Kristus on Jumalan kirkkauden säteily ja Hänen olemuksen kuva.
Jospa sinä näkisit Hänen kirkkautensa, edes vilaukselta, niin voisit antaa
sisimpäsi palvonnan arvoiselleen kohteelle. "Me kaikki, jotka peittämättömin
kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on
Henki."2Kor.3:18

Jumalan palvojat muuttuvat Hänen kaltaisekseen. Jos annat ainoalle Jumalalle
tarkoitettua palvontaasi vieraalle kohteelle, niin sinussa alkaa tapahtua
vaarallisia asioita. Epäjumalan palvelija muuttuu myös jumalansa kaltaiseksi,
pimeydestä pimeyteen, niin kuin muuttaa herra, joka on paha henki.

Kaikkien ja kaiken kunnioittaminen on luvallista ja oikein, mutta palvontaa tulee
antaa vain tosi Jumalalle. Kunnioittaminen merkitsee arvostuksen antamista,
mutta palvonta on antautumista palvottavan valtaan. Tiedät kyllä, milloin
kunnioitus muuttuu palvonnaksi.
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Palvojat
Kaikilla on kokemusta palvomisesta, vaikka monet eivät tunne sitä tällä nimellä.
Palvominen on jumalointia, uhraamista ja henkistä riippuvuutta. Palvoja ja
palvottu ovat henkisessä liitossa. Jumaloidessaan epäjumalaa ihminen tulee
osalliseksi yliluonnollisesta valheesta, koska jumaloinnin kohde ei ole tosi
Jumala.

Ketä sinä jumaloit? Mihin sinä olet hulluna? Jos väität, ettet palvo ketään, etkä
mitään, niin jumaloit ehkä itseäsi ja siten sinussa olisi ainesta epäjumalaksi.
Kukaan ei voi kauan elää palvomatta ketään tai mitään. Jokaisella on tarve
nähdä jossakin jotain suurta ja ihmeellistä.

Kun ihminen antaa palvontansa jollekin - mitä tahansa hän pitääkin sen
arvoisena - hän saa sisimpäänsä ihanan kokemuksen, vaikka hänen kohteensa
ei tosiasiassa olekaan niin ihana. Hän on valmis uhrauksiin intohimonsa tähden.
Hän voi olla ihan hulluna harrastukseensa. Elämä ilman palvontaa on tylsää ja
siksi viihdeteollisuus tuottaa paljon epäjumalia.

Persoonattoman jumalan palvominen on ollut monien mielestä henkilöpalvontaa
parempi uskonto. Palvonnan kohteena on ollut luonto, valtio, ideologia, viisaus,
oppi, taide, tiede tai joku muu ylevä asia. Hillitty järjenpalvoja saa hurmionsa
kumartamalla "itsestään kehittyneitä" luontokappaleita tai ihmisten tekemiä
koneita. He rakastavat koneita, koska he palvovat inhimillisiä kykyjä.

Monet kyllä ymmärtävät palvontansa kohteen valheellisuuden, mutta he ovat
sen nautinnon koukussa, jonka he saavat palvontakokemuksesta. Epäjumalansa
pihdeissä ihminen on voimaton eikä voi pelastua niiltä huutamatta avukseen tosi
Jumalaa.

Myös Jeesus oli ihmisenä kiusattu antamaan palvontansa muulle kuin Jumalalle.
"Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki
maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: 'Tämän kaiken minä annan
sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua.' Silloin Jeesus sanoi hänelle:
'Mene pois, Saatana, sillä on kirjoitettu: 'Herraa, sinun Jumalaasi, sinun
tulee kumartaa ja vain häntä palvella.'"Matt.4:8-10  Palvoja antautuu palvottavan
valtaan.

Antamasi palvonta on arvokkainta, mitä sinulla on. Paholainen tietää sen ja siksi
tarjoaa paljon saadakseen palvontasi. Jeesus osoitti meille esimerkin, millaisia
meidän tulee olla, jotta meidän kävisi hyvin. Meidänkin tulee kieltäytyä
epäjumalien tarjouksista ja kumartaa vain Jumalaa. Ylösnousemuksensa
jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen: "Kun he näkivät hänet, he kumartuivat
palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät."Matt.28:17  Jeesuksen palvojat
palvovat Jumalaa, sillä "Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapset,
karttakaa epäjumalia!"1Joh.5:20-21
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Monille on vaikeaa nähdä Jeesuksessa yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Tämän
tähden monet eivät palvo Jeesusta, vaan epäilevät. Siksi kristillisyys on täynnä
erilaisia epäjumalia. Paavi on ilmeisin epäjumala maan päällä. Monet kristityt
palvovat epäjumalia kuvitellen voivansa samalla palvoa myös Jumalaa.
He palvovat kirkkoa, pyhimyksiä, krusifikseja, ikoneita, sakramentteja,
herätysliikkeitä, seurakuntaa, raamattua, super saarnaajia, oikeaa oppia, uskoa,
armoa ja rakkautta. Noilla kaikilla on oma arvonsa, mutta ne eivät kelpaa
palvonnan kohteeksi.

Monet haluavat liittää Jeesuksen vain yhtenä kohteena palvottavien asioidensa
joukkoon. Jumala ei kuitenkaan sitä salli, vaan sotii epäjumalia vastaan niin,
että ihminen aina lopulta joutuu tekemään ratkaisunsa, hylätä joko Jeesus tai
kaikki epäjumalat. Anna palvontasi tosi Jumalalle, niin olet onnellinen. Jeesusta
palvovan kokemus on suuri! Siinä on taivaallista iloa ja onnea!

Jumaloitu rakkaus
Tapasin kerran erään miehen, joka kerskui rakastaneensa erään uskovaisen
miehen vaimoa. Hän sanoi, ettei nainen ollut saanut rakkautta mieheltään, mutta
oli saanut sitä häneltä. He olivat myös viettäneet yön jossain hotellissa. Sanoin
hänelle, että te teitte aviorikoksen. Mies puolustautui sanomalla, että he eivät
voineet tehdä väärin, koska he rakastivat toisiaan. Hän kurja ei ymmärtänyt,
miten paljon pahaa hän oli tehnyt itselleen, vaimolle ja tämän aviomiehelle ja
Jumalalle. Kauheinta oli se, että hän väitti tehneensä oikein sillä perusteella, että
Jumala on rakkaus. Silloin vastasin hänelle: Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei
ole Jumala. Voi, miten paljon pahaa tehdäänkään vedoten rakkauteen!

Jos rakastuminen olisi rakkautta, silloin kukaan ei koskaan rakastuisi toisen
aviopuolisoon. Se on rakkautta, että aviopuolisot ovat toisilleen uskollisia -
kuolemaan asti. Rakkaus saa toisen aviopuolisoon rakastuneen kuolettamaan
tunteensa. Rakkauden palvonta tekee sokeaksi totuudelle. Totuus ja rakkaus
ovat saman asian eri puolet. Siksi vain ne, jotka tuntevat rakkauden totuudessa,
voivat rakastaa. Epäjumalan palveleminen on elämistä valheen vallassa.

Monille rakkaus on sitä, että saa sen, mitä haluaa. Jumala rakastaa meitä
antamalla meille sitä, mitä me tarvitsemme ottaen samalla huomioon sen, mitä
muutkin tarvitsevat. Oikeasta rakkaudesta on selkeät tekstit Raamatussa: "Joka
rakastaa toista, on täyttänyt lain. Sillä käskyt: 'Älä tee huorin', 'Älä tapa', 'Älä
varasta', 'Älä himoitse' ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan:
'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään
pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys."Room.13:8-10  "Rakkaus Jumalaan on sitä,
että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat."1Joh.5:3 

Käskyt ovat varmaan raskaita niille, jotka eivät ole ottaneet vastaan Jeesusta
omien syntiensä sovittajana. Hienoimmatkaan rakkauden lohdutukset eivät voi
korvata Jeesuksen verellä puhdistettua omaatuntoa.
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Rakkauden palvonta epäjumalana on saanut aikaan laittomuutta.
Laittomuudenhenkisen evankeliumin julistajat ovat saaneet rakkauden
sanomansa hyvin läpi maailmassa. He ovat palvoneet rakkautta ja hävenneet
Jeesusta ja Hänen opetuksiaan. He ovat mielistelleet ihmisiä julistamalla
rakkautta ilman totuutta. Tämän he ovat tehneet, jotta he saisivat nauttia siitä,
kun ihmiset ylistävät heidän armollisuuttaan. He ovat suola, joka on tullut
mauttomaksi, koska heidän sydämensä palvoo rakkautta eikä Jumalaa.

He eivät halua lukea Raamatusta kohtia, jossa puhutaan kadotuksesta, sillä paha
henki, joka kutsuu itseään rakkaudeksi, kuiskii heidän sisimmässään: Heittäisikö
rakkauden Jumala ihmisiä helvetin tuleen? Eivätkä he halua käsittää sitä, että
juuri siinä se Jumalan rakkaus on, että Hän haluaisi pelastaa meidät tuosta
kauheasta paikasta. Rakkauden epäjumala sallii kaiken, mitä sinä himoitset, ja
päästää lopulta kaikki taivaaseen.

"Siinä on rakkaus - ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan
siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme
sovitukseksi."1Joh.4:10  Jumalan rakkaus on sovitus-rakkautta. Rakkauden
epäjumala haluaa pitää sinut erossa Jumalan tosi rakkaudesta. Rakkauden
epäjumalaa palveleva kristillisyys on ilman Kristusta. Sovituksen sanoma ei saa
sijaa ihmisten sydämissä, koska he ovat niin täynnä "rakkautta".

Voit olla varma siitä, että mitä makeampi ja rakkaudellisempi joku on
puheissaan, sitä ilkeämpi hän on todellisissa teoissaan. Jumalan sana tuntuu
joskus kovalta, mutta voit olla varma siitä, että Hänen tekonsa ovat aina hyvät.
Siinäkin Jumala tekee hyvin, kun Hän heittää Paholaisen kannattajineen
helvettiin. Se on rakkautta totuudessa!

Miksi rakkautta palvotaan Jumalan sijaan? Syy on hyvin yksinkertainen. Koska
ihmiset eivät tunne oikeaa Jumalaa, he palvovat epäjumalia. Eivätkö kristityt
sitten tunne Jeesusta Kristusta! Monet eivät todellakaan tunne Häntä, vaikka
väittävät olevansa uskovaisia. Minun sydämeni ei voi palvoa Jeesusta, jos en
näe Häntä ristiinnaulittuna minun syntieni tähden, ja Jumalan valtaistuimelle
korotettuna minun syyttömäksi julistamistani varten.

Kun ihminen tulee uskoon, hänellä on kyky palvoa Jeesusta. Jumalan
tunteminen pysyy hänessä, jos hän ei tuo Jeesuksen rinnalle muita palvottavia.
Monet ovat saastuneet kristillisyydessä vaikuttavista epäjumalista. Jos et
sanoudu niistä irti, niin kadotat uskosi. Älä siis pelkää äläkä kunnioita niitä,
vaan kumartaen rukoile Jumalan Karitsaa, Jeesusta. Hän on Valtaistuimella.

Jumaloitu Raamattu
Pyhän kirjan jumalointi aiheutti sen, että monet juutalaiset eivät ottaneet
Jeesusta vastaan Messiaana. Jeesus sanoi heille: "Te tutkitte Kirjoituksia, koska
luulette, että teillä on niissä iankaikkinen elämä, ja juuri ne todistavat minusta.
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Silti te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän."Joh.5:39-40  Vaikka he
seisoivat Jeesuksen edessä, he eivät olleet tulleet Hänen luoksensa.

Jeesuksen luo tuleminen merkitsee sitä, että meidän sisäinen ihmisemme
kääntyy epäjumalistaan palvomaan Jeesusta tosi Jumalana. He tiesivät, mitä
kirjoituksissa oli ennustettu Messiaasta. Vaikka profetiat toteutuivat heidän
silmiensä edessä, he olivat niin sokeita, etteivät nähneet sitä. Kumartaessaan ja
palvoessaan kirjaa, he olivat sokaistuneet sen sanomalle.

Mielestään heillä oli iankaikkinen elämä, koska he tunsivat Raamatun
kirjoitukset ja pitivät niitä totuutena. Jeesuksen mielestä Raamatun tarkoitus on
johdattaa ihmiset Hänen luoksensa. Juutalaiset olivat ylpeitä siitä, että uskoivat
Moosekseen, mutta Jeesus sanoi heille: "Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte
minuakin, sillä minusta hän on kirjoittanut."Joh.5:46  Raamattu on Jeesuksen
todistaja.

Myös kristillisyydessä esiintyy Raamatun jumalointia. Moni kristillinen yhteisö
ylpeilee raamatullisuudellaan, mutta ei palvo Jeesusta. Kirjoitettu Jumalan sana
on heidän uskonsa perustus, eikä Jeesus, joka on elävä Jumalan Sana. Raamattu
on totta, mutta Totuus ei ole Raamattu. Paljon tutkitaan Raamattua, koska
uskotaan, että Raamatussa on iankaikkinen elämä. Jeesus katselee murheellisena
vieressä ihmetellen, mikseivät he tule Hänen luoksensa, että saisivat elämän.
Usein raamatullisuutta korostavat sanovat: "Raamattu on Jumalan sana".
Kuitenkin Raamattu itse sanoo, että Jeesus on Jumalan Sana ja Hän sentään on
paljon enemmän kuin Raamattu.

"Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala."Joh.1:1  Älä
palvo Raamattua, vaan Jeesusta, joka on Sana, joka on Jumala. Oikea asenne
Raamattuun on pitää sitä pyhinä kirjoituksina. "Olet myös jo lapsuudestasi asti
tuntenut pyhät Kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut
uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa."2Tim.3:15  Raamattu sanoo, että
pelastava usko on Jeesuksessa eikä Raamatussa.

Raamatun jumalointi on tehnyt paljon teoreettisia uskovaisia, jotka elävät
käytännössä Raamatun vastaisesti. Se on myös synnyttänyt paljon turhia riitoja.
Raamattua jumaloiva pitää helposti harhaoppisina niitä, jotka puhuvat samaa
Raamatun totuutta erilaisin sanoin kuin mitä hän itse käyttää.

Ihminen, joka tuntee vain Raamatun kirjaimen, muttei sen Henkeä, ei ole
vastaanottanut Sanaa, joka on Jumala. Hän on oppikiistojen kipeä, koska hän
on ylpeä oppinsa kirjaimesta. Koska hänen kuulemansa sana ei ole sulautunut
hänen sisimpäänsä, hän kykenee kiivailemaan vain kirjaimen puolesta.

Henki on enemmän kuin Kirjain. Pyhän Hengen todistus, jonka Jumala antaa
suoraan jokaisen ihmisen hengelle, on enemmän kuin Raamatun todistus. "Myös
Isä, joka on minut lähettänyt, on todistanut minusta."Joh.5:37  "Ei kukaan voi tulla
minun luokseni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä."Joh.6:44  "Heistä
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kaikista tulee Jumalan opettamia. Jokainen, joka on kuunnellut Isää ja oppinut
häneltä, tulee minun luokseni."Joh.6:45

Kun Pietari oli tunnustanut Jeesuksen Messiaaksi, niin Jeesus sanoi hänelle:
"Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle
ilmoittanut vaan minun Isäni, joka on taivaissa."Matt.16:17  Jeesus todistaa
meille, että ihmiset eivät saaneet Pietaria uskomaan, vaan Jumalan Henki. Hän
oli antanut Isän vetää itsensä Jeesuksen luo. Jos emme tottele Isän Jumalan
henkeemme antamaa todistusta Jeesuksesta, meidän Raamattu-tietoutemme on
turhaa.

"Jos hyväksymme ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus vielä
suurempi. Tämä on Jumalan todistus: hän on todistanut Pojastaan. Joka
uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on tämä todistus sisimmässään. Joka ei usko
Jumalaa, tekee hänestä valehtelijan, koska hän ei usko todistusta, jonka Jumala
on antanut Pojastaan."1Joh.5:9-10

Jeesus olkoon Jumala
Raamattu sen todisti, Jeesus on Messias.
Isä Jumala veti luokse Vapahtajan.
Sydämeni syntinen katsoi Jumalan Karitsaan.
Minun tähteni tuomittiin, rangaistiin ja häväistiin.
Hän kärsi Jumalan vihan minun puolestani.
Nyt pysähdy, sanoi Henki.
Missä oletkin, mitä teetkin, tottele tätä taivaista kutsua.
Palvo Jumalan Karitsaa.
Hänet on korotettu Valtaistuimelle.
Anna itsesi Jumalan Pojalle, kumartaen rukoile Jeesusta.
Isän Jumalan kunniaksi Jeesus Kristus olkoon Jumala.

Jumaloitu usko
Alkuseurakunnan kristityt tunnustivat uskonsa sanomalla: "Jeesus Kristus
on Herra". Kirkkoisät muuttivat sen uskontunnustukseksi: "Minä uskon
Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen ja pyhän yhteisen seurakunnan ..." Tämä
uskontunnustus ei ole Raamatun apostoleilta, koska Jeesuksen palvonta on siinä
muutettu uskon palvonnaksi. Sanan "Jeesus" tilalle laitettiin sana "minä" ja
sanan "on" tilalle laitettiin sana "uskon".

Tänäkin päivänä moni kerskaa, kuinka usko on häntä auttanut, ikään kuin
pelastus tulisi henkilöltä nimeltään Usko. Ilman uskoa ei kukaan voi olla
otollinen Jumalalle, mutta se, joka uskoo omaan uskoonsa, on tehnyt uskosta
itselleen epäjumalan. "Veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä
on usko, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kai usko voi pelastaa häntä?"Jaak.2:14 

Usko ei pelasta ketään, vaan sen tekee Jeesus.
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Ensimmäinen uskon tekosi on se, kun vastaanotat Jeesuksen sydämeesi.
Apostoli Jaakob ottaa uskon isän Abrahamin esimerkiksi ja sanoo: "Sinä
huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa ja teoista usko tuli
täydelliseksi."Jaak.2:22  Jos sydän on ilman Jeesusta, niin usko on ilman oikeita
tekoja.

Apostolit antoivat Jeesukselle seuraavaan tunnustukseen: "Nyt me käsitämme,
että sinä tiedät kaiken eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy sinulta. Sen
tähden me uskomme sinun lähteneen Jumalan luota."Joh.16:30  Se ei ollut vain
suun tunnustus, vaan heidän sydämensä tiesi, että Jeesus on totinen Jumala.
Juuri vähän aiemmin Jeesus oli joutunut sanomaan Filippukselle: "Etkö usko,
että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa?"Joh.14:10  Kun sydämesi epäilyt
Jeesusta kohtaan haihtuvat ja antaudut palvomaan Häntä, silloin Hän toteaa
sinusta: Nyt sinä uskot. Apostoli Tuomas epäili Jeesusta, kunnes hän vakuuttui
Hänestä ja palvoi Häntä sanoen: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"Joh.20:28

Jos joku sanoo uskovansa Raamatun Jeesukseen, vaikka se ei ole totta
hänen sydämessään, hän eksyttää itsensä ja vastaanottaa tunnustuksellaan
uskonnollisen valheen hengen. Kun kirkoissa ihmiset pannaan lausumaan yhteen
ääneen uskontunnustus, heistä kasvatetaan teeskentelijöitä. Jos pappi palvelisi
totuutta, hän varoittaisi kuulijoitaan sanomalla: "Älä yhdy tähän tunnustukseen,
jos et voi yhtyä siihen koko sydämestäsi".

Monet ajattelevat, että onhan ulkonainen kristillisyys parempi kuin ei mitään.
Jumala on kuitenkin eri mieltä, sillä Hän vihaa teeskentelyä. "Te tekopyhät!
Oikein on Jesaja teistä ennustanut sanoessaan: 'Tämä kansa kunnioittaa minua
huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta.'"Matt.15:7-8  "Sydämen uskolla
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan."Room.10:10  Tuo suun
tunnustus ei ole, "minä uskon", vaan "Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen
Herraksi ..."Room.10:9

Usko on Jumalan lahja ja minä kiitän Häntä siitä. Tunnustan, ettei se ole minun
vallassani voinko uskoa, vaan Hänen. Kiitos Jumalalle siitä, että Hän puhuu
meille tavalla jos toisellakin. Minä voin jäädä kuuntelemaan Häntä ja usko tulee
kuulemisesta. Saamassani uskossa voin puhua takaisin Jumalalle. Ajatuksin,
sanoin ja teoin voin soveltaa kuulemaani käytäntöön.

Joskus Jumala vaikuttaa saamamme uskon kautta sairaiden paranemista tai
jotain muuta ihmeellistä. Silloin monet alkavat palvoa uskoa, ikään kuin usko
olisi ihmeiden tekijä eikä Jumala. Pietari ei parannettuaan ramman korottanut
uskoa, vaan Jeesusta: "Uskomalla Jeesuksen nimeen on tämä mies, jonka
te näette ja tunnette, vahvistunut hänen nimensä kautta. Usko, jonka Jeesus
vaikuttaa, on antanut hänelle täyden terveyden kaikkien teidän nähtenne."Apt.3:16

Uskon palvonta epäjumalana liittyy kirkkokunnan jumalointiin. Puhutaan
katolisesta ja luterilaisesta uskosta tai helluntaiuskosta. Monet kristilliset kirkot
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opettavat, että ihminen pelastuu, kun hänet otetaan kirkon jäseneksi. Näin
kirkosta on tehty epäjumala.

Jumaloitu seurakunta
Monet pitävät kristillisiä kirkkoja ja herätysliikkeitä Jumalan seurakuntina,
vaikka ne todellisesti ovat vain inhimillisiä järjestöjä. Uskovaiset ovat Pyhän
Hengen organisoima Jumalan seurakunta ja kristillisten järjestöjen pitäisi olla
vain Jumalan seurakunnan palvelijoita. Joka antaa kristilliselle organisaatiolle
tai sen johtajille Jeesukselle kuuluvaa kunniaa, on epäjumalan palvelija.

Alkuseurakunnan uskovat ylistivät niin paljon Kristusta Jeesusta, että heitä
alettiin kutsua kristityiksi. Monien kristillisten kirkkojen jäsenet ovat niin paljon
ylistäneet kirkkojaan ja niiden oppeja, että heitä on alettu kutsua kirkkonsa
nimellä. Näin heidän kristillisestä järjestöstään on tullut heidän epäjumalansa.
Kristilliset johtajat ovat, oman valtansa tähden, yllyttäneet kristityt ylistämään
kirkkoaan. Heidän vallanhimonsa on saanut heidät tulkitsemaan Raamattua
siten, että heidän seurakunnallinen organisaationsa on raamatullinen Jumalan
seurakunta.

Jumala on tehnyt itselleen suuren nimen tulemalla Jeesuksessa ihmiseksi,
sovittamalla syntimme Hänen kuolemassaan ja luomalla kaiken uudeksi
herättämällä Hänet kuolleista. "Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet
korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että
jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen ..."Fil.2:9-10  Myös juutalaiset
eivät arvostaneet sitä, minkä Jumala oli korottanut, vaan laittoivat julkisivuunsa
omat merkkinsä. "Sinä panit merkkisi oven ja pihtipielien taakse."Jes.57:8

Voit sanoutua irti seurakuntaepäjumalan nimestä siten, ettet anna kutsua
itseäsi oman kirkkokuntasi nimellä. Esimerkiksi älä anna kutsua itseäsi
helluntailaiseksi, jos olet helluntaiseurakunnan jäsen. Minä olen Jeesuksen
Kristuksen oma. Siinä on identiteettini. Otsassani lukee Pyhän Hengen tekemä
näkymätön kirjoitus: "Herralle Jeesukselle Kristukselle pyhitetty." Kutsukoot
ihmiset minua miksi haluavat, mutta ne nimet eivät minuun tartu.

Kun Simon Pietari oli tunnustanut Jeesuksen Jumalan Pojaksi, Jeesus antoi
hänelle nimen Pietari sanoen: "Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä
rakennan seurakuntani, eivätkä tuonelan portit sitä voita. Minä olen antava
sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se
on sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty
taivaissa."Matt.16:18-19  Jeesus ei rakenna seurakuntaansa ihmisten vaan taivasten
valtakunnan kalliolle.

Jumalan seurakuntaan pääsee sisälle, jos vastaa Isän Jumalan Jeesuksesta
antamaan todistukseen samoin kuin Pietari. Jeesus antoi lupauksen seurakunnan
avaimista kaikille, jotka uskovat Häneen. "Totisesti minä sanon teille: kaikki,
minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte
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maan päällä, on päästetty taivaassa."Matt.18:18  Jeesus antoi lupaamansa avaimet
apostoleilleen ylösnousemuksensa jälkeen. "'Niin kuin Isä on lähettänyt
minut, niin minäkin lähetän teidät.' Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja
sanoi heille: 'Ottakaa vastaan Pyhä Henki. Joiden synnit te annatte anteeksi,
niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat
pidätetyt.'"Joh.20:21-23

Kaikki apostolit saivat seurakunnan avaimet saadessaan Pyhän Hengen. Onneksi
taivasten kuningaskunnan avaimet ovat oikeasti Pyhällä Hengellä eikä Pietarilla
eikä Paavilla eikä Laestadiuksella eikä kenelläkään muullakaan. Kun ihmisen
sanomat sanat päästävät jonkun sisälle Jumalan armoon tai sitovat hänet
tuomioon, niin se on Pyhän Hengen toimintaa hänessä. Jokainen uskova, joka
puhuu Pyhässä Hengessä käyttää taivasten valtakunnan avaimia. Kukaan
ihminen ei voi päästää tai sitoa vain viran puolesta, vaan Pyhän Hengen täytyy
olla samaa mieltä asiasta, jotta avaimet toimisivat.

Heti kun Jeesus oli luvannut Pietarille nuo avaimet, tämä osoitti olevansa
kykenemätön niiden käyttäjäksi. Pietari rohkeni mennä nuhtelemaan Jeesusta
ristintien kulkemisesta sanoen: "Jumala varjelkoon sinua, Herra! Älköön sinulle
koskaan sellaista tapahtuko!"Matt.16:22  Tuo tuleva seurakunnan johtaja saikin
Jeesukselta ankaran nuhtelun: "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä olet minulle ansa,
sillä sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta vaan ihmisten."Matt.16:23  Tänäänkin
Jeesus antaa saman nuhtelun jokaiselle seurakunnan johtajalle, joka toimii
seurakunnassaan ihmismielen mukaan. Hän toimii Saatanan innoittamana, jos
sallii seurakuntaansa tai itseään palvottavan epäjumalana.

Missä kokoontuu epäjumalista vapaa Jumalan seurakunta? Jeesus määrittelee
seurakunnan kokouksen seuraavasti: "Sillä missä kaksi tai kolme on koolla
minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään"Matt.18:20  Onko
kokoontuminen Jeesus-keskeistä vai jääkö Hän epäjumalien varjoon? Jeesuksen
nimen ja persoonan täytyy saada hallita kaikkea, mitä seurakunnassa tehdään,
jotta toteutuisi sana siitä, että ollaan koolla Hänen nimessään.
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Hyvää ruokaa
Raamatun Jeesus elää. Voit kokea Hänen puhuvan sinulle. Hänen sanansa
ovat hyvää ruokaa hengellesi. Yksikin sana Häneltä ravitsee henkeäsi
enemmän kuin ihmisiltä saamasi kiitos ja kunnia tai omaisuutesi tuottama
ilo tai viisautesi antama itseluottamus.

Nälkäinen henki
Henkemme tarvitsee ravintoa yhtä lailla kuin ruumiimmekin. Kaikki ihmiset
ravitsevat henkensä nälkää jollain ravinnolla. Mitä sinun henkesi on syönyt?
Mistä sisimpäsi on tullut ravituksi? Ehkä olet ravittu rakkaudella, kunnialla,
ilolla ja turvallisuudella. Henkesi voi olla ravittu myös vihalla, häpeällä, surulla
ja pelolla.

Henkesi voi saada monenlaista ravintoa ja monista lähteistä. Käytäntö
todistaa, että saamamme hengenravinto muuttaa meitä. Myrkyllinen ravinto
tekee henkemme sairaaksi. Hyväkin ravinto on usein riittämätön henkemme
hyvinvoinnille.

Sinä olet sitä, mitä olet syönyt. Ylpeytesi saattoi kasvaa saamastasi kunniasta,
ahneutesi innostua kokemastasi omistamisen ilosta, ja itsekkyytesi vahvistua
viisautesi luomasta turvallisuudesta.

Pitääkö saamasi ruoka nälän poissa? Saatuasi osaksesi kiitosta ja kunniaa
koetkin olosi kohta tyhjäksi. Koettuasi iloa omaisuudestasi olet kohta uuden
omaisuuden nälkäinen. Saavutettuasi itseluottamusta ja turvallisuutta koetkin
kohta turvattomuutta, mikä tekee sinut uudestaan nälkäiseksi.

Kaikki tietävät kuinka katoavaista on ihmiskunnia, mutta silti he etsivät sitä.
Kaikki tietävät kuinka omaisuuden tuoma ilo on vain hetkellistä, mutta silti he
näkevät paljon vaivaa sen eteen. Kaikki tietävät, että ihmisviisaus on täysin
riittämätön tyydyttämään tiedon nälkäämme, mutta silti he väsyttävät itsensä
täyttääkseen mielensä sillä. Miksi? Siksi, koska heillä on nälkä, eivätkä he tiedä
paremmasta ravinnosta.

Raamatun Jeesus sanoo: "Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta.
Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan
maailman elämän puolesta, on minun lihani."Joh.6:51  Jumalan usko, toivo ja
rakkaus ovat Jeesuksessa Kristuksessa - sinun henkesi ravinnoksi. Jumalan armo
ravitsee sinut nöyräksi ja kiitolliseksi poistaen ylpeytesi, Jumalan usko tekee
sinut iloiseksi ilman ahneutta ja Jumalan ystävyys antaa sinulle turvallisuuden
ilman itsekkyyttä. Ravitse siis henkesi hyvällä ruoalla, Jeesuksella Kristuksella.
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Sinä olet sitä, mitä olet syönyt. Nöyryytesi kasvoi saamastasi armosta,
anteliaisuutesi innostui kokemastasi uskon ilosta, ja kuuliaisuutesi Jeesukselle
vahvistui Jumalan Hengen luomasta turvallisuudesta.

Jeesus on tosi ruoka ja juoma
Jeesus vakuuttaa meille: "Minun lihani on todellinen ruoka, ja minun vereni
on todellinen juoma."Joh.6:55  Jotta ymmärtäisit Jeesuksen tarkoittavan lihallaan
Hänen sanojaan, niin Hän selittää: "Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä.
Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä."Joh.6:63

Jos joku elää sanojensa mukaan, niin hänen sanansa ovat tulleet lihaksi. Emme
voisi syödä Jeesusta, jos Hän olisi antanut meille vain sanoja. Hän eli sanojensa
mukaan. Hän on Jumalan Sana, joka tuli lihaksi. Hänen sanansa voivat tulla
teoiksi myös sinussa, jos ne sulautuvat sinun henkesi ravinnoksi.

Ennen kuin voit syödä Jeesuksen lihaa ja juoda Hänen vertansa, sinun täytyy
juoda Jumalan vettä. Jeesus kutsuu kaikkia ihmisiä: "Jos jonkun on jano,
tulkoon minun luokseni ja juokoon."Joh.7:37  Ne, jotka uskovat, että Jumala
tuli Jeesuksessa ihmiseksi, ovat juoneet Jumalan vettä. Jeesus ilmaisee asian
sanomalla: "Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka on minut
lähettänyt, vedä häntä."Joh.6:44

Kaikkien ihmisten henki juo jotain vettä. Jokaisen ihmisen henki on ottanut
vastaan todistuksia näkymättömästä maailmasta. Usein nuo hiljaiset todistukset
omaksutaan kuin huomaamatta. Henkien maailmasta on helppo juottaa meitä,
koska monet meistä eivät tiedosta sen olemassaoloa. Jumalan Henki todistaa
sinulle Jeesuksesta. Siten sinua vedetään Hänen luokseen. Juo Jumalan vettä ja
tunnet kuinka sinua virvoittaa se, että Jeesus on Jumalan Poika.

Jumalan todistuksen vastaanottaminen tuo Hänen läsnäoloaan sisimpäämme,
mikä paljastaa meille meidän pahuutemme. Silloin hengellemme tarjotaan
Jeesuksen verta juotavaksi.

Tunnustamalla syntisi voit juoda Jeesuksen verta. Sano sydämessäsi Jumalalle:
"Minä olen tehnyt väärin, koska minä olen paha. Kiitos, että annoit Jeesuksen
uhriksi, joka sovitti minun syntini." Kun Jeesuksen veri puhdistaa sinun
sydämesi, niin sinä saat juoda henkeesi Jumalan anteeksiantamuksen. Jumalan
Henki todistaa sinulle, että nyt Jumala hyväksyy sinut yhteyteensä Jeesuksen
tähden. Tuo Hengen todistus on maitoa sinun hengellesi.

Voisiko mikään muu kuvata jonkun asian sisäistämistä paremmin kuin juominen
ja syöminen? Jeesuksen sanat ovat ruokaa, joka meihin sulautuessaan antaa
meille voiman elää Jumalan tahdon mukaan. Onko sinulla ollut vaikeuksia
sulattaa Jeesuksen sanoja?
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Syötkö edelleen vääryyttä, vaikka juotkin Jeesusta?
Monen kristillistä uskoa suullaan tunnustavan ihmisen henki ei ole Jeesuksen
ravitsema. He ovat juoneet Jumalan Henkeä tunnustamalla Jeesuksen
Vapahtajakseen ja Herrakseen, mutta he eivät ole täysin sisäistäneet Jumalan
evankeliumia.

Maitoruoasta liharuokaan siirtyminen tapahtuu meille helposti, jos vain
pysymme Jeesuksessa. "Joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan
rakkaus on todella tullut täydelliseksi. Tästä me tiedämme olevamme hänessä.
Joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan, niin kuin hän
vaelsi."1Joh.2:5-6

Jeesuksen sanat ovat henki ja elämä. Voit vastata Jumalan sinulle osoittamaan
rakkauteen pysymällä Jeesuksen sanoissa. Jos Hänen sanansa pysyvät sinussa,
niin sinäkin pysyt Hänessä ja Hän sinussa.

Jumalan rakkaus ei ole tullut sinussa täydelliseksi, jos et ole vastannut Hänen
rakkauteensa. Hän antoi Jeesuksen uhriksi sinun tähtesi. Mitä sinä olet tehnyt
Jeesuksen tähden? Jumalan rakkaus kutsuu meitä liittoon Hänen kanssaan.

Jumala kosii meitä evankeliuminsa kautta niin kuin mies kosii naista. Jos nainen
on hyvin vaikutettu tapahtuneesta, mutta ei tahdo liittoa miehen kanssa, niin hän
voi vastata tähän tapaan. "Olen hyvin kiitollinen sinulle sinun rakkaudestasi.
Se on minulle mykistävän pyhä asia. En kuitenkaan voi vastata sinulle mitään,
koska pelkään, että vastaukseni jotenkin pilaisi sinun rakkautesi." Monet
haluaisivat elää Jeesuksen kanssa avoliitossa. He haluaisivat omistaa Jeesuksen,
mutta eivät haluaisi Jeesuksen omistavan heitä.

Raamattu todistaa niistä uskovaisista, jotka ovat luopuneet uskostaan:
"Onhan hyvä sanoma julistettu meille niin kuin heillekin. Kuultu sana ei
kuitenkaan hyödyttänyt heitä, koska se ei sulautunut uskossa niihin, jotka sen
kuulivat."Hep.4:2

He oksentavat Jeesuksen sanat ulos sydämestään monin happamin selityksin,
joilla he ilmaisevat, etteivät voi sulattaa Häntä. Nämä sulatusvaikeudet johtuvat
siitä, etteivät he ole kuuliaisia Jumalan evankeliumille.

He kovettivat sydämensä Jeesuksen sanoille, koska Jumalan armossa ei
ollut heille kyllin. Jos he olisivat loppuun asti sisäistäneet evankeliumin,
he voisivat sisäistää myös Jeesuksen opetukset. Jos heidän henkensä eläisi
evankeliumin maidosta, he voisivat syödä myös Jeesuksen opetusten lihaa.
Heidän ongelmansa on siinä, että he vanhasta tottumuksesta edelleen ravitsevat
henkeään ihmiskunnialla, iloitsevat katoavaisesta ja turvautuvat ihmisviisauteen.

Jos henkesi on yhtä aikaa ravittu sekä Jumalan juomalla, että syntisen luontosi
ruoalla, niin olet ristiriidassa itsesi kanssa ja henkeäsi heikottaa. Sisimpäsi ei
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voi loputtomasti kestää sellaista. Kuinka kauan jaksat pysyä uskossa Jeesukseen
vain Jumalan juoman varassa?

Moni uskovainen kituu hengellisesti. Siksi heidän uudestisyntynyt henkensä
ei jaksa vastustaa vanhan ihmisen ylivaltaa. Jospa he suostuisivat syömään
Jeesusta, niin he kohta saisivat voiman ristiinnaulita lihansa himoineen ja
haluineen.

Häpeätkö juoda ja syödä Jeesusta?
"Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi
jokaiselle, joka uskoo."Room.1:16  Jos Jumalan evankeliumi olisi ihmisten
mukaista, ei kukaan sitä häpeäisi. Jumala tarjoaa meille voimaansa sellaisella
tavalla, että se on ihmisistä häpeällistä. Juuri tämä häpeä tekee uskovaisistakin
hitaita kuulemaan Jeesuksen sanoja. Mitä asioita he pitävät evankeliumissa
häpeällisinä?

He pitävät hullutuksena sitä, että Jumala olisi tullut ihmiseksi Jeesuksessa.
Estääkö tämä häpeä sinua juomasta Jumalan vettä? Miksi pelkäisin ihmisten
nauravan minulle, kun henkeni suu juo Jumalan Henkeä ja sanoo: Jeesus on
minun Herrani ja Jumalani?

Heistä se on häpeällistä, että Jumalan Poika ja Messias kuolisi niin häpeällisellä
tavalla ja kärsisi heidän rangaistuksensa. Heidän mielestään jokaisen tulee itse
kärsiä pahojen tekojensa tuomio. Estääkö tämä häpeä sinua juomasta Jeesuksen
verta? Miksi pelkäisin ihmisten paheksuntaa, kun henkeni suu tunnustaa
syntejäni Jeesukselle?

Ihmiset pitävät kuolleitten ylösnousemusta hullutuksena. Estääkö tämä häpeä
sinua syömästä Jumalan Pojan lihaa? Miksi pelkäisin ihmisten nauravan
minulle, kun teen ylösnousemukseen perustuvia ratkaisuja ja siten seuraan
Jeesusta?

Jeesus kuoli sinun puolestasi, ettei sinun tarvitsisi kuolla. Tämä kuolema on
synnin palkka, jossa Jumala ilmaisee vihansa meidän pahuuttamme kohtaan.
Koska Jeesus nousi kuolleista, niin voit olla varma, että syntisi annetaan
anteeksi. Tämän kokeminen on maitoa hengellesi.

Juuri kun iloitsit siitä, ettei sinun tarvitse kuolla, niin saatkin kuulla, että
sinä kuolit yhdessä Jeesuksen kanssa. Kuolemallaan Jeesus kuoletti meidän
syntisen luontomme ja ylösnousemuksellaan Hän loi meidät uudestaan. Koska
Jeesus nousi kuolleista, niin voit olla varma, että sinäkin nouset ylös. Tämän
kokeminen on lihaa hengellesi.

Kun Jeesus puhuu lihansa syömisestä, niin Hän puhuu sanojensa kuulemisesta.
Raamatusta voimme lukea Hänen sanojaan, mutta Hän ei tässä tarkoita niitä
sanoja. Hän puhuu sanoista, jotka Hän puhuu suoraan meille henkilökohtaisesti.
"Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee
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Jumalan suusta."Matt.4:4  Jeesuksen suusta meille lähtenyt sana on se liha, jonka
Hän antaa meille.

Puhuessaan tästä uuden liiton mannasta Jeesus sanoo sen olevan Hänen
ylösnousemuksensa jälkeistä toimintaa. "Loukkaako tämä teitä? Entä jos
näkisitte Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen! Henki tekee
eläväksi."Joh.6:61-63

Yksikin sana Jeesukselta saa meissä aikaan ihmeitä. Ilmestyskirjassa Jeesus
kolkuttelee Laodikean uskovien sydämen ovilla. Kolkutus on nuhtelua, mutta
kuka pitää sitä rakkautena ja avaa Hänelle? "Minä seison ovella ja kolkutan.
Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen
ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani."Ilm.3:20  Kukaan ei voi elää
tosikristityn elämää aterioimatta Jeesuksen kanssa.

Jeesusta syöneellä on Hänen muotonsa
Sellainen kuin Jeesus oli ihmisenä, sellaisiksi muuttuvat ne, jotka Häntä syövät.
Voit havaita Raamatusta Jeesuksen luonteen ja yrittää olla kuin Hän, mutta
kukaan ei voi olla Hänen kaltaisensa omassa voimassaan. Jos etsit sanoja Hänen
suustaan, niin saat terveisiä taivaasta. Kun sulatat itseesi ne sanat, niin silloin
koet muuttavan voiman.

Älä tyydy vain Raamatussa oleviin Jeesuksen sanoihin, vaan etsi yhteyttä
Häneen kuullaksesi sanoja Hänen suustaan. Myös Raamattu kehottaa meitä
siihen: "Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme
laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan."Hep.4:16

Jeesus on ylimmäinen pappimme, jolla on vastaanotto 24 tuntia vuorokaudessa.
Hänen korvansa ei ole kuuro eikä Hän ole heikko auttamaan. Vaikka Hän oli
heikko, kun Hän oli ristillä, niin nyt Hän on voimallinen, koska Hän on Jumalan
valtaistuimella.

Monilla uskovilla on asenteita, jotka estävät heitä näkemästä tätä mahdollisuutta
kääntyä suoraan Jeesuksen puoleen. Nämä asenteet he ovat saaneet kristillisestä
seurakunnastaan, jossa palvotaan Raamattua ja seurakuntaa epäjumalina.
Raamatun kirjaimen palvonta on peitteenä heidän sydämensä päällä estäen
heitä näkemästä Jeesuksen kirkkautta. Heidän pastorinsa on laittanut oman
arvovaltansa peitteeksi heidän sydäntensä päälle niin, etteivät he voi kokea
Pyhän Hengen eläväksi tekevää vaikutusta.

"Kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. Herra
on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka
peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta,
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa
Herra, joka on Henki."2Kor.3:16-18
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Älä siis anna minkään tulla Jeesuksen ja itsesi väliin. Joka päivä voit tulla
ravituksi Hänen kirkkaudestaan, olet sitten missä hyvänsä. Henkesi voi aina olla
yhteydessä Jumalaan ja tulla ravituksi Hänen ihanuudestaan.
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Julkaistu 23.01.2000 Viimeksi muutettu 08.11.2012

Saastunut nautinto
Herra himo on kavala orjapiiskuri, joka osaa houkutella makeilla
valhekuvilla uhrinsa ansaan. Herra Jeesus on puhtauden sankari, joka
vetoaa synnin orjiin: "Himon orjat sorron yöstä nouskaa!" Jumala antaa
meille kaikkea hyvää nautittavaksemme. Kunnia Jumalalle, kaiken hyvän
luojalle!

Seksuaalinen halu
Jumala on luonut seksuaalisuuden ja kaikki, minkä Hän on luonut, on hyvää.
Hän ei kuitenkaan ole luonut haureutta, aviorikosta eikä hekumallisuutta. Ne
ovat kehittyneet ihan itsestään. Pahuuden evoluutio on saastuttanut Jumalan
luomakunnan.

Meidän seksuaalinen tarpeemme on Jumalasta, mutta itsekkäät kuvitelmamme
saastuttavat sen. Seksuaalinen halu on pääosin mielikuvien varassa.
Ajatukset vaikuttavat hormonien eritykseen, ja hormonit taas pyrkivät
vaikuttamaan ajatusten laatuun. Tässä kehässä mielemme voi vastustaa fyysisen
olemuksemme vaatimuksia tai antautua niiden valtaan.

Vastakkaisessa sukupuolessa on piirteitä, jotka herättävät halunajatuksia.
Kätkemällä noita piirteitä voidaan ehkäistä seksuaalista halua. Se ei kuitenkaan
ole riittävä ehkäisykeino, koska me voimme muistikuviemme avulla
herättää itsessämme haluja, jos tahdomme. Useimmilla on paljon seksikkäitä
muistikuvia, koska elämme seksillä kyllästetyssä sivilisaatiossa. Hyvä tahto on
pahan himon ehkäisijä, mutta kuka tahtoo torjua pahat ajatuksensa?

Jumala ei ole seksiä vastaan, vaan sen puhtauden puolesta. Seksin
harjoittaminen kuuluu vain avioliittoon. Jumala on antanut sen aviopuolisoiden
iloksi. Seksi ilman liittoa on saastaista, koska sen harjoittajat eivät ole toistensa
omat. Himon hurma on kielletystä teosta saatua jännitystä. Monet ovat niin
antautuneet himonsa valtaan, että jopa iloitsevat siitä. Jos iloitset himosta, et voi
kokea puhdasta iloa.

Jumalan laki vaikuttaa meissä hyvän tahtomista. Kun me kapinoimme Jumalaa
vastaan, meidän tahtomme joutui tuuliajolle. Jumalan Golgatalla antama uhri
kutsuu kapinallisia tahtomaan sovintoa Hänen kanssaan. Hänen rakkautensa
vaikuttaa meissä hyvän tahtomista paremmin kuin Hänen käskynsä.

Pornon perverssi petos
Eläimiä saalistetaan syötillä. Samanlainen petos sisältyy pornoon. Eläin luulee
pääsevänsä nauttimaan syötistä, mutta sitä vähän maistettuaan huomaakin
olevansa ansassa. Himoitsija luulee tulevansa tyydytetyksi, mutta päätyykin
himonsa orjaksi. Miksi varsinkin miehet harrastavat seksikkäiden naisten
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katselua? Sehän on normaalia, sanonet. Mutta onko se? Heidän silmänsä
pyytävät sitä, niin kuin sanontakin kuuluu, "silmän herkkua".

Kysymys ei ole fyysisen silmän riippuvuudesta, vaan hankitusta henkisen
silmän himosta. Luonnollinen seksuaalinen halu ja luonnoton himokkuus
usein sekoitetaan keskenään. Näin monet luonnollisuuden nimissä
vastaanottavat sisimpäänsä haureuden hengen. Naiskauneuden jumaloiminen
on epäjumalanpalvelusta. Kauniista ihmisestä voi kiittää Jumalaa, mutta yksikin
jumaloiva silmäys kaunottareen, ja voit saada itseesi haureuden hengen. Kaikki
epäjumalanpalvelus voi tehdä ihmisen osalliseksi pahoista hengistä.

Jokainen voi tunnistaa sen, mitä eroa on aviopuolisoiden kokemalla nautinnolla
ja itsetyydytyksen hurmiolla. Puhdas avioelämä on kaunista. Haureus on
itsekästä ja rumaa. Sana porno tulee kreikan kielen sanasta porneia ja se on
käännetty Raamattuun sanalla haureus, joka on yleensä kaikkien syntiluettelojen
kärjessä. "Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, jota ihminen tekee, on ruumiin
ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan
vastaan."1Kor.6:18

Himoilleen antautunut tarvitsee yhä voimakkaammat kiihokkeet, jotta
saisi tyydytyksen. Näin on syntynyt pedofiilejä ja muita perverssejä
nautiskelijoita. "Heidän silmänsä ovat täynnä aviorikosta, eivätkä he saa
synnistä kyllikseen."2Piet.2:14  Monet onnen etsijät ovat jääneet haureuden
ansaan onnea löytämättä. Jeesus lupaa, että on mahdollista reväistä tuollainen
sisäinen silmä itsestään irti ja heittää se pois luotaan. "Mutta minä sanon teille:
jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen
kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Sinulle
on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi heitetään
helvettiin."Matt.5:28-29

Millä silmällä katselet maailmaa? Voi pojat! Jumalan silmällä katsellen kaikki
näyttää niin erilaiselta. Jeesuksen antama elämä ja Henki on tuonut sydämeeni
tyytyväisyyden. Mitään ei ole enää pakko saada sen lisäksi. Hänen armossaan
on minulle kyllin. Kun on saanut edes vilahdukselta nähdä Jumalan kirkkauden
Jeesuksessa Kristuksessa, niin ei ole enää tarvetta jumaloida luotua.

Katso, Jumalan Karitsa, sinun tähtesi ristiinnaulittu! Yksikin jumaloiva
silmäys Jeesukseen Kristukseen, ja voit saada itseesi Jumalan Hengen. "Mutta
Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän
puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä."Room.5:8  "Kuka on lumonnut
teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Tämän
vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako te saitte Hengen vai uskossa
kuulemisesta?"Gal.3:1-2

Onhan Luoja aina enemmän kuin luotu! Jos ihminen voi olla muodoltaan kaunis,
niin kuinka kaunis onkaan Hän, joka on tuon kauneuden luonut! Älä tyydy
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Jumalan korvikkeisiin! Jos silmäsi ovat täynnä Jeesusta, niin et voi tehdä syntiä.
Silloin olet onnellinen ja tulet kylläiseksi elämästä.

Esiaviolliset suhteet
Se, mitä tahdomme, voi voittaa sen, mitä haluamme. Jos nuori tahtoo säilyttää
neitsyytensä hääyöhön asti, hän kykenee pitämään halunsa kurissa. Useimmat
eivät tahdo sitä, ja siksi he eivät myöskään kykene siihen. Se, mikä vaikuttaa
meissä tahtomista, ohjaa myös meidän halujamme. Useimmat nuoret eivät
tahdo olla erilaisia kuin muut nuoret, ja siksi heidän tahtonsa helposti taipuu
enemmistön tahtoon, joka iloitsee himosta.

"Minä otin tämän naisen vaimokseni, mutta yhtyessäni häneen en havainnut
häntä neitsyeksi. Jos syytös on tosi eikä tyttöä havaittu neitsyeksi, tyttö on
vietävä isänsä talon ovelle ja kaupungin miesten on kivitettävä hänet kuoliaaksi,
koska hän on tehnyt Israelissa häpeällisen teon harjoittamalla haureutta
isänsä kodissa."5Moos.22:14, 20-21  Jumala vakuuttaa sinulle, että haureudellasi
sinä vahingoitat itseäsi. Tämä vaikuttakoon sinussa tahtomista pysyä neitsyenä
häihin asti, koska tiedät, että se on sinun oma etusi.

"Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, jota ihminen tekee, on ruumiin
ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan
vastaan."1Kor.6:18  "Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus,
kiihko, paha himo... Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden
lapsia."Kol.3:5  Jeesus kärsi Jumalan vihan ristillä, ja kuoli haureellisten
puolesta, että nämä voisivat saada anteeksi. Jos otat vastaan Jumalan rakkauden
Jeesuksessa, se saa sinut tahtomaan pysymistä neitsyenä häihin asti.

Kunpa jokainen nuorukainen saisi puolisokseen neitsyt neitosen ja jokainen
neitonen saisi puolisokseen neitsyt pojan!

Aviorikos
Jos aviopuolisot tahtovat pysyä toisilleen uskollisina, he kykenevät siihen.
Monet eivät kuitenkaan tahdo, koska he ovat pettyneet puolisoonsa.
Heidän tahtonsa itsekkyys saa heidät ajatuksissaan hylkäämään puolisonsa.
Kapinoimalla puolisoaan vastaan he työntävät itsensä aviorikokseen ja näin
saastuttavat itsensä.

"Älä makaa lähimmäisesi vaimon kanssa, ettet saastuisi hänestä."3Moos.18:20  "Jos
mies tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, lähimmäisensä vaimon
kanssa, avionrikkojat, sekä mies että nainen, on surmattava."3Moos.20:10  Jeesus
kuoli avionrikkojien puolesta, että nämä voisivat saada anteeksi. Sinä tahdot
pysyä uskollisena puolisollesi, jos uskot, että Jeesus kärsi sinun rangaistuksesi
ristillä.

"Pitäköön jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahrattomana, sillä
Jumala tuomitsee haureelliset ja avionrikkojat."Hep.13:4  Aviovuode ei saastu
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ainoastaan aviorikoksesta, vaan myös irstaasta himosta. Himoitsemalla toisiaan
puolisot saastuttavat suhteensa, mutta iloitsemalla toisistaan he saavat puhtaan
halun, joka johtaa yhdyntään puhtaassa tyydytyksessä.

Voi saastutettuja avioliittoja! Kunpa kaikilla maailman lapsilla olisi isä ja äiti,
jotka ovat uskollisia toisilleen!

Homous ja lesbous
Jos nainen tahtoo pysyä naisena, niin hän kykenee siihen. Samoin jos mies vain
tahtoo pysyä miehenä, hänessä ei synny halua olla kuin nainen. Jotkut eivät
kuitenkaan tahdo, koska he ovat pettyneet Jumalaan. He kiihottuvat siitä, että
saavat tehdä sitä, minkä Jumala on kieltänyt.

"Mies ei saa maata miehen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan. Se on
iljettävää."3Moos.18:22  "Jos mies makaa miehen kanssa, niin kuin naisen kanssa
maataan, he molemmat tekevät iljettävän teon. Heidät on surmattava. Heidän
verensä tulkoon heidän itsensä päälle."3Moos.20:13  Jeesus kuoli homojen ja
lesbojen puolesta, että he voisivat saada anteeksi. Sinä tahdot olla seksuaalisesti
luonnonmukainen, jos koet Jumalan rakkauden siinä, kun Jeesus kärsi ristillä
homojen ja lesbojen ansaitseman rangaistuksen.

Miksi mies tahtoisi olla kuin nainen ja nainen tahtoisi olla kuin mies? Miksi
kaksi samaa sukupuolta olevaa saa seksuaalisen himon toisiinsa? "He ovat
vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua
enemmän kuin Luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Sen
tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset
heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, ja samoin
miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossaan
syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat
villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä pitikin saada."Room.1:25-27

Homous ja lesbous ovat Jumalan tuomio siitä, kun ei ole kunnioitettu Jumalaa
luojana. Toisin sanoen homouden ja lesbouden lisääntyminen johtuu siitä, että
monet ovat omaksuneet evoluutioteorian totuutena.

Eläimiin sekaantuminen
Jos ihminen tahtoo pysyä ihmisenä, hän kyllä pystyy siihen. Jotkut vihaavat
Jumalaa niin paljon, että haluavat elää kuin eläimet. Sillä he julistavat Jumalalle
sitä, että he eivät tahdo ottaa vastuuta teoistaan. Voi heitä! He ovat iljettäviä
ihmisiä, joiden puolesta Jumalan Poika kuoli, jotta hekin voisivat pelastua, jos
tahtovat.

"Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten saastuttaisi itseäsi, älköönkä
nainen tarjoutuko eläimelle, että se parittelisi hänen kanssaan. Se on
iljettävää."3Moos.18:23  "Mies, joka sekaantuu eläimeen, on surmattava. Myös
eläin on tapettava. Samoin on surmattava nainen, joka tarjoutuu eläimelle, että
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se parittelisi hänen kanssaan. Sekä nainen että eläin on tapettava. Niiden veri
tulkoon niiden itsensä päälle."3Moos.20:15-16  Jeesus kuoli eläimeen sekaantujien
puolesta, että nämä voisivat saada anteeksi. Tahdot olla ihminen, jos kadut
pahuuttasi siksi, että Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta.

Seksuaalinen himo on kuin huume, josta tarvitaan yhä voimakkaampaa laatua,
jotta koettaisiin tyydytys. Mitä sitten kun mikään seksi ei enää tyydytä? Lopulta
he saavat tyydytyksen vain tappamisesta. Jumalaa vastaan kapinoidessaan he
muuttuvat Paholaisen kaltaisiksi.

Ovatko hyvä ja paha tasa-arvoisia?
Homoudesta ja lesboudesta on tehty tasa-arvoasia, vaikka niissä on kysymys
siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Suomessa on järjestö nimeltään
SETA, joka ajaa seksuaalisyntien ja luonnollisen seksuaalisuuden välistä
yhdenvertaisuutta. Se on todella paholaismaista toimintaa, koska vääryyttä
ajetaan tasa-arvoiseksi sen kanssa, mikä on oikein. Se, joka nielaisee yhden
pahuuden hyvyytenä tasa-arvon nimissä, vaihtaa myöhemmin jonkun muunkin
totuuden valheeseen.

Kukaan ei voi nauttia ilman Jumalaa. Elämä erossa Jumalasta ei anna todellista
tyydytystä. Ne, jotka hylkäävät Jumalan tuntemisen, hylkäävät nautinnon ja
ilon. Vain sovinto Jumalan kanssa tekee elämästä elämisen arvoisen. Se on
tasa-arvoa, kun Jeesus kuoli kaikkien meidän puolesta. Jumala osoitti saman
rakkauden kaikkia ihmisiä kohtaan.

Hyvä ja paha eivät ole tasa-arvoiset, vaan pahuuden pimeydessä hyvyyden
kirkkaus loistaa arvokkaasti. Hyvyys loistaa pahuuden keskellä, eikä pahuus sitä
käsitä. Voi ymmärtämättömiä! Voi homoja ja lesboja heidän ahdistuksessaan!
Vaikka he saisivat kirkollisen vihkimyksen suhteelleen, se tuskin tekisi heitä
yhtään onnellisemmiksi. Vain sovinto Jumalan kanssa tekee onnelliseksi.

Jeesus voi puhdistaa saastaisen
Jeesuksen antama mielen puhdistus vapauttaa pahojen mielikuvien vallasta.
Jumalan puhtauteen rakastuminen romuttaa pahat kuvitelmat ja antaa tilalle
puhtaat halut, joille Jumala antaa suloisen täyttymyksen. Paha himo ja sen kohde
näyttävät Jumalan valossa arvottomilta tai saastaisilta. Siksi Jeesuksen omien on
helppo torjua ne.

Jumalan tunteminen antaa meille paremman tyydytyksen kuin paha
himo. Himon antama nautinto tuntuu kärsimykseltä verrattuna Jeesuksen
antamaan nautintoon. Puhtaalla omallatunnolla koettu avioelämä on ihanaa
nautintoa, jonka päällä lepää Jumalan siunaus. Iloitse siis omasta puolisostasi.
Seksuaalinen halu ilman himoa on olemassa! Ymmärrän sen, että saastaisen
mielen on vaikea sitä uskoa.
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Et kykene itse puhdistamaan itseäsi, mutta voit huutaa avuksesi Jeesusta ja Hän
on sen tekevä! Tule Jeesuksen omaksi! Hänen omanaan elät Hänen valossaan,
mikä estää sinua saastumasta. Jos kuitenkin horjahdit valosta pimeyteen ja
saastuit, tule takaisin Hänen valoonsa ja Hänen verensä puhdistaa omantuntosi.
Huono omatuntosi saa sinut pakenemaan pimeyteen, mutta Jumalan rakkaus
kutsuu sinua valoon. Annatko tahtosi pimeydelle vai valolle?
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Huumatun ilo
Sairaus nostaa kuumeen, kun elimistö yrittää ajaa taudin ulos. Myös
synti tekee ihmisen sielun sairaaksi. Tähän kipuun etsitään lääkettä, joka
parantaisi oloa. Juodessaan itsensä humalaan ihminen etsii itse asiassa
uskonnollista kokemusta. Hän ehkä saakin hetken helpotusta, mutta ei
löydä kestävää onnea.

Viinan villitys
Hän siemaisee itseään väkevämpää luovuttaen elämänsä ohjakset pois. Sitten
hän kävelee epävarmasti kuin yksivuotias. Hän sotkee kuin lapsi. Hän sopertaa
typeryyksiä kuin vajaamielinen. Hän jankuttaa samaa asiaa kuin viallinen
äänite. Hän uhoaa ja räyhää tai lässyttää ja makeilee. Estottomasti hän toteuttaa
himojaan puolustaen jälkeenpäin tekojaan humalatilallaan. Hän saa rohkeutta
tehdä sitä pahaa, mitä hän ei selvänä uskaltaisi tehdä.

Alkoholilla on osuutta moneen asiaan: sairauksiin, onnettomuuksiin,
pahoinpitelyihin, murhiin, aviorikoksiin, avioeroihin ja mielisairauksiin. Hän
pakenee ankeaa arkea humalapilveen, mutta kapsahtaa pää kipeänä entistä
kovempaan todellisuuteen. Jos sinua humalaisena on kohdeltu huonosti, niin
sinun on turha valittaa ihmisoikeusjärjestöille, koska olet vapaaehtoisesti
luopunut ihmisarvoisesta elämästä. Juomalla itsesi humalaan olet häpäissyt
ihmisyytesi.

Humalainen on saastainen ja iljettävä. Raamattu kuvaa asiaa näin: "Älä katsele
viiniä, kuinka se punoittaa, kuinka se maljassa hohtaa. Helposti se valahtaa
kurkusta alas. Lopulta se puree kuin käärme ja vuodattaa myrkkyä kuin kyy.
Silmäsi näkevät outoja, ja sydämesi puhelee sekavia. Sinusta tuntuu kuin
makaisit keskellä merta, kuin makaisit maston huipussa. 'Löivät minua, mutta
en tuntenut kipua, pieksivät minua, mutta en tiennyt siitä mitään. Milloinkahan
herään? Tahdonpa taas hakea tätä samaa.'"Snl.23:31-35

Alkoholi on tuhonnut inhimillistä elämää enemmän kuin monet sodat yhteensä.
Silti yleinen asenne humaltumiseen on myönteinen. Vaikka tupakan haitat
ovat kuin pisara meressä verrattuna alkoholin tuhoihin, niin tupakointia
vastaan kampanjoidaan ja säädetään lakeja, mutta humalassa olemista
pidetään hyväksyttävänä ja jopa hienona. Kun ihmiset puhuvat keskenään
juomingeistaan, heidän hilpeät letkautuksensa tapahtumista kuvastavat heidän
typerää asennettaan: "Heidän kunnianaan on heidän häpeänsä".

Miksi humaltuminen kiinnostaa niin monia ihmisiä? Heidän elämänsä
todellisuus on tylsää. He yrittävät päästä hyvään fiilikseen alkoholin avulla.
Kuitenkin todellinen tyydytys elämään tulee siitä, kun kokee Jumalan Hengen
läsnäolon omassa hengessään. "Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas
meno, vaan täyttykää Hengellä."Ef.5:18  Päihteet ovat hengellisyyden korvikkeita.
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Jumala on luonut ihmisen Pyhän Hengen asunnoksi. Millainen on ihminen, joka
"juopuu" Jumalan Hengestä? Hän tuntee olevansa Jumalan rakastama ja kokee
suurta iloa ja rauhaa. Hän saa yliluonnollista ja vakaata johdatusta käytännön
askelissaan. Hän puhuu sujuvasti älykkäämpiä asioita kuin on koskaan itse
pystynyt mielessään ajattelemaan. Hän tuntee itsensä varmaksi ja puhuu
rohkeasti Jumalan sanaa julkisesti, vaikka on itsessään ujo. Hän on epäitsekäs ja
tekee rakkauden tekoja, joita hän ei koskaan kykenisi tekemään ilman Hengen
voimaa. Hän voi jopa parantaa sairaita ja ajaa pahat henget pakosalle, koska hän
on täynnä Pyhää Henkeä.

Älä siis tyydy korvikkeisiin, jotka vain turmelevat sinut, vaan etsi Jumalaa. Jos
etsit kaikesta sydämestäsi, niin sinä varmasti löydät Hänet.
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Ilo on yltäkylläisyyttä
Tyytyväinen on rikas. Hän iloitsee siitä, mitä hänellä on. Tyytymätön
on köyhä. Hän murehtii siitä, mitä hänellä ei ole. Täydellinen ilo tulee
yltäkylläisestä elämästä.

Hengen, sielun ja ruumiin ilot
Kun olemme syöneet hyvän aterian, niin tulemme ravituiksi ja koemme iloa
ruumiissamme. Kun saamme olla avaran, valoisan ja kauniin luonnon keskellä,
niin se ravitsee meitä ja koemme iloa sielussamme. Kun olemme kuulleet hyvän
sanoman, niin tulemme siitä ravituksi ja koemme iloa hengessämme.

Kaikilla ihmisillä on syytä kiittää Jumalaa kokemastaan ilosta. "Kuitenkaan
hän ei ole jättänyt antamatta todistusta itsestään vaan on tehnyt teille hyvää.
Hän on antanut taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja ja on ravinnut teidän
sydämenne ruualla ja ilolla."Apt.14:17  Ihmisille ei riitä vain ruumiin ja sielun ilo.
Hän tavoittelee täydellistä iloa.

Saavutettuaan runsaan ravinnon suoman ilon keholleen ja rikkauden suoman
ilon sielulleen hän kokee, että jotain vielä puuttuu. Myös hänen henkensä kaipaa
ilon lähteille. Hän tahtoisi kuulla itseään kehuttavan, että hänen henkensä
ylpeys tulisi ravituksi. Jos hän saavuttaa mainetta ja kunniaa, niin hän tulee siitä
iloiseksi. Lopulta sekään ei riitä hänelle.

Tietämättäänkin hän kärsii siitä, että hän ei ole saanut osakseen Jumalan
hyväksymistä. Niinpä hän saattaa etsiä itselleen uskonnon, joka vakuuttaa
hänelle, että hän on Jumalan suosiossa. Sekään ei anna hänelle täydellistä
iloa, koska hänen henkensä ei koe yhteyttä Jumalaan, vaan hän saa lohdutusta
ainoastaan Jumalaa teeskenteleviltä henkiolennoilta.

Iloinen rikas ja surullinen köyhä
Kaikki ihmiset etsivät yltäkylläistä elämää ja kokevat iloa ja surua sen mukaan,
miten edistyvät pyrkimyksissään. Näin rikkaat ovat iloisia ja köyhät ovat
surullisia. Eräs rikas mies sanoi sielulleen: "'Sieluni, nyt sinulla on varastossa
paljon hyvää moneksi vuodeksi. Lepää, syö, juo ja iloitse!' Mutta Jumala sanoi
hänelle: 'Sinä mieletön! Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle
sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?' Näin käy sen, joka kerää aarteita
itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan luona."Luuk.12:19-21

Ilon kokemus perustarpeissa, joka ei johda anteliaisuuteen, kasvattaa
itsekkyyteen.

Ilon kokemus omistamisessa, joka ei johda kiitollisuuteen, kasvattaa ahneuteen.

Ilon kokemus valta-asemasta, joka ei johda nöyryyteen, kasvattaa ylpeyteen.
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Itsekäs mässäily on ruumiin synti. Ahne omistaminen on sielun synti. Ylpeä
vallan halu on hengen synti. Irstaan ilo on seksin yltäkylläisyys. Ahneen ilo on
omaisuuden yltäkylläisyys. Ylpeän ilo on ylitsevuotava kiitos ja kunnia. Usein
itsekkään osana on tulla petetyksi, ahneen osana on tulla ryöstetyksi ja ylpeän
osana ovat moitteet ja häpeä.

Näin monien löytöretki iloon onkin päättynyt katkeruuden kalkki kurkussa.
Heidän levoton ruumiinsa yrittää ottaa ilon irti elämästä hekumoimalla. Heidän
surullinen sielunsa yrittää ottaa ilon irti vitseistä, unelmista ja taiteen harhoista.
Heidän jumalaton henkensä ravitsee itsensä vahingonilolla tai tavoittelee
sankaruuden iloa sotimalla.

Puhdas ilo
Saastainen henki ei osaa iloita puhtaista asioista. Synti erottaa Jumalasta ja
estää siten kokemasta täydellistä iloa. Ilon aiheet paljastavat sydämen arvot
ja surun aiheet koettelevat ne. Itsekkyyttään, ahneuttaan ja ylpeyttään katuva
tulee ravituksi siitä, kun hän saa anteeksi Jumalalta. Uskon kautta Jeesuksen
sovitustyöhön henkemme saa kokea Jumalan hyväksymisen ja siinä ilomme
tulee täydelliseksi.

Pelastuksen ilossa Jumala antaa myös lupauksen siitä, että Hän antaa meille
voiton kaikista kiusauksistamme. Pelastuksensa hylkäävä yrittää pitää hauskaa
unohtaaksensa häpeänsä, mutta nöyrtyvä pitää Jumalan edessä murhetta
pahuudestaan voidakseen iloita armosta.

Jeesus on minun aarteeni. Hän on minun rikkauteni. Hän ravitsee minun
henkeäni armollaan ja suosiollaan. Hän pitää huolta ruumiini tarpeista. Sieluni
on ravittu Hänen kauneudellaan ja täydellisyydellään. Jeesus lupaa omilleen:
"Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden."Joh.10:10
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Kiusaukset
Kiusauksen voittaminen pitäisi olla yhtä suosittua kuin urheilu. He käyvät
joka päivä lenkillä voidakseen voittaa ja saavat palkaksi niin vähän.
Kiusausten voittamisen palkka on paljon suurempi, mutta tämän lajin
kilvoittelijoita on silti vain vähän.

Kiusattu ihminen
Tahdotko taistella kiusauksia vastaan vai antautua himojesi valtaan? Kaikki
järkisyyt puoltavat valintaasi taistella. Kun on voittanut kiusauksen ja tehnyt
oikein tulee ennemmin tai myöhemmin palkituksi tavalla tai toisella. Monet ovat
väsyneet taistelemaan syntiä vastaan ja päästäneet pahan irti elämässään. Jotkut
ovat päättäneet pitää pahaa hyvänä päästäkseen siten eroon kiusauksista.

Miten suosittua onkaan kunnian himo, vaikka se johtaa väkivaltaan! Miten
täydellisesti ihmiset antautuvatkaan seksin himolle, vaikka se johtaa
rakkaudettomuuteen! He uhraavat omaisuuden himolle paljon aikaa ja vaivaa,
vaikka he saavat nauttia siitä vain hetken!

Himo sokaisee helposti järjen ja vaientaa väsyttämällä omantunnon äänen.
Himojensa riivaama ihmiskunta on surkeassa tilassa. Jotta meillä olisi toivo
vapaudesta, meillä täytyy olla toivo siitä, että himon valta murtuu meidän
elämässämme. Yleensä kristillisyys ei anna ihmisille tätä toivoa, koska se niin
usein edustaa jotain muuta kristusta kuin Raamatun Jeesusta.

Hän voitti kaikki kiusaukset
Jumala tuntee sääliä kiusattuja ihmisiä kohtaan. Hän tuli Jeesuksessa
Kristuksessa ihmiseksi voittaakseen kaikki meidän kiusauksemme. Jeesus ei
ole ainoastaan tosi Jumala, vaan Hän on myös tosi ihminen. "Eihän meidän
ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä
hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman
syntiä."Hep.4:15

Jumala on Jeesuksen isä, jota ei voi paha kiusata. Mistä siis Jeesus sai syntisen
luonnon, joka teki mahdolliseksi sen, että Hän saattoi olla samalla lailla kiusattu
kuin mekin? Ihmisluontonsa Hän sai äidiltään, Marialta. Ei siis ole ihme, että ne,
jotka kieltävät Jeesuksen ihmisyyden, palvovat Mariaakin jumalana. Jos Jeesus
olisi kokonaan vain Jumala, silloin olisi johdonmukaista, että Mariakin olisi
jotain jumalallista.

Älä siis palvo Mariaa, äläkä muitakaan epäjumalia, jos tahdot saada voiton
himoistasi. Maria on syntinen, niin kuin kaikki muutkin.

Hurskas Simeon profetoi Marialle Jeesuksesta: "Tämä lapsi on pantu
kompastumiseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan
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puhutaan, jotta monen sydämen ajatukset tulisivat julki. Myös sinun sielusi läpi
on miekka käyvä."Luuk.2:34-35

Kun Jeesus puhui, niin eräs nainen kansanjoukosta alkoi palvoa Mariaa sanoen
Jeesukselle: "Autuas on se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet
imenyt." Jeesus ei kuitenkaan ylistänyt äitiään, vaan sanoi: "Niin, autuaita ovat
ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä."Luuk.11:28

Jumalan sanan miekka kävi Mariankin sielun läpi todistaen hänelle hänen
syntisyytensä. Hänkin saattoi tulla autuaaksi vain Jumalan sanaa noudattamalla.

Kaikki inhimilliset kiusaukset koettuaan Jeesus selvisi voittajana ilman yhtäkään
lankeemusta ajatuksissa, sanoissa tai teoissa. Kunnia Hänelle! Eikö olekin hyvä
suoritus!

Jumala antaa anteeksi
Aina kun sinä lankeat syntiin, voit ylistää Jeesusta ja sanoa. Vaikka minä
nyt lankesin, niin Sinä et koskaan langennut tähänkään syntiin. Kuitenkin
Hänen päälleen laitettiin se rangaistus, joka kuuluu minulle. Hän kärsi minun
ansaitsemani rangaistuksen, jotta minä voisin saada anteeksi. Kun tunnustan
syntini, niin saan Jumalalta anteeksi Jeesuksen uhrin tähden.

Entä sitten? Kohta tulee seuraava kiusaus. Täytyykö minun langeta uudestaan
pyytääkseni taas anteeksi? Pois se, minulla on toivo voitosta, koska Jeesus voi
antaa minulle voiman voittaa kaikki kiusaukset. Niin kauan kuin sinä taistelet
syntiä vastaan Jeesuksen nimessä, olet Jumalan armon suojassa, mutta jos luovut
taistelusta ja alat tahallasi tehdä syntiä, niin Jumalan armokin alkaa väistyä
sinusta.

Jumala antaa voiton kiusauksista
Jos sinulla on liitto Raamatun Jeesuksen kanssa, niin sinä palvot Häntä Jumalana
ja seuraat Häntä Ihmisenä. Hän on sinulle tosi Jumala ja täydellinen Ihminen.
Miksi Jeesus voitti kiusaukset? Sinä tulet voittamaan samasta syystä. Koska
Hän on Jumalan Poika, niin Hän tuntee täydellisesti Isänsä tahdon. Hän voitti
kiusaukset Jumalan tuntemisensa kautta.

Jeesus lupasi omilleen Pyhän Hengen, "joka johdattaa teidät kaikkeen
totuuteen." Paavali sanoo, että jos omaksumme "Pyhän Hengen mielen" niin
saamme voiman tehdä oikein. "Jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin
meissä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan. Niillä, jotka elävät lihan
mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen
mieli."Room.8:4-5

Koska kukaan meistä ei vielä tunne Jumalaa täydellisesti, niin me aina joskus
lankeamme. Synnin tekemisen määrä on kääntäen verrannollinen Jumalan
tuntemisen määrään.
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Mitkä siis ovat sydämesi ajatukset? Onko sinulla Kristuksen mieli? Jos olemme
kuuliaiset Pyhän Hengen johdatukselle, niin Hän kirkastaa meille Jumalan,
emmekä saata syntiä tehdä.

Jos joku väittää uskovansa Jeesukseen, muttei koe voittoja kiusauksista, niin hän
on niskuri ja vastustaa Pyhää Henkeä. Pidä siis kiinni siitä Jumalan tuntemisesta,
jonka olet saanut Jeesuksessa, niin saat lisää armoa Jumalan Hengeltä.

Älä masennu yksittäisistä lankeemuksista, mutta huolestu elämäsi suunnasta, jos
tappiot alkavat lisääntyä eikä vähentyä. Se, joka uskoo Raamatun Jeesukseen,
tuntee Jumalan ja, joka tuntee Jumalan, on saava voiton kiusauksista. "Nyt
tunnen vajavaisesti mutta silloin täydellisesti, niin kuin minut itsenikin
tunnetaan täydellisesti."1Kor.13:12
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Ihmeitä tekevä usko
Uskoa on ainakin kolmea lajia, luottamista, tottelemista ja luovaa
sanomista. Koska luotan Jeesukseen, pidän totena kaiken sen, minkä Hän
sanoo. Koska rakastan Jeesusta, niin minä tottelen Häntä. Koska Jeesuksen
Henki elää minussa, niin voi joskus Hänen vaikutuksestaan käskeä asioita
tapahtumaan.

Luova usko
"Jumala sanoi: 'Tuottakoon maa kasvillisuutta, siementä tekeviä ruohoja ...'
Näin myös tapahtui."1Moos.1:11  Maailmat ovat luodut Jumalan sanalla. Hänen
uskonsa vaikuttaa Hänen sanoissaan. Jos joku sanoo sairaalle ihmiselle: "Tule
terveeksi", eikä tämä parannukkaan, niin sanojalla ei ollut Jumalan uskoa. Onko
mikään ihme, jos Jumala uskonsa sanalla parantaa sairaan tai herättää kuolleen,
kun Hän on jopa tyhjästä luonut universumit? Se mikä meille on ihme, ei ole sitä
Jumalalle.

Näitä luovia uskon sanoja Jumala voi antaa myös ystävänsä suuhun, että tämä
käyttäisi niitä Hänen puolestaan. Jeesus toimi Jumalan uskossa sanoessaan
viikunapuulle: "'Älköön sinusta enää ikinä kasvako hedelmää'. Samassa
viikunapuu kuivettui."Matt.21:19  Opetuslasten ihmetellessä puun kuivettumista
Jeesus sanoo: "Totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, te
ette voisi tehdä vain sitä, mikä tapahtui viikunapuulle, vaan voisitte sanoa jopa
tälle vuorelle: 'Nouse ja heittäydy mereen', ja se tapahtuisi."Matt.21:21

On siis kysymys uskon laadusta, eikä sen määrästä. Tätä uskoa Jeesus antaa
ystävilleen, joista Hän sanoo: "Kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty
tehdä, sanokaa: 'Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain
sen, minkä olimme velvolliset tekemään.'"Luuk.17:10  Kaikella, mitä ihminen
sanoo, on merkitystä. Ylpeillä ja kerskailevilla sanoillaan ihminen tekee itsensä
kyvyttömäksi vastaanottamaan Jumalan uskoa. Sama asia on ilmaistu: "Teillä
ei ole, koska ette ano. Te anotte mutta ette saa, koska anotte kelvottomasti,
kuluttaaksenne kaiken himoissanne."Jaak.4:2-3

Kaikki, mitä sanon, tulee olla sopusoinnussa Jumalan mielen kanssa, että voisin
sanoa Hänen luovia sanojaan. Jeesukselta saatu pelastusvarmuus tulee siitä, että
minun henkeni kuuli Jumalan uskossa lausutut sanat asiasta. Jumalan uskossa
sanotut sanat ovat itse asiassa aina Pyhän Hengen sanomia, vaikka ihmisenkin
suu olisi asiassa mukana. Se, että Jeesuksen oma voi sanoillaan osallistua
Jumalan tekoihin, on hengellinen lahja.

Kaikki eivät saa samanlaisia sanoja ja tekoja tehtäväkseen. "Armolahjoja on
erilaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra
on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa
vaikuttaa, on sama."1Kor.12:4-6
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Miten siis tulet Jumalan uskosta osalliseksi? Kaikki alkaa siitä, mitä sanot
sydämessäsi. Jos annat Jumalan sanojen muuttaa sydämesi ajatukset ja asenteet,
niin puhdistetusta hengestäsi alkaa pulputa sanoja, joilla on lähteensä Jumalassa.
"Ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: 'Jeesus on kirottu.'
Kukaan ei myöskään voi sanoa: 'Jeesus on Herra', muuten kuin Pyhässä
Hengessä."1Kor.12:3

Jumala on korottanut Jeesuksen Kristuksen nimen yläpuolelle kaikkien
muiden nimien. Seuraava, sydämestä lähtenyt lausahdus on kaikille uskoville
ensimmäinen harjoitus uskon sanojen lausumisessa: "Jeesus Kristus olkoon
minun Herrani ja Jumalani." Ja tapahtui niin, kuin sanoit.
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Jeesus voi parantaa mielisairaan
Mielisairaudet johtuvat pahasta häiriöstä hengen, sielun ja ruumiin
välisessä harmoniassa.

Ihmisen rakenteesta
Tarkastelemalla sisäistä elämäämme voimme havaita ihmisen olevan henki,
sielu ja ruumis. Usein havainnot hengestä on tulkittu sielun toiminnoiksi ja
päädytty siihen, että ihminen olisi vain ruumis ja sielu.

Tiedemiesten henki on varmaan ollut jotenkin kuoleutunut, koska he eivät
ole tunnistaneet hengen olemassaoloa. Meidän yhteinen kapinamme Jumalaa
kohtaan on syy kaikkeen maailmassa olevan pahaan. Mielisairaudet ovat yksi
synnin monista seurauksista.

Meidän henkemme kommunikoi sielumme kanssa ja sielumme ruumiimme
kanssa. Nämä kolme muodostavat harmonisen kokonaisuuden. Jumala loi
henkemme hallitsemaan sielua ja sielun ruumista. Jos kaikki on elämässämme
hyvin, henkinen, sielullinen ja ruumiillinen elämämme ovat harmonisessa
järjestyksessä.

Meidän kaikkien elämässä synti on jossain määrin rikkonut hengen, sielun ja
ruumiin välistä harmoniaa. Mielisairaudessa näiden kolmen välille on kuitenkin
syntynyt erityisen paha häiriö.

Hengen saastuminen
Mielikuvitus on henkemme ominaisuus. Voimme käyttää sitä oikein tai väärin.
Me emme tiedä, mitä joku hengessään kuvittelee, jos hän ei kerro sitä meille.
Jos hänessä yllättäen puhkesi mielisairaus, voimme kysyä, että mitä pahaa hän
teki tai koki, kun näin kävi. Ulkonaisesti ei välttämättä mitään pahaa, mutta
hän varmasti ajatteli jotain, joka liittyy hänen sairastumiseensa. Mielisairaudet
julistavat meille kaikille tätä sanomaa: "Varo ajatuksiasi!"

Pahat ajatukset ovat kaiken maailmassa olevan pahan lähde. Kaikki joskus
ajattelevat pahaa, mutta vain harvojen kohdalla se johtaa mielisairauteen.
Pahat ajatukset ovat ikään kuin viruksia tai bakteereja. Kaikki eivät sairastu
mielisairauteen, vaikka he saavat samat pöpöt kuin ne, jotka sairastuvat.
Joidenkin kyky vastustaa pahoja ajatuksia on muita huonompi tai pahat ajatukset
ympäröivät heitä muita enemmän ja siksi he sairastuvat. Jotkut eivät vastusta
pahoja ajatuksiaan, koska pitävät niitä hyvinä.

On vaarallista haaveilla olevansa jotain suurta. Ylpeät ajatukset ovat kuoleman
suudelmia hengellemme ja tekevät pahoja paiseita sieluumme. Haureelliset
seksiunelmat puuduttavat hengen ja myrkyttävät sielun. Haaveet rikastumisesta
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ja suuresta omaisuudesta kovettavat hengen ja lävistävät sielun tuskalla.
Mielenterveytesi tähden - pakene ylpeitä, ahneita ja itsekkäitä ajatuksia!

Henkemme osaa nauttia mielikuvitusmaailman kokemuksista. Voimme
kuvitella olevamme jotain sellaista, mitä emme voi olla reaalimaailmassa.
Saatamme tahtoa yhä uudestaan ajatella samoja unelmia, jos henkemme saa
niistä tyydytystä. Mielikuvitus on Jumalan lahja, mutta jos käytämme sitä
väärin, se voi tuoda sieluumme henkisen viruksen, joka tekee meidät sairaaksi.

Itsessään pieni reaalimaailman tapahtuma voi vaikuttaa meihin odottamattoman
voimakkaasti haavemaailmamme tähden. Se voi yhdistyä haaveisiimme
sairaalla tavalla ja käynnistää sielussamme prosessin, joka saa aikaan
mielisairauden. Tämä sielun prosessi antaa hengellemme ruumiilta saamansa
viestit vääristyneinä, jolloin koemme harhoja. Jotkut harhat voivat tuntua hyviltä
kokemuksilta ihmisestä, joka haluaa paeta todellisuutta.

Mielenterveytensä tähden on parempi yrittää tehdä jotain käytännössä
unelmiensa eteen, kuin itsetyydyttää henkeään unelmillaan. Parasta on hylätä
ylpeytensä kokonaan ja pyytää armoa Jumalalta. Henkemme kokee suurimman
onnen ja tyydytyksen siinä, kun se saa kokea Jumalan armoa. Kiellä hengeltäsi
kunnia, jotta voisit kokea armoa.

Älä syytä Aadamia ja Eevaa pahuudestasi. Jonain päivänä jokainen meistä on
ajatuksissaan kokenut oman syntiinlankeemuksensa, jossa meidän henkemme
saastui. Vain Jeesuksen Kristuksen veri voi puhdistaa henkemme ja palauttaa
meidät Jumalan yhteyteen. Toisaalta pelkkä anteeksiantamuksen kokeminen ei
paranna mielisairasta. Sen sijaan hengen puhdistaminen pahoista ajatuksista ja
sielun puhdistaminen niiden seurauksista parantavat meidät.

Sielun pahat prosessit
Me olemme sitä, mitä olemme kokeneet. Henkemme kasvaa ja kehittyy
ajatustemme mukaisesti, sielumme kokemustemme mukaisesti ja ruumiimme
perintötekijöidemme mukaisesti.

Sielumme saa vaikutteensa sekä hengeltä että ruumiilta. Pahojen henkien
kuiskaukset hengellemme muokkaavat sieluamme, jos henkemme otti niiden
ajatukset omikseen. Myös ruumiimme kokemukset muovaavat sieluamme.
Kaikesta, mitä sieluumme kertyy, voi tulla osa minuuttamme, vaikka
tietoisuutemme on hengessämme.

Jos henkemme antautui synnille, se käynnisti sielussamme prosessin, jonka
koemme osaksi itseämme. Raamattu puhuu synnin ruumiista. Jos joku nuhtelee
rakkauttamme kunniaan tai haureuteen, koemme nuhtelijan vihaavan meitä eikä
vain meidän tekojamme. Jos minuutemme on irti synnistä, emme koe nuhtelun
loukkaavan itseämme.
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Kun Jeesus käskee meitä repäisemään pois silmämme tai kätemme, jotka
viettelevät syntiin, Hän puhuu sielussamme olevista synnin ruumiin jäsenistä.
Nämä sielun prosessit ovat osa meidän minuuttamme. Siksi Jeesus puhuu siitä,
että meidän tulee olla valmiita menettämään jotain itsestämme.

Sielussamme asuvat synnin prosessit saastuttavat meidän sielumme ja voivat
johtaa mielisairauteen. Kaikki synnin harjoittamisesta sieluumme syntyneet
"pahat elimet" ahdistavat henkeämme. Jos ne alkavat hallita henkeämme,
ajattelumme alkaa kiertää sairasta kehää. Joku tavallinen synnin ruumiin jäsen
voi muuttua mielisairaudeksi, koska emme pääse ulos sen luomasta kuumasta
kehästä. Näin se, mikä on pyhitystä jokaiselle uskovaiselle, on lääkettä, joka
parantaa mielisairaan. Jokainen pyhitystä kokenut uskovainen on kokenut
mielenterveytensä parantuneen, vaikka hänellä ei ole ollut mielisairautta.

On olemassa vaara, että paha henki ottaa haltuunsa sielussamme olevan pahan
prosessin, jolloin meistä tulee riivattuja. Silloin meidän oma henkemme
menettää kontrollin siihen osaan sielustamme. Osassa mielisairaista asuu pahoja
henkiä.

Tärkeintä ei ole ajaa ulos pahoja henkiä, vaan kuolettaa sielun saastaiset
prosessit eli "kukistaa synnin ruumis". Riivatun tulisi ensin kääntyä hengessään
Jeesuksen puoleen eikä yrittää ajaa pois pahaa henkeä. Jos riivattu tunnustaa
syntinsä Jumalalle, hän saa anteeksi. Silloin Pyhä Henki tulee ihmisen hengen
avuksi, ja kuolettaa sielussa asuvan pahuuden. Samalla paha henki poistuu,
koska se menetti oikeutensa elää ihmisen sielussa.

Pahinta ei ole se, jos joku on riivattu, vaan se on kauheampaa, jos ihminen on
täydellisesti kovettanut henkensä sille, mikä on oikein ja väärin. Pahat ihmiset
ovat kauheampia kuin pahat henget. Pelastuminen alkaa siitä, että paha ihminen
nöyrtyy Jumalan edessä ja antaa henkensä särkyä Jeesuksen ristintyön voimasta.

Jeesus kuoli mielisairaiden puolesta
Jeesus kuoli kaikkien pahantekijöiden puolesta, jotta me voisimme saada
syntiset ajatuksemme, sanamme ja tekomme anteeksi. Anteeksiantamusta
tarvitaan, koska Jumala vihaa pahantekijää. On väärin ajatella, että Jumala vihaa
syntiä, mutta rakastaa syntistä. Ei Jeesus kuollut synnin puolesta, vaan syntisen
puolesta. Jumala vihaa synnin tekijää. Siksi Jeesus otti ristillä vastaan Jumalan
vihan meidän puolestamme.

Muistele itseäsi jonkun synnin tekijänä. Katso muistikuvissasi itseäsi sivusta,
kun olit tekemässä sitä syntiä. Yhdy Jumalan vihaan itseäsi kohtaan sen synnin
tekijänä ja anna Jumalan Hengen kuolettaa se ihminen itsestäsi pois. Muistele
Jeesusta ristillä kärsimässä Jumalan vihaa sinun syntisi tähden.

Synti elää sielussasi ja puhuu sinulle tahtoaan omalla äänelläsi. Jos henkesi elää
Pyhässä Hengessä, voit kuolettaa sielustasi pahan tahtomisen niin, ettet enää
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palvele syntiä. Vaikka paha sielun prosessi ei heti kuolisi, niin se lopulta kuolee,
jos olet kärsivällinen.

Moni uskovainen ajattelee, että se on paha henki, joka viettelee häntä syntiin,
vaikka tosiasiassa se voi olla hänen oman sielunsa prosessi. Pahan hengen voi
ajaa pois, mutta sielun paha prosessi täytyy kuolettaa pois.

Hengen ja sielun sairas yhteys vaikuttaa ruumiiseen asti niin, että se näkyy jopa
sairastavan veriarvoissa. Voi olla, että pitkäaikaisen mielisairauden jälkeen vie
aikaa ennen kuin koko ihminen paranee. Tarvitaan kärsivällisyyttä odottaa, että
puhdistetun henkemme vaikutus saa ulottua läpi sielumme aina ruumiiseemme
asti.

Jos henkemme sai kokea Jumalan armoa, se käynnisti sielussamme hyviä
prosesseja. Taivaallista lahjaa hengessään maistanut saa kokea sielussaan suurta
iloa, lepoa ja rauhaa. Monet hengelliset laulut ovat syntyneet näistä hyvistä
sielun prosesseista.

Uskoontulossa Jeesus pelasti henkemme, pyhityksessä Hän pelastaa sielumme ja
ylösnousemuksessa Hän pelastaa ruumiimme.

Jeesuksen kohtaamisesta
Moni meistä on joskus odottanut tuntikausia sairaalan poliklinikalla hoitoon
pääsyä. Lääkäri viipyy ja viipyy, mutta me odotamme kärsivällisesti. Montako
tuntia olet odottanut Jeesusta? Usein me vain rukoilemme Jumalaa lyhyesti
emmekä odota Häntä. Emme ilmeisesti usko saavamme mitään vastausta.

Jeesus elää ja siksi Hänet voidaan kohdata. Jos et etsi Hänen kohtaamistaan, et
usko Häneen. Kristilliset kokoukset eivät tarjoa oikotietä Jeesuksen luo. Hän voi
kohdata sinua sielläkin vain, jos sinä ensin etsit Häntä myös yksinäisyydessä.

Elämän huonot olosuhteet voivat estää meitä kääntymästä Jeesuksen puoleen,
mutta varsinainen syy on meidän haluttomuutemme ja epäuskomme. Monet
eivät halua ottaa Jeesuksen tarjoamia lääkkeitä, vaikka haluavat parantua.
Nautimme vahvaa lääkettä, jos pahuuttamme katuen tunnustamme syntimme
Jumalalle ja nöyrrymme Hänen valtansa alle sen tähden, että Jeesus kuoli
meidän puolestamme.

Ovatko Jeesuksen antamat lääkkeet muka pahempia kuin psykiatrin antamat
lääkkeet? Jeesuksen antamilla lääkkeillä on paljon hyviä sivuvaikutuksia
ja psykiatrin antamilla lääkkeillä on paljon pahoja sivuvaikutuksia. Silti
mielisairaan on syytä syödä niitä psyykelääkkeitä, jotka estävät psykoosin
menon. Ne lääkkeet kiusaavat ruumiin kautta ihmisen sielua niin, että sen paha
prosessi ei pääse liikaa hallitsemaan henkeä. Näin sairas on vapaampi etsimään
Jeesusta. Sen jälkeen kun Jeesus on repäissyt mielisairauden pois sielustasi, et
enää joudu psykoosiin, etkä tarvitse sitä lääkettä.



- 255 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Olet missä vain, niin voit kääntyä Jeesuksen puoleen ja saada avun. Puhu
Hänelle ajatuksissasi. Laita rukouksiisi oikea osoite. "Sinä, Jeesus, joka kuolit
puolestani, auta minua!"
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Surusta iloon
Jos iloitset pahasta, ilosi on muuttuva suruksi. Jos suret pahuuttasi, surusi
voi muuttua ikuiseksi iloksi.

Jumalattomien ilo muuttuu murheeksi
Evoluutioon uskovat kuolivat ja joutuivat Jumalan tuomiolle. Heitä ajatellessani
sanoin Jumalalle: "Mitä jos veisit heidät jollekin autiolle planeetalle seuraamaan
evoluutiota ja elämän syntyä." Niinpä Jumala vei heidät istumaan eräälle
planeetalle.

Mitä siis tarvittiinkaan, jotta kehittyisi elämää, Hän kysäisi heiltä? Niin tietysti
tarvitaan suolaista vettä. Niinpä Jumala loi planeetalle ison meren ja sanoi
rannalla istuvalle joukolle: Odottakaa tässä ja huutakaa minulle, jos näette jotain
kehitystä tapahtuvaksi. Tulen sadan miljoonan vuoden päästä katsomaan teitä.

Aika kului ja joukko tuijotti merta vuodesta toiseen. Kului sata vuotta, meni
miljoonia vuosia ja yhä he odottivat. Kun aika oli täytetty Jumala tuli kysymään
heiltä: "Onko sattunut tapahtumaan mitään kehitystä?" Iloton joukko oli vaiti
ja vain tuijotti merta. Niin, miten se olikaan? Kuinka paljon tarvittiinkaan sitä
aikaa, jotta sattumat synnyttäisivät elämää? Riittäisikö siihen edes ikuisuus!

Olisiko tämä oikeudenmukainen rangaistus niille, joka eivät anna Jumalalle
kunniaa Hänen teoistaan? Ei, sillä tämä olikin vain tiedemiehen painajainen,
jonka hän kokee iankaikkisessa rangaistuksessa.

Ajattele nyt miten järjetöntä! Hyvin suunniteltu maailmako olisi syntynyt
sattumien satona!

Iloitse yhdessä totuuden kanssa
Jos joku ei ylistä Jumalaa nähtyään Hänen tekonsa, tulee hän henkisesti
sokeaksi. Tuo sokeus antaa hänelle mahdollisuuden kuvitella, ettei Jumalaa
olisi olemassa. Jotkut eivät kuitenkaan käytä tätä mahdollisuuttaan, vaan he
kunnioittavat Häntä uskonnollisin menoin.

Monet uskovat Jumalan olemassaoloon, mutta he eivät voi iloita Hänestä. Se
on raskasta uskoa. Näillä uskovilla on taipumus ajatella, että he ovat Jumalalle
otollisia jo sen tähden, että he uskovat Hänen olemassaoloonsa. Ateistien
rehentely Jumalaa vastaan vahvistaa heidän uskoaan. Näin ateistit kieltäessään
Jumalan olemassaolon tukevat uskonnollisuutta. Toisaalta uskonnollisuuden
teennäisyys puolestaan vahvistaa ateismia.

Ajattele nyt miten tunteetonta! Olisiko se sinulle kyllin, jos joku tunnustaa, että
sinäkin olet olemassa?
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Totenapitäminen ei ole uskoa, vaan rehellisyyttä. Jumalan totteleminen on
uskoa. Jos joku haluaa tiedostaa totuuden, mutta ei halua totella sitä, hän
tarvitsee huumetta, joka auttaa häntä unohtamaan tottelemattomuutensa. Näin
uskonto on oopiumia, joka on valmistettu ateistien avustuksella.

Kerran eräs mies sanoi minulle: "Et voi antaa minulle todisteita Jumalan
olemassaolosta, mutta en minäkään voi antaa sinulle todisteita siitä, etteikö
häntä olisi." Kuinka voit sanoa noin, minä vastasin! Mikään ei ole helpompaa
kuin antaa sinulle todisteet Jumalan olemassaolosta. Olet jo saanut niin paljon
todisteita, että et kestä enempää. Juuri siksi sinä kiellät saamasi todisteet.

Jumalan tekojen todistuskuorma on murskannut monen mielen. Se on kuin
kivi, jonka alle he ovat jääneet. Jumalan antamat todisteet painavat totuuden
murskaamien mieltä, mutta he eivät halua tiedostaa heidän päällään olevaa
painoa Jumalan aiheuttamaksi.

Voi ilotonta joukkoa! He näkevät Jumalan kirkkauden Hänen teoissaan, mutta
eivät tahdo iloita Jumalasta niiden tähden. Siksi he etsivät iloa jostain muusta.
Jos et iloitse totuudesta, niin olet vaarassa iloita valheesta.

Jumalaa pakeneva etsii kuumeisesti jotain ilonaihetta. Hän haluaa olla keksijä
voidakseen iloita ideoistaan. Hän ei ota vastaan mitään valmista, vaan haluaa
olla etsijä voidakseen iloita löytämisestä. Voi ihmistä, joka päätyy iloitsemaan
arvottomasta, koska hän on peittänyt silmänsä oikeasti arvokkailta ilonaiheilta.

Ilo oikeasta varjelee vääryydestä
Kielletty hedelmä kiinnostaa ihmisiä siksi, koska he eivät osaa iloita sallituista
hedelmistä. Jumala on antanut meille paljon hyvää, mistä voimme nauttia
ja iloita ja olla kiitollisia Hänelle, kaiken hyvän suunnittelijalle. Jumalasta
iloitsematon mieli muuntaa halun himoksi.

Aviopuolisot voivat iloita toisistaan niin kauan kuin he ovat uskollisia toisilleen.
Uskollisuus on iso osa seksuaalista nautintoa. Voi miten järkyttävää onkaan
ilon ja nautinnon ero! Nautinto rakastui himoon ja otti eron ilosta! Voi himon
riivaamia, kuinka paljon he kaipaavatkaan ilon hyväilyä. Jospa he palaisivat
takaisin ilon luo.

Antamisen ilo on saamisen ilon paras ystävä. Yhdessä he poistivat puutteen.
Heidän läsnäolonsa toi valoa ylhäiseen ja alhaiseen majaan. Voi miten
järkyttävää onkaan kun heidän ystävyytensä on särkynyt. Saamisen ilo hylkäsi
antamisen ilon ja rakastui ansioon ja voittoon! Voi pörssin riivaamia, kuinka
paljon he kaipaavatkaan antamisen ilon valoisaa läsnäoloa! Jospa saamisen ilo
palaisi antamisen ilon luo.

Ahneuteen antautuminen kiinnostaa ihmisiä siksi, koska he eivät osaa iloita
siitä, mitä heillä on. He eivät osaa iloita omaisuudestaan, koska he eivät iloitse
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Jumalasta kaiken omistajasta. Ahne mieli iloitsee lahjasta ja unohtaa lahjan
antajan.

Kunnian himoitseminen kiinnostaa ihmisiä siksi, koska he eivät osaa iloita
Jumalan armosta. Sokeus Jumalan suuruudelle antaa ihmiselle mahdollisuuden
ajatella itsestään liikaa. Ylpeä mieli iloitsee samastaan kunniasta, eikä välitä siitä
kuuluuko se hänelle.

Usein pahan himoitsemiseen yllytetään lupaamalla iloa. Niinpä niitä, jotka
puhuvat pahuutta odottavasta tuomiosta pidetään ilonpilaajina. Monet eivät
välitä mahdollisesta tuomiosta, koska he haluavat saada heti helpotusta
ilottomuuteensa. Älä kuitenkaan vihaa itseäsi ja syöksy turmioon, sillä
iankaikkinen ilo on olemassa.

Kadotettu ilo
Jokainen ihminen kokee oman syntiinlankeemuksensa. Kukaan ei peri sitä
Aadamilta ja Eevalta. Synti on kapinaa Jumalaa kohtaan. Jokainen on jo
lapsuudessaan ojentanut kätensä kohti kiellettyä ja ravinnut itsensä kapinallisella
ilolla. Oppi peritystä syyllisyydestä on sekin kapinaa Jumalaa kohtaan. Luuletko
voivasi vierittää syyn omasta kapinastasi Aadamille ja Eevalle?

Olemme perineet taipumuksen langeta syntiin, mutta emme kanna
syntyessämme isiemme syyllisyyttä. Juuri tästä syystä Jeesus sanoi, että
taivasten valtakunta on lasten kaltainen. Pieni lapsi ei ole vielä kokenut
syntiinlankeemusta ja on siksi Jumalalle otollinen. Katso vauvan iloa ja silmien
loistetta. Jokainen meistä on jonain päivänä menettänyt sen ilon. Me voimme
kuitenkin saada sen takaisin. Jumala on ilmoittanut ihmiskunnalle suuren
ilon: Jumala tuli Jeesuksessa Kristuksessa Ihmiseksi pelastaakseen meidät
pahuutemme vallasta.

Haluatko surra kapinallisuuttasi Jumalaa kohtaan? Kenelle tämä kelpaa,
ensin suru sitten ilo? Jumala valmisti sinulle tien iankaikkiseen iloon, mutta
kertoisinko siitä sinulle? Jos iloitset siitä, kun teet pahaa, niin miten voisit ottaa
vastaan pelastuksen Jeesuksessa, Jumalan Pojassa?

Syntien anteeksisaaminen, paratiisi ja iankaikkinen elämä toki kelpaavat
kaikille. Kuka nyt tahtoisi kokea syyllisyyttä tai mennä ikuiseen kadotukseen!
Kaikki pukeutuisivat mielellään heti iloiseen juhlapukuun, mutta kuka tahtoo
vetää päälleen surupuvun?

Oman pahuutensa suremiseen ja tekojensa katumiseen on jokaisella aihetta.
Eiväthän surupuku ja katumus sinänsä ketään pelasta, mutta se avaa henkemme
korvat kuulemaan Jumalan evankeliumia. Vain ne, jotka kuulevat Jeesusta ja
ottavat Hänet vastaan pääsevät osalliseksi Jumalan armosta ja pelastuksen ilosta.

Myös me uskovaiset tarvitsemme surua omasta pahuudestamme voidaksemme
kuulla Pyhän Hengen puhetta, joka kuolettaa meidän pahuutemme. Parempi
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ajoissa surra pahuuttaan Pyhässä Hengessä kuin langettuaan katua pahoja
tekojaan. Vain ne, jotka kuulevat Pyhän Hengen puheen, joka ristiinnaulitsee
heidän syntisen luontonsa, saavat voiton syntielämästään.

Surupuvussa
Pelastettu voi aina ja joka tilanteessa iloita Jumalasta. Silti hän ei ole aina
iloinen. Jumala on surullinen kadotuksen tiellä kulkevien puolesta. Tämä suru
tarttuu Hänen ystäviinsä ja saa heidätkin pukeutumaan surupukuun.

Ne, jotka pukeutuivat suruun oman pahuutensa tähden, eivät oudoksu surra
myös muiden pahuutta. Niille, jotka ovat vetäneet juhlapuvun pahuutensa
verhoksi, ei surijan puku kelpaa. He halveksivat surusta harmaata joukkoa.

Jumalaton maailma mielellään kokoontuu juhlapukuisten uskovien ympärille.
Kaikki haluavat olla iloisia ja pukeutua säihkyvään pukuun. Sehän peittää
heidän pahuutensa niin hienosti, että siihen myös itse Paholainen tahtoo
pukeutua.

Ennen vedenpaisumusta Jumala tuli murheelliseksi ihmiskunnan pahuuden
tähden. Silloinkin Hän säkkipuvussa liikkui ihmisten seassa itkien näkemäänsä.
Tuskallisen harkinnan jälkeen Hänen surullisessa sydämessään kypsyi
päätös ihmiskunnan lopusta ja kahdeksan sielun pelastuksesta. Kohta Hän
tulee kahdessa säkkipukuisessa todistajassa jakamaan viimeiset varoitukset
kapinalliselle ihmiskunnalle.

Vastoinkäymiset paljastavat pahuutemme. Huomaa kuinka paljon maailmassa
on kiroilua sen tähden, kun asiat eivät mene niin kuin on toivottu. Kuuntele
kiroiluasi ja tunnista siinä pahuutesi. Tule siitä murheelliseksi ja käänny
Jumalan puoleen tunnustaen Hänelle pahuutesi.

Tavallisesti ihmiset kieltävät, että Jumala olisi antanut heille nuo
vastoinkäymiset, jottei heidän tarvitsisi kohdata kapinaansa Jumalaa kohtaan.
Paholainen ottaa mielellään syyn päällensä kaikista onnettomuuksista ja
sairauksista, koska siten ihmiset pelkäävät häntä eikä Jumalaa.

Ihmisten pahuus kasvaa sydänten syvyyksissä, mutta vastoinkäymiset tuovat sen
esiin. Jumala lähettää kaksi säkkipukuista todistajaansa julistamaan vitsauksista,
jotka Jumala lähettää ihmisten pahuuden tähden. Silloin kaikkien on pakko
kohdata se, että Jumala on kaikkivaltias. Hän tuottaa onnen ja onnettomuuden.
Silloin ihmisten pahuus kiehuu heidän sydämissään eikä kukaan voi olla
huomaamatta kapinaansa Jumalaa kohtaan.

Onko kapinasi aiheellinen? Pidätkö Jumalaa pahana, kun Hän lähettää
katastrofinsa? Hän on tuhoava tämän sivilisaation. Silloin sinä pidät joko itseäsi
tai Jumalaa pahana. Kunpa silloin kauhistuisit kapinaasi ja surisit pahuuttasi,
niin voisit kuulla Jumalan Pojan äänen ja pelastua.
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Jos kovetat sydämesi, pidät kahta säkkipukuista todistajaa pahoina terroristeina
ja iloitset, kun maailman hallitus onnistuu surmaamaan heidät. Viha Jumalaa
kohtaan on silloin oleva niin voimakas, että se varmasti tempaa mukaansa
jokaisen, joka ei aidosti sure omaa pahuuttaan.

Jeesus suri kerran sinun pahuuttasi hikoillen verta sen tähden. Hän kärsi Jumalan
vihan sinun puolestasi ja otti kuollessaan vastaan sinun pahuutesi palkan. Hänet
Jumala herätti kuolleista, jotta sinä voisit pelastua pahuudeltasi.

Älä häpeä olla surullinen yhdessä Jumalan kanssa. Älä vieroksu sen puvun
karkeutta, äläkä riisu sitä pois ihmisten halveksunnan tähden. Jumala on
lähellä! Kapinalliset eivät sitä nyt huomaa. Siksi Jeesuksen omatkin ovat niin
huomaamattomia tälle maailmalle. Kun Jeesus ilmestyy, niin sitten mekin
ilmestymme kirkkaudessa yhdessä Hänen kanssaan. Oi sitä onnen päivää!

Jeesuksen omien suru muuttuu iloksi
Jeesukseen uskovat otettiin pois maan päältä ja he pääsivät Jumalan luo. He
tervehtivät Jumalaa sanoen, "Hei Isä, kuinka valtavan viisas sinä oletkaan!
Sinä olet luonut niin paljon ihmeellisiä asioita. Näytätkö meille, mitä sinä olet
tehnyt?"

Iloisina Jumalan lapset hyörivät Isänsä ympärillä innoissaan tulevasta
retkestä. "Mennäänkö ensin katsomaan kaikkea sitä, minkä olen luonut omaan
kaupunkiini? Sitten voisimme katsoa kaikki universumit ja kaikki niiden
planeetat ja kaiken sen, mitä olen niille luonut." Joukko huusi innoissaan,
"kivaa, mennään jo katsomaan."

Niin lähdettiin katsomaan nähtävyyksiä itsensä Jumalan opastuksella. Retki
jatkui ja yhä vain jatkui, ja aina vain riitti ihmeellistä nähtävää. Kuinka kauan
kului ikuisuutta viemään loppuun tuon esittelykierroksen? Sen saat kerran tietää,
jos pääset tälle retkelle mukaan.
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Julkaistu 30.08.1998 Viimeksi muutettu 27.07.2012

Jumalan oikeudet
Ihmiset eivät maksa tekijänoikeusmaksujaan Jumalalle, kun eivät anna
Hänelle kunniaa Hänen teoistaan.

Onko tekojen tekijä olemassa?
Jos tekijä on tuntematon, hänelle ei voi maksaa tekijänoikeusmaksuja. Koska
ihmiset eivät tahdo maksaa Jumalalle, he sanovat, ettei Häntä ole olemassa. He
sanovat, että tekijästä ei ole todisteita. Silti Jumalan suurenmoista muotoilua on
kaikkialla.

Onko Jumalan olemassaolosta todisteita? On ja paljon enemmän kuin minun
olemassaolostani. Voithan tietysti väittää, että kukaan ei ole kirjoittanut tätä
tekstiä, vaan tämä kirjoitus on kehittynyt itsestään miljoonien vuosien aikana.
Onnekkaat sattumat vain roiskivat nämä sanat oikeaan järjestykseen. Yhtä viisas
olet, jos väität luonnon kehittyneen itsestään.

On ilmiselvää, että luonto on suunniteltu, eikä kehittynyt. Nykyään
tiedetään, miten vaikeaa on suunnitella koneita ja automaatiojärjestelmiä
niin, että kaikki niiden osaset toimivat hienosti yhteen. Tarvitaan paljon
suunnittelua ja standardeja. Tietokoneohjelmat suunnitellaan, kirjoitetaan ja
käännetään koodeiksi, joiden ajaminen tietokoneessa saa aikaan mutkikkaita
tapahtumia. Kun Jumala suunnitteli maailman, Hänkin käänsi kirjoittamansa
lähdekoodit DNA-koodeiksi, jotka ohjaavat solujen toimintaa. Jumala on suuri
ohjelmistosuunnittelija!

Syntiinlankeemus on kyllä saanut aikaan kehitystä, mutta huonompaan
suuntaan. Nyt pahuuden evoluutio on edennyt jo niin pitkälle, että kaikki alkaa
olla niin rappeutunutta, että Jumalan täytyy luoda kaikki uudestaan.

Tekijänoikeusrikkomuksia
Jumalan suunnittelemia luonnon lakeja kutsutaan tiedemiesten nimillä, koska
halutaan antaa Jumalalle kuuluvaa kunniaa ihmisille. He kopioivat luonnosta
Jumalan ideoita ja soveltavat niitä koneisiin ja tietokoneohjelmiin. Tosin
ihmisten tekeleet ovat tökeröjä vekottimia Jumalan "koneiden" rinnalla.
Molekyylikoneiden ennustetaan olevan seuraava suuri teknologian edistysaskel.
Niitä varten ollaan suunnittelemassa teko DNA:ta. Hermoverkko-ohjelmointi
jäljittelee hermosolun toimintaa.

Ihmiset eivät maksa Jumalalle tekijänoikeusmaksuja. Hän ei tarvitse rahaa,
mutta meidän tulee antaa kunnia sille, jolle kunnia kuuluu. Kehitysopin
avulla ihmiset siis kiertävät tekijänoikeusmaksuja. Tieten tahtoen he eivät ole
tietävinään, että he kopioivat Jumalan suunnitelmia.
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Jokainen ihminen kyllä tietää sen, että Jumala on olemassa. He kieltävät
Jumalan olemassaolon, koska heillä on huono omatunto ja he haluavat torjua
Jumalan tuomion pois tietoisuudestaan. He eivät anna kunniaa Jumalalle Hänen
teoistaan, koska he eivät tunnusta syyllisyyttään. Koska ihmiset ovat pahoja, he
varastavat sekä toisiltaan että Jumalalta.

Paha saa aina lopulta palkkansa. Ihmisen pahuuden tähden luonto saastuu,
lajeja kuolee sukupuuttoon ja koko ihmiskunta saa kärsiä kapinansa karvaat
seuraukset.

Jeesus Kristus on Jumalan Viisaus
Jumala yksin on viisas! Hän on niin välkky, etteivät ihmiset kapinallisessa
mielessään kärsi katsoa Hänen kirkkauttaan edes luonnossa. Ihminen kuitenkin
pääsee kapinallisesta pahasta sydämestään katsomalla Jeesusta Kristusta
ristiinnaulittuna. Meidän ansaitsemamme rangaistus oli ristillä Hänen päällään,
jotta syntimme tulisivat sovitetuiksi.

Jumala ei ole suvaitsevaisuuden vaan sovituksen Jumala. Et saa anteeksi
syntejäsi sen tähden, että pyydät sitä. Sinun täytyy tuoda uskon kautta Jumalalle
oikea sovitusmaksu, Jeesuksen Jumalan Pojan viaton uhriveri. Kun olet
sovinnossa Jumalan kanssa, silloin valo loistaa sisimpääsi ja voit antaa kaiken
kunnian Hänelle.
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Julkaistu 17.01.1999

Luonnonsuojelusta
Tarvitseeko luonto suojelua, jos se on selvinnyt väitetyt miljoonat vuodet
sokean sattuman avulla näin hienoksi systeemiksi? Eivätkö ihmiset
tosissaan uskokaan kehitysoppiin. Luonnonsuojelu vaatii onnistuakseen
yli-inhimillistä suunnittelua. Hänen on oltava viisas kuin Jumala, joka
suunnitteli luonnon hienot systeemit. Mitähän Jumala tekee, kun ihmiset
ovat turmelleet Hänen luontonsa?

Luomakunta huokaa
Ihmiskunta on viime vuosikymmeninä vaikuttanut voimakkaasti luontoon.
Eläimet ja kasvit voivat huonosti ihmisten toimien tähden. Lajit katoavat ja
luonnon hienot tasapainot järkkyvät, sääolot muuttuvat ja ympäristö saastuu
keinotekoisista aineista, jotka eivät kuulu luonnon kiertokulkuun. Mikä on sinun
toivosi tässä asiassa?

"Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on
synnytystuskissa."Room.8:22  Jumalan ystävät tietävät, että luomakunnan
kouristukset eivät merkitse kuolemaa, vaan uuden syntymistä. Kun Jeesus kuoli
ristillä, niin koko luomakunta kuoli, koska se on luotu Hänen kauttaan. Kun
Jeesus nousi kuolleista, niin koko luomakunta sai uuden elämän. Jeesus koki
kuoleman ja ylösnousemuksen silloin, mutta luomakunnan osalta ne tapahtuvat
pitemmän ajan kuluessa.

Kyllä Jumala tietää, mitä syntiset saavat aikaan maassa. He ristiinnaulitsevat
luomakunnan. Jos et usko Jeesukseen, niin sinä ehkä huokaat, että miten
maapallo voidaan pelastaa tuholta. Jeesuksen omat myös huokaavat, mutta
eri asiasta. "Eikä vain se vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja,
huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme
lunastusta."Room.8:23

Maan synnytyspoltot tihenevät ja jumalattomien toivo hukkuu. Pimeimmällä
hetkellä ilmestyy Hän, joka vapauttaa koko luomakunnan turmeluksen
orjuudesta. Tuo vapautus alkaa tapahtumalla, jossa Jeesus antaa omilleen uuden
taivaallisen ruumiin. Vain Jeesukseen toivonsa laittava saa ikuisen onnen!

Suunniteltu vai kehittynyt maailma
Viimeaikoina ihmiset ovat heränneet tarpeeseen kierrättää tekemiään tavaroita.
Luonto kierrättää, kierrätä sinäkin! Kierrätyksen puuttuminen johtuu siitä,
että ihmisten toimintaa ei säätele suunnittelu, vaan kaikki on saanut vapaasti
kehittyä. Usko kehitysoppiin on saanut ihmiset luottamaan valheeseen, "kaikki
kehittyy itsestään paremmaksi".

Jos ihmiset antaisivat kunnian Jumalalle Luojana, he osaisivat arvostaa
hyvää suunnittelua. Luontohan on suunnittelun mestariteos! Suunnitelman
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toteuttaminen johtaa tarpeeseen rajoittaa vapaata kehitystä, joka on vain
välittömien tarpeiden ja tämän hetken olosuhteiden sanelemaa toimintaa.
Ihmisten tarpeiden ja himojen sanelema vapaa kehitys on pian tulossa tiensä
päähän.

Kehitys vain tapahtuu, mutta suunnittelu vaatii paljon henkisiä ponnisteluja.
Kaikille tuotteille täytyy määritellä tie raaka-aineesta takaisin raaka-aineeksi.
Tuotteiden kaikki vaikutukset luontoon täytyy tuntea ja ottaa huomioon
käytössä. Kaikki huomioonottava suunnittelu on Jumalan työtä. Nyt ihmiskunta
joutuu kapinallisuutensa tähden yrittämään itselleen liian vaikeaa tehtävää.

Jumala on jo suunnitellut kaiken vaikean meidän puolestamme. Jos me vain
olisimme totelleet Häntä, meidän ei tarvitsisi yrittää itse selvitä jumalina.
Jokohan monet tässä tilanteessa heräävät myös kehitysopin järjettömyyteen?
Luonnon saastumisen täytyisi kertoa ihmiselle, että vapaus tehdä niin kuin
itsestä mukavalta tuntuu johtaa kaaokseen.

Jumalan käskyjen vaikuttimena on viisas suunnitelma, joka on tehty hyvästä
sydämestä. Kuuliaisuus Jumalalle on osallistumista itseään viisaamman
tekemään suunnitelmaan. Käskyt voivat tuntua orjuuttavilta, mutta jos käskijä
tunnetaan hyvänä, ne uskotaan hyviksi käskyiksi, ja siten niitä voidaan
noudattaa ilolla.

Jeesuksen Kristuksen tulemus on luomakunnan ainoa toivo - Jumalan kaikki
huomioonottavan suunnitelman mukaisesti. Tämän toivon täyttymistä
odotellessa on varmasti Jumalalle mieluista, että me pyrimme lievittämään
luonnon kärsimyksiä tekemällä parhaamme sen suojelemiseksi.

Ihmisen kloonaus
Ihmiskunnalle on mahdollista kohta tehdä asioita, joista voidaan sanoa: "Nyt
mikään ei estä heitä tekemästä, mitä ikinä aikovatkin."1Moos.11:6  Nämä sanat
Jumala sanoi Baabelin tornin rakentamisen jälkeen. Hän puuttui asioiden
kulkuun estääkseen ihmiskuntaa leikkimästä jumalaa. Hän ohjelmoi ihmisten
puhekeskukset uudelleen ja pani heidät puhumaan eri kieliä, niin etteivät he enää
ymmärtäneet toistensa puhetta. Tekniikan kehitys tavoittelee taivasta ja yhdistää
kansojen tiedot niin kuin Baabelin torni. Jumala tulee nytkin puuttumaan
tapahtumien kulkuun.

Kloonaus on sekaantumista Jumalan töihin. Hän on jo sallinut hyvin paljon
puuttumista luonnon järjestelmiin. Koko ekosysteemi on sen seurauksena
romahtamassa. Nyt kapinallinen ihminen aikoo ryhtyä, ei ainoastaan
monistamaan ihmisiä, vaan jalostamaan ruumiinsa ominaisuuksia. Ihmisen
perimässä on kaikki tiedot ruumiimme rakentamiseksi. Ajattele, yhdessä solussa
on niin valtava tietomäärä! Eikö olekin tiiviisti pakattua tietoa! Hyvin tehty
Jumalalta! Henki on kuitenkin enemmän kuin ruumis, koska ruumis ilman
henkeä on kuollut.
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On olemassa myös "perimä", josta henki saa ominaisuutensa. Tuo perimä ei
ole tätä luomakuntaa. Ruumiin ominaisuudet vaikuttavat vain osittain ihmisen
persoonallisuuteen. Loppuosa on ihmisen hengen tuotetta. Klooni-tekniikan
varsinainen tavoite on ihmisruumiin kuolemattomuus. Miten ihminen luulee
voivansa kehittää tekniikan, jolla hänen henkensä muuttaisi asumaan uuteen
kloonattuun ruumiiseen?

Ihmisen kapinallisuuden tähden Jumala on säätänyt kuoleman. Hänet ajettiin
pois Jumalan paratiisista, "ettei hän nyt vain ojentaisi kättään, ottaisi ja söisi
myös elämän puusta ja eläisi ikuisesti."1Moos.3:22  Ruumiin ylösnousemus on
Jumalan vastaveto ihmisen pyrkimyksille tulla kuolemattomaksi.

Jos pieni ihminen pystyy kloonaamaan itsensä, onko se nyt mikään ihme, että
suuri Jumala pystyy herättämään kuolleista?

Sanooko kirves tekijälleen: "Minä teen itselleni uuden kirveenvarren, paremman
kuin sen, minkä sinä olet veistänyt." Kyllä Jumala on viisas, ei ole Hänen
vertaistaan suunnittelijaa!

Ylösnoussut Jeesus on uuden ihmisen "prototyyppi". Ne, jotka uskovat
Jeesukseen saavat Jumalalta, ei vanhasta kloonattua, vaan kokonaan uuden
tyyppisen taivaallisen ruumiin. Myös ne, jotka eivät usko Jeesukseen, saavat
Jumalalta uuden ruumiin, jossa he voivat palaa ikuisesti helvetin tulessa.
Jokainen saa uuden ruumiin henkensä laadun mukaan.

Nyt on aika tehdä sovinto Jumalan kanssa ja kokea ihme hengessään. Sinun
henkesi katse syntiesi tähden ristiinnaulittuun Jumalan Poikaan antaa Jumalalle
mahdollisuuden istuttaa henkeesi uuden elämän perimän. Syntinen vanha
luontosi alkaa kantaa sisällään Jumalasta syntynyttä uutta elämää, joka puhkeaa
kukoistukseensa ylösnousemuksessa, kun Jeesus tulee maan päälle yhdessä
pyhiensä kanssa.

Luonnollinen vai armon valinta
Kehitysoppiin uskovat selittävät lajien syntyä ja säilymistä "luonnollisen
valinnan" avulla. Heikot yksilöt ovat kuolleet ja hyvän perimän haltijat ovat
jääneet jatkamaan sukua. Olosuhteiden synnyttämä kehitys on hyvin rajallista,
mutta olosuhteiden Herralle on kaikki mahdollista. "Samoin on tänäkin aikana
olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Jos kerran valinta on armosta, se ei
ole silloin teoista, muutenhan armo ei enää olisikaan armo."Room.11:5-6

Jumala valitsee sen ihmisen, jolle Hänen armonsa kelpaa. Tämä pääsee uuteen
jumalalliseen sukuun, joka luodaan Jeesuksen sovitustyön kautta. Golgatan
verinen sovitustyö on uskonnollisille pahennus ja järkeville hullutus. "Mikä
maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat
häpeään."1Kor.1:27
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Kumpi on häpeäsi, hienosteleva järki vai uskonnolliset tunteet? Geenisi eivät
määrää tulevaisuuttasi, vaan kykysi nöyrtyä Jumalan kutsun edessä. Armo
valitsee sinut, jos sinä valitset nöyryyden. On vain nöyrtymiskysymys ottaa
Raamatun Jeesus vakavasti.

Uskovainen on henkensä ja sielunsa puolesta Jumalan lapsi jo nyt, mutta
ruumiinsa puolesta vasta ylösnousemuksen jälkeen. "Hän (=Jeesus) muuttaa
meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä
voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa."Fil.3:21

Uskonnollinen tunne sanoo, että sille, joka on tehnyt oikein, pitää käydä hyvin.
Hienosteleva järki sanoo, että sille, joka on tehnyt oikealla tavalla, pitää käydä
hyvin. Jeesus sanoo: "Joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut
lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on
siirtynyt kuolemasta elämään."Joh.5:24
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Tautien vitsaukset
Pahuuden evoluutio tuottaa sairauksia. Niiden kautta Jumala kutsuu
ihmisiä nöyryyteen ja kääntymään Hänen luoksensa.

Hullun lehmän tauti
Lehmä on kasvissyöjä. Ei ole ihme jos se sairastuu, kun sille syötetään
luulihajauhoa. Mitä hullua ihmiset tekevätkään! Jumala on luvannut eräänä
päivänä tehdä kaikista lihansyöjistä kasvissyöjiä. "Susi ja karitsa käyvät yhdessä
laitumella, leijona syö rehua kuin nauta."Jes.65:25  "Lehmä ja karhu käyvät
samalla laitumella, niiden vasikat ja pennut makaavat vierekkäin."Jes.11:7 

Kapinalliset ihmiset tahtovat tietysti tehdä juuri päinvastoin kuin Jumala tekee.

Nykyään ihmiskunta rikkoo Jumalaa vastaan enemmän kuin kaikki aiemmat
sukupolvet, koska sillä on niin hyvät tekniset mahdollisuudet harjoittaa
luonnottomuutta. Millään muulla sukupolvella ei myöskään ole ollut niin
paljon tietoa luonnosta. Vaikka tämä sukupolvi on nähnyt luonnossa paljon
Jumalan viisautta ja monia Hänen ihmeellisiä tekojaan, se ei ole ylistänyt siitä
Jumalaa, vaan sattumaa. Siksi sen syyllisyys Jumalan edessä on valtava. Se on
Jumalan rakkautta, kun Hän lähettää vitsauksia hillitsemään luonnottomuuteen
rakastuneen ihmiskunnan sairasta menoa.

Hullun lehmän tautiin sairastunutta lehmää sanotaan hulluksi sen oudon
käyttäytymisen vuoksi. Syntiä tehdessään ihminen käyttäytyy kuin hullun
lehmän tautia sairastava nauta. Syntiä voisi sanoa hullun ihmisen taudiksi.
Jumala lähetti Jeesuksen lääkkeeksi tähän tautiin.

Jumala puhui aikoinaan faaraolle unen kautta. Siinä oli ensin seitsemän lihavaa
lehmää ja sitten seitsemän laihaa lehmää, jotka söivät nuo lihavat lehmät.
Lihavat lehmät merkitsivät seitsemää hyvää satovuotta ja laihat ennustivat
seitsemästä katovuodesta. Hullun lehmän tauti on varoitus nykyajan faaraoille
siitä, että Jumalan täytyy kohta tehdä hullulle ihmiskunnalle samoin kuin
meidän nyt täytyy tehdä noille sairastuneille lehmille.

Syntisyytemme tähden olemme kuolemaantuomittuja niin kuin lehmät, jotka
sairastavat hullun lehmän tautia. Jeesus on ainoa puhdas, joka ansaitsee saada
elää. Jumala kuitenkin rakasti meitä kuolemaantuomittuja niin paljon, että antoi
Jeesuksen kuolla meidän puolestamme, että meidät voitaisiin puhdistaa synnistä
ja voisimme elää iankaikkisesti.

AIDS
Aids merkitsee immuunikatoa, joka avaa taudeille pääsyn kehoomme.
Entä oletko immuuni Jumalalle, niin että Hän ei pääse sydämeesi? Hänen
tuntemisensa ei vaikuta sinuun, vaikka todisteet Hänestä ympäröivät sinua
kaikkialla. Myös monet tautien aiheuttajat ympäröivät meitä koko ajan, mutta
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emme sairastu, jos meillä on vastustuskykyä niille. On terveydeksi olla immuuni
taudeille, mutta kuolemaksi olla immuuni Jumalalle.

AIDS on tarttunut moniin ihmisiin sukupuoliyhteyden kautta, koska
seksuaalinen moraalittomuus on niin yleistä. Taudin leviämisessä homot ovat
olleet ilmeisen keskeisessä asemassa. Raamattu sanoo homoista ja lesboista
näin: "Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset
heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, ja samoin
miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossaan
syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat
villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä pitikin saada." Room.1:26-27

Miksi Jumala on heidät näin hylännyt? "Vaikka he ovat tunteneet Jumalan,
he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan heidän
ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi, ja heidän ymmärtämätön sydämensä
on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi. He
ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen,
lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi." Room.1:21-23

Tämä kuvaus sopii kehitysoppiin. Homo sapiens ( = viisas ihminen ) kunnioittaa
luontoa jumalanaan. Väittäessään luonnon kehittyneen itsestään he tekevät
itsensä immuuneiksi luonnossa oleville todisteille Jumalasta. "Sillä hänen
näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa,
ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen
teoissansa. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua." Room.1:20

Moni yrittää puolustaa itseään sanomalla, ettei palvo Jumalaa, koska ei ole
saanut todisteita Hänen olemassaolostaan. Koulut ovat edistäneet ihmisten
luonnotonta käyttäytymistä opettamalla lapset näkemään luonnon ilman
Luojaa. Koulut rokottavat lapsia Jumalan tuntemista vastaan. Kunpa heidän
immuniteettinsa Jumalaa kohtaan katoaisi!

Anna kunnia Jumalalle Luojana! Kiitä ja kunnioita Häntä, joka on suunnitellut
ja toteuttanut kehosi hienot systeemit. Tunnusta, että ansaitset kuoleman
rangaistuksen jumalattomuutesi tähden. Jos näin olet kadottanut vastustuskykysi
Jumalaa kohtaan, sinä kuulet Jumalan armolliset sanat Jeesuksessa Kristuksessa.
Saat taivaallisen tartunnan ja tulet tuntemaan Jumalan.

"Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle
tielleen. Mutta HERRA pani hänen (=Jeesus) päälleen kaikkien meidän
syntivelkamme. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja
sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota
emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi,
meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä
ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden,
runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään,
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että meillä olisi rauha ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu." 
Jes.53:6 ja 3-4

Syntejään katuvan on helppo samaistua kärsivään Kristukseen ja kokea todeksi
sen, että Jeesus kuoli puolestani. Tahdotko kohdata Hänet, joka kerran rakasti
sinua kärsimällä Jumalan rangaistuksen puolestasi? Lääkäri ei ehkä voi sinua
auttaa. Mikään kirkko tai seurakunta ei voi pelastaa sieluasi. Tilanne ei silti ole
toivoton. Jeesus ottaa vastaan 24 tuntia vuorokaudessa. Vain yksi sana Häneltä,
ja olet pelastettu! Ainoastaan Hänellä on valta antaa anteeksi ja parantaa, sillä
Hän on maksanut armon kustannukset.



- 270 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Julkaistu 01.01.2001

Kehitys vai kasvu
Kun Jumala suunnitteli tämän maailman, niin Hän loi siemenen erääksi
perusasiaksi. Siemenen tie siemeneksi on Jumalan suunnittelema
kiertokulku luonnossa. Koska on siemeniä, niin on kasvua. Sanat ovat
henkisiä siemeniä, joista kasvaa tekojen hedelmiä. Ihmiskunnan teot ovat
siemeniensä mukaisia hedelmiä. Ne ovat kasvun eikä kehityksen tulos.
Pahan siemenen teot voivat raakileena näyttää joskus jopa hyviltä, mutta
eivät milloinkaan kypsinä hedelminä. Koska hyvä ja paha siemen voivat
näyttää samanlaisilta, niin tarvitaan uskoa ratkaisemaan, mikä siemen
on hyvä. Elämämme tuottaa sen hedelmän, jonka siemenen kylvimme
sydämeemme. Tärkeintähän on lopputulos, eikä kasvun kauneus!

Millainen on kypsä tekniikka?
Tieteen ja teknologian kehitys on kantanut viimeaikoina sellaista hedelmää,
joka ei enää ole ainoastaan miellyttävää. Viime vuosisadan alussa ei vielä
nähty, millaista hedelmää oli tulossa. Toisen maailmansodan jälkeen tekniikan
kukoistus hurmasi kaikki.

Nyt yhä useammat ovat maistaneet jo lähes kypsän hedelmän maun. Se maistuu
saasteilta ja katastrofeilta. Kirottua on kaikki hyväkin, mitä ihmiset ovat saaneet
aikaan. Edistysaskel yhdessä kohden tuo mukanaan kaksi askelta tuhoa toisaalla.
He sanovat: "Älä murehdi, kohta me hallitsemme kaiken," vaikka kaikki heidän
mahdollisuutensa ovat luisumassa käsistä.

Jumalattoman teknologian kypsä hedelmä on saastaisen kuolettava, vaikka
sen kukat ja raakileet ovat vieneet ihmiskunnan ennen näkemättömään
hyvinvointiin. Ihmisviisaus, joka unohti Jumalan, on siemen vailla viisautta.
Se on kuin syöpä, jonka kapinallisuus jäytää terveyttä ja tappaa lopulta kaiken.
Moni ihmettelee, mikä on kehityksen huippu! Parempi olisi kysyä: Mihin
maailma on kypsymässä?

Jumala ilmoitti jo noin 2500 vuotta sitten meille syyn, miksi maailma saastuu.
"Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait ja hylänneet
käskyt, tehneet tyhjäksi iankaikkisen liiton. Sen vuoksi kirous kalvaa maata
ja sen asukkaat syystään kärsivät. Sen vuoksi maan asukkaat kärventyvät
kuumuudesta, ja vain vähän jää ihmisiä jäljelle."Jes.24:5-6  Ennustaminen on
helppoa, jos tietää, mitä siemenestä kasvaa. "Joka vääryyttä kylvää, se turmiota
niittää."Snl.22:8

Kehitys vai kasvu
Kaikki tuottaa siemenensä mukaista hedelmää. Niiden kypsyessä käy kaikille
ilmeiseksi oliko siemen hyvä vai huono. Ennen sitä täytyy vain uskoa, mikä
siemen on hyvä. Kehitys onkin itse asiassa vain "siemenen kasvua hedelmäksi".
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Jumalaton luulee, että pahasta siemenestä voi suotuisissa olosuhteissa kehittyä
hyvä hedelmä. Siksi hän ei ota vastaan hyvää siementä, vaan leikittelee
huonoilla. Laji ei muutu toiseksi, eikä paha siemen hyväksi, vaikka kuinka
paljon vuosia lisäät.

Kaikella on tekijänsä, ja kasvun salaisuus on suunniteltu siemeneen. Sinun
mahdollisuutesi on siinä, että otat vastaan hyvän siemenen ja annat sen kasvaa ja
torjut pahat siemenet pois, ja jos ne pääsivät kasvamaan, niin revit ne istutukset
juurineen pois.

Pahat ja hyvät siemenet
Kuka pitää huolta, että paha siemen itää ja kasvaa hyvin maailmassa? Eivätkö
ne, jotka pahaa siementä kylvävät ja pahuuden taimia vaalivat! Samoin on
hyvien siementen laita.

Tavallisia kasvien tai eläinten siemeniä merkittävämpiä ovat sanan siemenet.
Sanat voivat olla siemeniä, joista kasvaa ajatuksia. On olemassa myös paljon
hedelmättömiä sanoja, jotka eivät idä kenenkään sydämessä eivätkä ne tuota
hyvää tai pahaa. Toisaalta vain yksi sana - jossakin hengessä lausuttuna - voi
tuoda mukanaan kokonaisen maailman. Vaikka paha siemen on itänyt jokaisen
ihmisen sydämessä, sen ei tarvitse koskaan tuottaa kypsää hedelmää. Hyvä
siemenkin on itänyt monien sydämissä, mutta tuottaa kypsän hedelmän vain
harvojen kohdalla.

Maailma on kohta kypsä
"Temppelistä tuli ulos toinen enkeli, joka huusi kovalla äänellä pilven päällä
istuvalle: 'Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut ja maan sato
on valmistunut.' Niin pilven päällä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja
maan sato leikattiin. Taivaan temppelistä tuli ulos vielä toinen enkeli, ja
hänelläkin oli terävä sirppi. Myös alttarista tuli esiin enkeli, ja hänellä oli
tuli vallassaan. Hän huusi kovalla äänellä sille enkelille, jolla oli terävä
sirppi: 'Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viiniköynnöksistä, sillä
niiden rypäleet ovat kysyneet.' Niin enkeli heitti sirppinsä alas maahan,
korjasi maan viiniköynnösten sadon ja heitti sen Jumalan vihan suureen
viinikuurnaan."Ilm.14:15-19

Älä luule, että ihmiskunnalla olisi kehityksen seurauksena suuri tulevaisuus
edessään. Sen sijaan kaikki tulee kasvamaan ja kypsymään siemenensä
mukaiseksi sadoksi. Jumalan kylvämä hyvä siemen tuottaa sadon, joka
kootaan Jumalan luo ja pahan siemenen tuottama sato kootaan Jumalan vihan
poljettavaksi.
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Sanan siemenet
Kuulemamme sanat voivat kasvaa sydämessämme ajatuksiksi. Usein
luulemme ajatuksiamme omiksemme, emmekä huomaa, että jonkun
kylvämä sanan siemen on itänyt meissä. Mikä siemen iti sinussa, sitä samaa
siementä saatat kylvää eteenpäin.

Ensin sana sitten ajatus
Kumpi oli ensin, muna vai kana? Sinulle lienee selvä, että kana oli ensin,
koska Jumala loi sen. Kumpi oli ensin, sana vai ajatus? - Ensin ihminen
kuuli sanan, ja se antoi ajatuksen. Sanat ovat kuin siemeniä, jotka ihmisen
mielessä synnyttävät ajatuksia, kun niiden merkitys avautuu. Jeesus sanoo: "Ei
ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan
suusta."Matt.4:4

Jeesus kehottaa tavoittelemaan Jumalan puheen kuulemista. "Tarkatkaa siis,
miten kuulette."Luuk.8:18  Luettu sana voi jäädä kuulematta. Kuultu sanakin voi
mennä ohi sisäisen korvan.

Elämä ei ole Raamatussa, vaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän sanoo Raamattua
jumaloiville juutalaisille: "Te ette ole koskaan kuulleet hänen (Isän) ääntään
ettekä nähneet hänen hahmoaan, eikä hänen sanallaan ole teissä pysyvää sijaa,
sillä te ette usko häntä, jonka Isä on lähettänyt. Te tutkitte Kirjoituksia, koska
luulette, että teillä on niissä iankaikkinen elämä, ja juuri ne todistavat minusta.
Silti te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän."Joh.5:37-40

Juutalaiset lukivat ja suuresti kunnioittivat Raamattua, mutta olivat kuuroja sen
sanomalle. Samoin on nykyäänkin monen kristityn suhteen. Jokainen on joskus
kokenut, miten kuultu sana on vaikuttanut erityisen voimakkaasti. Olemme
saattaneet alkaa elää siitä sanasta tietoisesti tai huomaamatta. Se mitä näemme
ja tunnemme, helposti lumoaa meidät niin, ettemme huomaa sanaa, joka siinä
hetkessä painuu sisimpäämme. Usein me unohdamme kuulemamme sanan,
vaikka alammekin ajatella sen mukaisesti. Siksi me voimme olla sitä mieltä, että
ensin oli ajatus ja sitten on sana. Sanan siemen ikään kuin maatuu sielussamme
ja sen tilalle kasvaa ajatuselämä, joka on kuin kasvi.

Sanat ovat siemeniä
Puhuessamme me varistelemme sisimpämme kasvista sitä samaa siementä, joka
kerran iti sielussamme. Ajatukset muodostavat sielumme puutarhan. Tekomme
ovat sen hedelmiä. Jos tekosi ovat huonoja, niin raivaa ajatustesi puutarha ja
kylvä sinne hyvä siemen.

"Raivatkaa itsellenne uudispelto, älkää kylväkö orjantappuroiden sekaan ...
Kuinka kauan viipyvät sisimmässäsi väärät ajatuksesi?"Jer.4:3,14  Kun Jeesuksen
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sanat loukkasivat kuulijoiden mielipiteitä, niin hän sanoi: "Jokainen istutus, jota
minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois."Matt.15:13

Siemenen henki
Kuultu sana, joka painuu ihmisen sisimpään vie sinne mukanaan aina jonkun
hengen. Kun ihminen vastaanottaa evankeliumin Jeesuksesta, hän saa
sisimpäänsä Pyhän Hengen. "Hänessä (=Jeesuksessa) on teihinkin, sitten kun
olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen,
pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki."Ef.1:13

Sinulle on tärkeää tiedostaa oman sisäisen elämäsi siemensanat, koska vain sen
kautta saat todellisen valinnan mahdollisuuden elämäsi laadun suhteen. Voit
"palata juurillesi" ja tarkistaa mistä ajatuksesi ovat kotoisin.

Jokainen ihminen on tullut jonain hetkenä johonkin uskoon ja saanut jonkun
hengen. Paholainen kylvää siemenensä sieluusi niin salaa, että tuskin huomaat
tulleesi osalliseksi sen uskosta. Jumala kylvää siemenensä päivän valossa eikä
salakavalasti juonittele sinua uskoonsa.
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Painovoiman Herra
Fyysikot tutkivat Jumalan sanaa, kun he tutkivat maailman syntyä ja
aineen rakennetta. Maailmankaikkeus on kuin iso Raamattu, joka todistaa
Jumalasta.

Painovoiman salaisuus
Tiedemiehet eivät ymmärrä painovoiman salaisuutta. He osaavat kyllä laskea,
miten voima käyttäytyy, mutta eivät tiedä, mistä se johtuu. Voima vaikuttaa
kohti massan keskipistettä. Mistä se tulee ja minne se menee?

Jos painovoima pitää meidät maan pinnalla, mikä pitää atomin ytimen koossa?
Ydin koostuu positiivisista protoneista. Koska samanmerkkisesti varautuneet
hiukkaset hylkivät toisiaan, mikä voima pitää atomit koossa? Sitä kutsutaan
sidosenergiaksi, mutta mikä se on? Se vaikuttaa samansuuntaisesti kuin
painovoima. Neutroni tarvitsee tietyn energian päästäkseen ulos atomista samoin
kuin raketti tarvitsee tietyn voiman päästäkseen avaruuteen.

Raamattu sanoo Jeesuksesta: "Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan
päällä, näkyvät ja näkymättömät ... Hän on ennen kaikkea muuta, ja hänessä
kaikki pysyy voimassa."Kol.1:16-17  Sidosenergia on siis Jumalan sanan voimaa.
Kaikki maailmankaikkeuden energia on lähtöisin Jumalan suusta.

Tiedemiehet sanovat, että maailma sai alkunsa siitä, kun alussa jotain räjähti.
Raamattu sanoo, että Jumala loi maailman Sanansa kautta. Hän aukaisi suunsa
ja sanoi Sanan ja syntyi universumi. Todisteet alkuräjähdyksestä ovat todisteita
äkisti lausutusta sanasta.

Fyysikot tutkivat Jumalan sanaa, kun he tutkivat maailman syntyä ja aineen
rakennetta. Maailmankaikkeus on kuin iso Raamattu, joka todistaa Jumalasta.
Hän itse ei ole osa mitään luomakuntaa, ei näkyvää eikä näkymätöntä. Hän ei
ole jokaisessa hiukkasessa, ei edes Higgsin bosonissa, mutta jokainen hiukkanen
on Hänen tekonsa.

Ihmisillä on omat teoriansa Jumalasta. Kun he lukevat Raamattua tai luontoa,
he tulkitsevat niitä tavalla, joka sopii heidän teoriaansa. Näin he eksyvät, koska
heidän ajattelunsa alkuna ovat heidän teoriansa eikä totuus.

Jeesus käveli veden päällä ja antoi Pietarille mahdollisuuden tehdä samoin.
Pietari tiesi Jeesuksen sanojen voiman. Siksi hän sanoi: "Käske minun tulla
luoksesi vettä myöten." Hetken käveltyään veden päällä Pietari alkoi vajota alas,
koska tuulinen järvi sai hänet epäilemään Jumalan sanaa. Tämä paljastaa meille
painovoiman salaisuuden. Se on Jumalan sanan voimaa eli Jumalan uskoa, joka
ilmenee Hänen sanoissaan.
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Jeesus sanoi, että jos meillä olisi Jumalan uskoa, voisimme jopa siirtää vuoria.
Onhan se loogista, koska ne pysyvät paikoillaankin Jumalan sanan voimasta.
Herättyään kuolleista Jeesus nousi ylös taivaaseen. Hän on painovoiman Herra.

Jumalan kerran lausuman sanan voimasta maailman hiukkaset yhä pysyvät
koossa. Jeesus on tuo Jumalan suusta ulos tullut Sana. Siksi ei ole mikään ihme,
jos Hänen sanansa muuttaa Hänen aiemman sanansa vaikutusta!

Virta korkeudesta syvyyteen
Me elämme pallojen maailmassa. Miksi Jumalan sanan luomat energiat
ovat asettuneet palloiksi? Raamatussa puhutaan syvyydestä ja korkeudesta.
Nykyäänkin puhutaan mikro- ja makrokosmoksesta. Mikrokosmos on kuin
syvyys ja makrokosmos kuin korkeus. Koska on olemassa näkymättömän
luomakunnan syvyys, näkyvän luomakunnan massa kasautuu palloiksi. Koska
on olemassa näkymättömän luomakunnan korkeus, pallot ovat järjestäytyneet
universumiksi.

Pallojen maailmassa pituus ja leveys muodostavat piirejä syvyyden pinnalle. Jos
kuljet pallon pinnalla piirin pituuden, tulet takaisin samaan paikkaan. Jos kuljet
kohti massan keskipistettä, se on syvyys, joka näyttää jatkuvan loputtomiin.
Jos kuljet poispäin massan keskipisteestä kohti korkeutta, se näyttää jatkuvan
loputtomiin.

Korkeudesta, Jumalan luota, voimaa virtaa kohti syvyyttä ja maailma pysyy
siitä virrasta koossa ja järjestyksessä. Atomia koossa pitävä voima ei siis
tule avaruuden äärettömyydestä, vaan Jumalan taivaasta. Näkymättömän
luomakunnan voimat ovat saaneet aikaan näkyväisen luomakunnan järjestyksen.

Ihminen koostuu sekä näkyvän että näkymättömän luomakunnan aineesta.
Ruumiimme on näkyvää ja henkemme on näkymätöntä luomakuntaa.
Ruumiimme atomeista on yhteys näkymättömän luomakunnan hiukkasiin,
joista meidän henkemme on rakennettu. Ajallinen maailma on päällekkäin
näkymättömän maailman kanssa.

Syvyys on alapuolellamme olevassa näkymättömässä maailmassa. Jossain siellä
on Tuonela. Kun jumalaton kuolee, hän vajoaa alas ja menee sinne. Korkeus
on yläpuolellamme olevassa näkymättömässä maailmassa. Jossain siellä on
Jumalan Paratiisi ja taivaallinen Jerusalem. Kun Jeesuksen omalta riisutaan
ajallinen ruumis, hän kohoaa ylös ja menee sinne.

Jeesus on tie korkeuteen
Kun ihmiset kantavat raskaita taakkoja, he voivat sanoa: "Tämä painaa kuin
synti." Joka kuolee synneissään, vajoaa alas. Jeesus kuoli syntisten puolesta.
Hän vajosi alas Tuonelaan meidän syntiemme painosta. Koska Hän oli ollut
kuuliainen Isänsä tahdolle eikä itse ollut tehnyt syntiä, Isä Jumala nosti Hänet
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ylös Tuonelasta. Näin Jeesus valmisti meille mahdollisuuden saada syntimme
anteeksi.

Jeesus nousi ylös Jumalan taivaaseen ja Isä Jumala korotti Hänet
valtaistuimelleen. Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä! Hän on
kaiken yläpuolella. Hänen luoksensa ei voi tulla yksikään ihminen ilman
Jeesuksen antamaa puhtautta. Joka uskoo Raamatun Jeesukseen, saa lahjaksi
vanhurskauden valkean vaatteen, jossa voidaan olla Jumalan kirkkaudessa.

Ajatus kohoamisesta ylös on jokaiselle ihmiselle mieluisampi kuin vajoaminen
alas. Jokaisen sisimmässä on kaipaus päästä Jumalan luo. Tämä kaipaus saa
täyttymyksensä vain Jeesus-tiellä.
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Julkaistu 14.03.1999

Teknologian kriisi
Tekniikan kehitys on johtanut luonnon taantumaan. Missä tulee vastaan
raja, jossa teknologian ja luonnon välinen kriisi puhkeaa avoimeksi
sodaksi? Millainen olisi teknologia, joka sopeutuisi luontoon? Kuka on se
viisas, joka pelastaa maailman?

Tekniikka ja luonto
Jumalan luomakunta ja ihmiskunnan teknologia ovat ilmeisessä ristiriidassa
keskenään. Tekniikan maailma on kuin hirviö, joka terrorisoi luomakuntaa
saastuttaen ja tuhoten. Jumala loi kaiken kauniiksi ja hyväksi. Ihminen loi
laitteensa luontoon sopeutumattomiksi.

Vihreä liike saarnaa: Ota luonto huomioon niin "maailma pelastuu"! Uskotko,
että ekomiehen saarna tekee sen? Nykyinen teknologia voisi olla Jumalan
mielen mukaista, jos ihmiskunta olisi kysynyt neuvoa Häneltä. Koska ihmisten
suhteet Jumalaan ovat olleet poikki, niin jumalattomat ovat vajavaisilla
tiedoillaan vieneet tekniikkansa väärille urille.

Edellinen vuosisata oli tekniikan vuosisata. Muutokset teknisissä apuvälineissä
ovat olleet todella suuria. Kehitysura jolle on jouduttu vie tuhoon, eikä siltä
uralta ole helppoa päästä pois. Yhtä vaikeaa kuin syntiin harjaantuneen on
muuttaa elämäntapansa, on tekniikan muuttua luontoystävälliseksi.

Energiansaanti on yksi perusasioista, jotta saataisiin elämää helpottavat
laitteet toimimaan. Jos ihmiskunta olisi sata vuotta sitten kysynyt Jumalalta
energiaratkaisunsa, niin käyttäisimme nyt kaikessa kokonaan erilaista
teknologiaa. Ydinenergian käyttö todistaa teknologian väärästä suunnasta.
Atomista voidaan sanoa, että "minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen
erottako". Ydinaseet ovat ihmiskunnan itsemurhavälineitä, joilla se aikoo
rangaista itseään ennen kuin Jumala ehtii tehdä sen. Itsemurhaa hautova aikoo
teollaan viedä muilta mahdollisuuden tuomita häntä.

Jumala tuleekin käyttämään ydinenergiaa tuomionsa välineenä. "Mutta Herran
päivä tulee kuin varas. Silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet
kuumuudesta hajoavat, maa palaa ja kaikki, mitä siihen on tehty."2Piet.3:10

Kaksi maailman sotaa veivät tekniikan "kehitystä eteenpäin". Väkivaltaisuus
ja polttaminen ovat antaneet leimansa kaikkiin laitteisiin, mitä ihmiskunta
tekee. Tämä syntinen sukukunta ei kykene saamaan aikaan kunnon teknologiaa.
Ihmisen itsensä täytyy ensin muuttua, että tekniikka voisi sopeutua luontoon.

Uusi luonto ja tekniikka
Jumala on luonut Jeesuksen Kristuksen kautta uuden ihmisen. Kun Jumalan
kansa on saanut ylösnousemuksensa, niin se on kykenevä kehittämään jumalisen
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teknologian. Lepäämme kyllä ensin tuhannen vuotta, mutta sitten Jumala
varmaan esittelee minullekin, millaisia ovat ne lähdekoodit, joista DNA-koodit
on käännetty.

Koska olen nykyiseltä ammatiltani ohjelmistosuunnittelija, niin minua
luonnollisesti kiinnostaa se, miten DNA-kääntäjä toimii. Voihan se olla, ettei
minua tuhannen vuoden päästä enää kiinnosta ohjelmoida. Joka tapauksessa nyt
ihailen Jumalaa suurena koodarina.

Jeesus on paras tiedemies, sillä Hän tietää kaiken. Siksi kysy Häneltä. "Että
he, sydämet yhteen liittyneinä rakkaudessa, saisivat rohkeuden omistaa täysin
varman ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan
salaisuuden, Kristuksen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat
kätkettyinä."Kol.2:2-3

Et tietenkään pääse sisälle Jumalan salaisuuksiin, muuten kuin tietyssä
järjestyksessä. Maallisissakin kouluissa aloitetaan alkeista. "Jos ette usko, kun
minä puhun teille maallisista asioista, kuinka sitten voisitte uskoa, jos puhun
teille taivaallisista?"Joh.3:12  Jeesus puhuu meille ensin mikä on oikein ja väärin
maallisissa asioissa.

Hän osoittaa meille meidän syyllisyytemme, että voisimme ymmärtää miksi
se on Jumalan rakkautta meitä kohtaan, kun Jeesus kuoli kerran ristillä meidän
syntiemme tähden. Alkeet opitaan kuuntelemalla evankeliumia. Kun olet pannut
evankeliumin käytäntöön elämässäsi, niin olet astunut tielle, jossa avautuu
jatkuvasti uusia salaisuuksia ja tiedon aarteita, joista yliopistoissa ei osata edes
uneksia.

Tietotekniikan luonteesta
Luonnossa sähkö on harmonisia aaltoja. Tietokoneissa se on repivää sykettä.
Ihmiskunnan kapina Luojaansa vastaan näkyy myös digitaalitekniikassa.
Luonnossa sähkö aaltoilee, mutta tietokoneissa se on kanttiaaltoa. Jumalan
suunnittelemassa DNA-koodissa yhden muistipaikan tieto perustuu 20 eri tilaan.
Tietokoneen muistipaikalla on vain 2 tilaa. Jumalan ja ihmisen luova ajattelu on
eri linjoilla. Jumalan "koneet" perustuvat kemiallisiin reaktioihin ja tietokoneet
perustuvat laskutoimituksiin.

Kehittämällä analogista tekniikkaa olisi voitu saada aikaan koneita, jotka olisivat
sulautuneet paremmin luontoon. Binäärisessä muodossa oleva tallennusmuisti
on nykyteknologian kulmakivi. Jos joku olisi keksinyt parempia tapoja
tallentaa tietoa analogisessa muodossa, niin eläisimme nyt parempien koneiden
maailmassa. Edellyttäen että olisi myös keksitty prosessori, joka käsittelee
analogista tietoa.

Digitaalitekniikka synnyttää magneettisia häiriöitä. Digitaalinen prosessori
on helposti vikaantuva tilakone. Pienikin ohjelmavirhe voi saada sen sekaisin.
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Ihmisen ruumis on esimerkki vikasietoisten prosessien kokonaisuudesta. Geenit
ovat Jumalan suunnittelemia pysyviä säilytyspaikkoja tiedolle, kuten ROM -
muisti on tietokoneissa. Samoin hermosolut säilyttävät tietoa hetkellisesti kuten
tietokoneiden RAM -muisti. Molemmat tarvitsevat sähköistä virkistystä, että
tieto säilyisi.

Digitaalisuuden vaikutus on huono myös ohjelmistokehityksen alalla. Koska
ohjelmointikielet ovat sidoksissa digitaaliseen prosessoriin, niillä ei voi
yksinkertaisella tavalla käsitellä maailman tapahtumia, joilla on melkein aina
analoginen luonne. Ohjelmien lähdekoodeista on tullut niin monimutkaisia, että
viisainkaan ihminen ei voi niitä hallita. Näin digitaalitekniikka on aikapommi,
joka räjähtää silloin, kun se on käytössä kyllin monimutkaisena ja tarpeeksi
laajalti. Vuoden 2000 ongelma tietokoneissa on vasta ensimmäinen varoitus.
Ihminen on kykenemätön ottamaan huomioon asioita kyllin laajalti voidakseen
tehdä luontoon sopeutuvaa teknologiaa. Bittejä tulee aina olemaan liian vähän.

Onhan bitti-tekniikalla ja Jeesuksella jotain yhteistä. "Olkoon teidän puheenne
'kyllä' tai 'ei'. Mitä siihen lisätään, on pahasta."Matt.5:37  Bitin tilan täytyy olla
joko tosi tai epätosi eli yksi tai nolla, samoin kuin meidän vastauksemme
johonkin kysymykseen. Jeesus puhuu tässä siitä, että "älkää ensinkään
vannoko". Jotkut ihmiset ovat erikoistuneet lupaamaan niin kaksimielisesti,
että kävi niin tai näin, niin he aina voivat sanoa pitäneensä lupauksensa. Heidän
puheensa aaltoilee myöntävän ja kieltävän välillä niin, ettei siitä saa mitään
selvää.

Se, että onko asia totta vai ei, on myös tekniikan perustus. Terve tiede perustuu
totuudelle, eikä olettamukselle. Siten kehitysoppi ei perustu tieteeseen, koska
se on vain olettamus. Teoriansa puolesta ei pidä vannoa, vaan etsiä totuutta.
Ihmisten luottamus kehitysoppiin on synnyttänyt henkisen ilmapiirin, jossa ei
arvosteta suunnittelua. Monessa tilanteessa ajatellaan, että kyllä se siitä jotenkin
kehittyy itsestään niin kuin tämä maailmakin. Tämä petollinen optimismi saa
monet lupaamaan tulevaisuudelta suuria teknologisia ihmeitä, vaikka he ovat
hukkumaisillaan nykyistenkin tuotteidensa kanssa.

Kuka on viisas suunnittelija?
"Jos he olisivat viisaita, he käsittäisivät tämän, he ymmärtäisivät, mikä on
heidän tulevaisuutensa."5Moos.32:29  Voidakseen suunnitella viisaasti täytyy tietää
tekojensa seuraukset ja päämäärä, mihin se johtaa. Jos suunnitelmissa ei oteta
huomioon seurauksia, niin tulee ikäviä yllätyksiä. "Ymmärtäkää, te kansan
järjettömät, te typerykset, milloin tulette järkiinne? Hän, joka on istuttanut
korvan - hänkö ei kuule? Hän, joka on luonut silmän - hänkö ei näe? Hän, joka
kurittaa kansoja - hänkö ei nuhtelisi, hän, joka antaa ihmiselle ymmärrystä?
HERRA tuntee ihmisten ajatukset: ne ovat turhuutta."Ps.94:8-11

Järjettömät ihmiset eivät ymmärrä kunnioittaa Jumalaa, joka on suunnitellut
ja luonut tämän ihmeellisen luomakunnan. Antaisiko Microsoft lähdekoodinsa
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muokattavaksi henkilölle, joka ei ymmärrä mitään ohjelmoinnista? Miksi
Jumala sitten antaisi ihmisten manipuloida geenejä? Eihän ihmisillä ole kyllin
järkeä, että he voisivat ymmärtää Jumalan ohjelmointikieltä, jota Hän on
käyttänyt DNA-koodissaan. Eikä siinä kaikki, että yritetään sitä, mutta tehdään
se vielä lupaa kysymättä.

Ihmiskunnan julkeus sen vastustaessa Jumalaa menee yhä pidemmälle.
Monin tavoin yleiseen tietoisuuteen ollaan nostamassa vihollista, joka tulee
avaruudesta. Ihmisten mieliä valmistellaan sotaan Jumalaa vastaan. "Ne
ovat riivaajien henkiä, jotka tekevät tunnustekoja, ja ne lähtivät kokoamaan
kaikki maanpiirin kuninkaat sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suureksi
päiväksi."Ilm.16:14  Ihmiset luottavat niin teknologiansa ihmeisiin, että ovat
valmiit lähtemään taisteluun Kaikkivaltiasta vastaan.

Jumala on osoittanut rakkautensa sinua kohtaan siinä, että Hän lähetti Jeesuksen
sovittamaan sinun syntisi. Jumalan vihan päivä oli kerran Golgatalla ja se suuri
päivä tulee myös toisen kerran. Silloin Jumalan viha ei enää kohtaa Hänen
ainokaista Poikaansa syntisten puolesta, vaan se kohtaa niitä syntisiä, joille ei
kelvannut vastaanottaa Jeesusta omien syntiensä sovittajaksi. Jeesuksen uhrin
kautta voi kuka tahansa nyt päästä rauhaan Jumalan kanssa. Tule järkiisi ja
allekirjoita Golgatan rauhansopimus pian, jos et ole jo sitä tehnyt!
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Jumalan logiikka
Jumala on järjestyksen ja rauhan Jumala. Hänen luomistekonsa kertovat
meille jotain Hänestä itsestään. Kun Hän tekee jotain, niin Hän on
johdonmukainen ja järjestelmällinen. Hänen logiikkansa on ihmeellinen.
Kaaos on jossain kaukana Jumalan selän takana.

Jumalan ulottuvuudet
Yksi ainoa todellinen Jumala esitellään Raamatussa kolmena persoonana Isänä,
Poikana ja Pyhänä Henkenä. Jos tarkastellaan maailmaa, jossa elämme, niin on
täysin järkeenkäypä asia, että 1 = 3 ja 3 = 1.

Tilan, aineen, ihmisen, aistin ja tiedon ulottuvuudet muistuttavat meitä
Jumalan ulottuvuuksista. Totta kai Tekijä näkyy teoissaan. Vertaa seuraavia
kolminaisuuksia.
Jumala = Isä, Jeesus, Pyhä Henki
Tila = korkeus, pituus, leveys
Aine = kiinteä, neste, kaasu
Ihminen = ruumis, sielu, henki
Aisti = näkö, kuulo, tunto (maku- ja hajuaisti ovat erikoistunutta tuntoa)
Tieto = teko, sana, ajatus
Synti = itsekkyys, ahneus, ylpeys
Pelastus = rakkaus, usko, toivo

Isä, Poika ja Pyhä Henki
Isä Jumala on korkealla ja istuu kiinteästi valtaistuimellaan. Hänen muotonsa
näkeminen on ainoa arvollinen päämäärä.

Jeesus kulki pitkän matkan tullessaan Jumalana ihmiseksi, tullessaan
täydellisenä ihmisenä syntiseksi ristillä meidän syntiemme tähden. Hän tuli
Taivaasta Helvettiin ja sieltä takaisin Kirkkauteen. Hänen sielunsa vuodatettiin
maahan voidaksemme kuulla Jumalan sanaa.

Pyhä Henki on kaikkialla läsnä oleva, niin leveälti, ettei mikään ajatus voi olla
salassa Jumalalta. Hän on näkymätön, mutta tunnettavissa. Jumala yksin on
viisas!

Evankeliumin totuustaulu
Määrittelemme kaksiarvoiset muuttujat A ja B seuraavasti:
A = epätosi: Rakastan vääryyttä ja syntiä ja vihaan oikeutta ja vanhurskautta.
A = tosi: Rakastan oikeutta ja vanhurskautta ja vihaan vääryyttä ja syntiä.
B = epätosi: Olen Jumalan vihaamana Hänen tuomionsa alla.
B = tosi: Olen Jumalan rakastamana Hänen armonsa alla.
Näistä kahdesta muuttujasta voidaan muodostaa totuustaulu, jossa on kaikki
neljä mahdollista vaihtoehtoa.
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Tila 1: A = epätosi ja B = epätosi, jolloin tulos = jumalaton ihminen
Tila 2: A = tosi ja B = epätosi, jolloin tulos = lainalainen ihminen
Tila 3: A = epätosi ja B = tosi, jolloin tulos = laittomuuden ihminen
Tila 4: A = tosi ja B = tosi, jolloin tulos = Jumalan ihminen

Jokainen voi ymmärtää, että näistä neljästä mahdollisesta tilasta vain yksi on
hyvä. Tilan yksi tulos on se, että minä rakastan syntiä ja olen Jumalan vihan alla.
Tilan kaksi tulos se, että minä rakastan oikeutta ja olen Jumalan vihan alla. Tilan
kolme tulos on se, että minä rakastan syntiä ja olen Jumalan armon alla. Tilan
neljä tulos on se, että minä rakastan oikeutta ja olen Jumalan armon alla.

Tila yksi merkitsee sitä, että ihminen on julki jumalaton. Tila kaksi merkitsee
sitä, että ihminen yrittää päästä Jumalan suosioon omien tekojensa kautta. Hän
on uskonnollinen ja hyvä ihminen, muttei hyväksy Jumalan tarjoamaa syntien
sovitusta Jeesuksessa Kristuksessa. Häntä nimitetään Raamatussa lainalaiseksi
ihmiseksi. Tila kolme merkitsee sitä, että ihminen uskoo Jeesukseen, mutta
haluaa silti elää synnissä. Monet kristityn nimeä kantavat ihmiset ovat tällaisia.
Heitä nimitetään Raamatussa laittomuuden ihmisiksi. Tila neljä merkitsee
aitoa Jumalan ihmistä. Hän on päässyt Jumalan armon alle otettuaan Jeesuksen
vastaan omien syntiensä sovittajana. Hänelle Jeesus on myös hänen Herransa
ja Jumalansa. Jeesuksen kirkkautta katselemalla hän on oppinut rakastamaan
oikeutta ja vihaamaan vääryyttä.

Evankeliumin logiikka
Syyllisyyden tuntojensa kanssa kamppailevalle on ilosanoma se, jos hän
kuulee saaneensa anteeksi tekemänsä vääryydet. Pahojen himojensa kanssa
kamppailevalle on ilosanoma se, jos hän kuulee, ettei hänen enää tarvitse tehdä
syntiä.

Mitä paremmin joku tuntee Jumalan, sitä herkemmin hän tuntee syyllisyytensä
tehtyään väärin. Toisaalta mitä lähempänä hän on Jumalaa, sitä herkemmin hän
myös kokee kaikki muutkin asiat niin kuin Jumala. Hän ei jää syyllisyytensä
vangiksi, vaan uskoo saaneensa anteeksi, koska Jumala kokee, että Jeesuksen
uhri riittää Hänelle sovitukseksi kaikesta synnistä. Hän ei myöskään jää pahojen
himojensa vangiksi, koska Jumalasta säteilevä puhtaus ja hyvyys opettavat
häntä rakastamaan oikeutta ja vihaamaan vääryyttä ja antaa myös voiman elää
puhdasta elämää.

Miten kääntäisimme lainalaiselta ihmiseltä toisenkin muuttujan arvoon tosi?
Jumalan armollisuuden korostaminen ei tee vaikutusta häneen. Eihän hän
koe tarvitsevansa armoa! Siksi on parempi vedota hänen oman hyvyytensä
riittämättömyyteen täydellisesti hyvän Jumalan edessä. Herätköön hänen
syyllisyytensä Jumalan täydellistä hyvyyttä katselemalla Jeesuksessa
Kristuksessa. Ehkäpä hän sitten nöyrtyy myöntämään, että hänkin tarvitsee
Jeesusta syntiensä sovittajaksi.
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Miten kääntäisimme laittomuuden ihmiseltä toisenkin muuttujan arvoon tosi?
Jumalan pyhyyden korostaminen ei tee vaikutusta häneen, koska hän on niin
autuas uskossaan. Eihän hän koe mitään tarvetta pyhään elämään! Siksi on
parempi vedota siihen, että Jeesuksen täytyy saada olla Herra hänen käytännön
elämässään. Herätköön hän näkemään Jeesuksen kirkkauden, vallan ja voiman.
Ehkäpä hän nöyrtyy tunnustamaan, että on käyttänyt väärin hyväkseen Jumalan
armoa ja ottaa Jeesuksen vastaan elämänsä Herraksi.

Miten kääntäisimme jumalattoman molemmat arvot tosiksi? Julistamme hänelle
ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Jeesusta Kristusta niin, että hänestä tulisi
suoraan tosi uskovainen.

Jeesus on, jotta sinä Hänen valossaan näkisit totuuden itsestäsi ja Jumalasta.
Jeesus kuoli puolestasi, että voisit saada syntisi anteeksi.

Jeesus nousi ylös kuolleista ja elää, että sinulla voisi olla Herra, joka antaa
sinulle voiton kaikista kiusauksistasi ja pahan vallasta ja johdattaa sinut Jumalan
ystävyyteen ja koko luomakunnan monimuotoisuuttakin rikkaampaan elämään.

Siunattu jako
Matematiikassa on niin, että luku voidaan jakaa yhtä pienemmällä luvulla.
Silti me emme kykene soveltamaan tätä jakolaskua käytännön töissämme.
Jos sinä jaat jonkun luvun yhtä pienemmällä luvulla, niin joudut normaalin
kokemuspiirisi ulkopuolelle, koska saatu osamäärä on suurempi kuin jaettava
luku. Vai, miten jaat leivän puolikkaalla?

Yksi jaettuna puolikkaalla on kaksi. 1 : 1/2 = 2

Jeesus ruokki muutamalla leivällä yli viisituhatta ihmistä. Hän otti käteensä
leivän ja jakoi sen puolikkaalla ja niin yhdestä leivästä tuli kaksi leipää. Me
osaamme jakaa leivän vain yhdellä tai sitä suuremmalla luvulla. Jaamme sen
kahdella antaaksemme puolikkaan pois ja pitääksemme itsellämme toisen
puolen. Usein jaamme leivän yhdellä pitääksemme koko leivän itsellämme.
Solun jakautuminen on myös sitä, että yksi jaetaan puolikkaalla ja tuloksena on
kaksi solua. Elämä on siunattua jakamista.

"Hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ne.
Sitten hän mursi leivät ja antoi ne opetuslapsilleen. Opetuslapset jakoivat
ne kansalle."Matt.14:19  Koska Hänen käsissään on elämä, niin Hän voi tehdä
siunatun jakamisen.

Alkuseurakunnasta sanotaan: "Uskovien suurella joukolla oli yksi sydän ja
yksi sielu. Kukaan ei sanonut omakseen mitään siitä, mitä omisti, vaan kaikki
oli heillä yhteistä."Apt.4:32  Kysymys ei ollut kommunismista, koska siinä
sanotaan omaksi sitä, mikä on toisen omaa. Heillä vain oli niin voimakas
keskinäinen yhteys, että he kokivat toistensa tarpeet ominaan. Heidän asenteensa
omistamiseen muuttui, kun Jeesus kosketti heidän käytännön elämäänsä.
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Asettaessaan ehtoollisen Jeesus otti leivän, kiitti ja mursi ja jakoi palat
opetuslapsilleen sanoen: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän
edestänne. Tehkää tämä minun muistokseni." Jeesuksen veri vuodatettiin
meidän syntiemme anteeksiantamiseksi, mutta Hänen ruumiinsa kuoli, että me
voisimme päästä osalliseksi Jumalan elämästä. Jeesus jakoi itsensä meille.

Minullakin on jotain Jeesuksen elämästä. Elämäni ja tekoni eivät voi todistaa
sinulle koko Jeesusta, mutta kaikki Jeesuksen omat yhdessä tekevät sen. Joku
uskovainen voi ehkä antaa sinulle kaiken Raamatun tiedon Jeesuksesta, mutta
yksi henkilö ei voi käytännön tasolla todistaa sinulle koko elämän rikkautta
Jeesuksessa.

Hän on jakanut elämänsä omilleen. "Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen
osaltanne hänen jäseniään."1Kor.12:27  Kirkon jäsenyys on vain jäsenyyttä
maallisessa yhdistyksessä, mutta jäsenyys Jeesuksessa on osallisuutta tuosta
siunatusta jakamisesta, joka tapahtui Golgatalla. Hän antoi ruumiinsa sinun
vuoksesi, että saisit syödä henkeesi Jumalan sanan ja eläisit iankaikkisesti.

Jeesuksen seuraaja on murtoluku. Kun kaikki uskovaiset lasketaan yhteen,
saadaan tulokseksi yksi. He ovat "yksi sydän ja yksi sielu". Jumala sanoo
aviopuolisoista: "Niinpä he eivät enää ole kaksi vaan yksi liha. Minkä siis
Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."Matt.19:6  Aviomies ja
aviovaimo ovat siis puolikkaita. Omaksuessaan tuon toisistaan riippuvaisen
suhteen he edustavat siunattua jakamista, joka voi ilolla ottaa vastaan lapsia ja se
tuo kodin onnen perheeseen.

Nykyaikainen laittomuuden ihminen haluaa olla yksi kokonainen. Siksi
puhutaankin parisuhteesta, joka korostaa kahden kokonaisen välistä liittoa.
Omaksuessaan tuon toisistaan riippumattoman asenteen he edustavat itsekästä
jakamista, joka tuo kalsean ja epäystävällisen kodin lapsille, jos niitä edes
halutaan ollenkaan.

Jeesus itse on murtoluku 1/3. Hän ei tehnyt yksinään mitään, vaan aina yhdessä
Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Jumala on yksi. Älä jaa Häntä kolmella, vaan jaa
Hänet 1/3:lla, niin saat tulokseksi 3 eli Isä, Poika ja Pyhä Henki. Vaikka Hän on
kolme, niin ne kolme pitävät yhtä
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Jumala on ohjelmistosuunnittelija
Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta!

Jumalallinen koodaus
Jokainen, joka on tehnyt tietokoneohjelmia, tietää että ohjelman koodaus on
hyvin vaativaa työtä. Kuka osaa suunnitella hyvin toimivan ohjelman, jossa ei
ole virheitä? Miten ottaa huomioon kaikki mahdolliset tilanteet, joihin ohjelma
joutuu osalliseksi?

Luonnossa on monia ihmeellisiä "ohjelmistoja", jotka käyttävät mutkikkaita
tiedonvälitysmekanismeja. DNA-molekyyli on häikäisevän viisas tiedon
tallennusmuisti. Geneettiset koodit ottavat hyvin huomioon mutkikkaat
tapahtumat. Kuinka monta erilaista ohjelmaa on käynnissä kasvissa tai
ihmisessä! Solun toimintojen välillä on monia hyvin suunniteltuja rajapintoja.

On naurettavaa ajatella, että nämä rajapinnat ovat syntyneet onnekkaiden
sattumien satona. Me tiedämme, kuinka vaikeaa ihmisten on sopia
tietokoneohjelmien rajapinnoista yhteisten standardien aikaansaamiseksi.
Onko sattuman valinta ollut parempi kuin ihmiset pääsemään sopimukseen
koko luomakunnan osasten yhteensovittamiseksi toimivaksi ekosysteemiksi?
Helpoiten saataisiin toimiva ohjelmistokokonaisuus, jos yksi viisas mies
suunnittelisi kaiken. Tämä on totta luonnossa. Jumala on suunnitellut sen.

Jumalallinen prosessointi
Voimme helposti nähdä että luonnossa on tietokoneohjelman tavoin toimivaa
koodia, mutta missä ovat Jumalan prosessorit. Kun biologi katsoo elämää
mikroskoopilla, hän voi huomata, että kohteen muoto rakentuu soluiksi alkiossa
olevan koodin mukaisesti. Insinööri huomaa samankaltaisen tilanteen, jos hän
katsoo robottia ohjaavan tietokoneen muistia, miten "ohjelma elää", kun robotti
liikkuu.

Insinööri tietää missä on tietokoneen prosessori, mutta tietääkö biologi, missä
on prosessori, joka ajaa solun koodia? Hän näkee monien prosessien tapahtuvan
ihmeellisen hyvässä järjestyksessä. Yksi prosessi laukaisee toisen ja kaikki sujuu
hallitusti. Jumala sen hyvin suunnitteli! Onko tuma solun prosessori?

Solun prosessien välillä huomataan monia tasapainotiloja, jotka ohjaavat toinen
toistaan. Pienikin tasapainon järkkyminen voi johtaa koko eliön kuolemaan, jos
sitä seuraa kohtalokas ketjureaktio, joka muistuttaa tietokoneen "kaatumista"
Missä on elämän pääprosessori, joka kontrolloi eliön kokonaisuutta? Aivoja
voitaisiin pitää sellaisena paikkana, mutta sielläkin voidaan nähdä vain datan
muuttumista, mutta ei todellista prosessoria. Koodi ja data jotka ohjaavat
toimintoja on nähtävissä, mutta näyttää siltä kuin näkymätön prosessori ajaisi
systeemiä.
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Mutaatiot ovat yleensä bugeja, jotka ihmisten toiminta on tehnyt Jumalan
koodiin. Solun prosessit voivat romahtaa, koska DNA-koodissa on väärä
komento. Elämän prosessointi solussa on erityyppisten solujen yhteistoimintaa.
Hermosolut ovat eliön paikallisverkko, joka on meidän elimistömme
tiedon valtatie. Aivosolut ovat kuin RAM muistia. Tieto pysyy niissä, jos
virkistystaajuus on sopiva. Hermoston kaapelit ovat taitavasti tehty ja asennetut
viisaasti. Täydet pisteet Jumalalle!

Ihmisen sielunelämän eri osa-alueille on varattu omat muistilohkot. Kun puhut,
niin data vilisee aivojesi puhekeskuksessa. Kun katselet, niin grafiikka data
välittyy päähäsi. Missä on käyttöjärjestelmä, joka lataa ohjelmat aivoihin? Mikä
on tuo näkymätön järjestelmä, joka kontrolloi elämää? Jossain ihmisen aivojen
pohjalla täytyy olla "verkkokortti", joka yhdistää meidät aivoihimme. Ruumiini
on kuin tietokoneohjattu robotti, jota minä käytän.

Jumalallinen käyttöjärjestelmä
Jos meillä on siemen, jossa on kaikki tieto kasvin rakentamiseksi, niin mikä
käynnistää "koneen"? Tarvitaan tietyt ympäristölliset edellytykset, jotta siemen
käynnistyisi. Silti voidaan kysyä, kuinka tämä kuollut kappale tietää, että nyt
kaikki suotuisat ympäristötekijät ovat olemassa? Mikä luuppi sitä pollaa? Mikä
tai kuka käynnistää siemenen boottisektorin?

Jumalan Henki ylläpitää luontoa. Jos Jumala ottaa siunauksensa pois, mikään ei
kasva. Ihmisen henki kontrolloi ihmisen ruumista. Ruumiisi käyttöjärjestelmä
olet sinä. Psykosomaattiset sairaudetkin tukevat tätä asiaa. Kun me ajattelemme,
aiheuttaa se kemiallisia ja sähköisiä tapahtumia aivoissamme. Jotkut kemialliset
muutokset vaikuttavat myös takaisin ajatuksiimme, jos emme suodata niiden
vaikutusta. Meidän sisimmät ajatuksemme eivät ole tehty molekyyleistä.

Sisällämme on toinen maailma, joka ohjaa ruumiimme toimintoja. Ruumis
on henkeä varten ja henki on ruumista varten. Ne vaikuttavat toisiinsa, ja niin
niiden välillä on vuorovaikutuksen tasapaino. Kun minä ajattelen vihaisia
ajatuksia, ruumiini tuntee vihaisia tunteita. Kun ruumiini tuntee vihaisia tunteita,
henkeni on taipuvainen ajattelemaan vihaisia ajatuksia. Kun olen päättänyt
mielessäni ajatella ystävällisiä ja rakkaudellisia ajatuksia, ottaa se jonkun aikaa,
kun se vaikuttaa ruumiini tunteisiin.

Kun me kuolemme, niin tämä suuri tasapainoprosessi murtuu. Henkemme jättää
ruumiimme, mikä ajaa luonnollisen elämämme alas.

Sielumme voi olla yhteydessä Jumalan Henkeen samoin kuin tietokoneverkossa
yksi tietokone on slave-kone ja toinen on master. Jumala on Herra ja sinä olet
orja siinä mielessä, että Jumala on aloitteen tekijä, et sinä. Elämä ilman Jumalaa
merkitsee sitä, että hengen verkossa emme ole perustaneet yhteyttä Jumalaan.
Synti aiheuttaa yhteyskäytäntö virheen Jumalan ja meidän henkemme välillä.
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Jeesus Kristus tuli tarjoamaan yhdistymistä Elämän lähteeseen. Jumalan
siunaava käsi voi laittaa verkkokaapelisi kuntoon ja Hänen Henkensä lähettää
kättelysanoman sisimpääsi odottaen vastaustasi. Annatko Hänelle ack:in vai
nack:in?

Jos otat Jeesuksen vastaan syntiesi sovittajana, niin Hän sanoo syntiselle, että
sinut on hyväksytty ja sielusi on pelastettu. Älä milloinkaan loggaudu ulos, jos
pääsit sisälle Taivaan Serveriin. Jeesus voi myös panna kätensä sairaan päälle
ja tämä parantuu. Ihmisen henki on kuollut Jumalalle, jos sillä ei ole yhteyttä
Jumalaan. Ruumiimme on kuollut, jos sillä ei ole yhteyttä henkeemme. Yhteys
Jumalaan täytyy perustaa, kun meillä vielä on yhteys ruumiiseemme, koska
pelastus on valmistettu koko ihmiselle.

Miksi inhimillinen tiede on tuhon tiellä?
Koska tiedemiehet eivät anna kunniaa Jumalalle Hänen luomisteoistaan, he ovat
kadottaneet viisauden. Mitä tahansa ihminen tekee, se tuhoaa luontoa. Me emme
kykene pelastamaan maailmaa kehitysoppineilta. Jeesus Kristus tulee tekemään
sen! Hän tulee takaisin maan päälle ja ottaa luomakunnan hallintaansa.

Raamatun profetiat toimivat käytännössä. Kuka on nähnyt evoluutioteorian
toimivan käytännössä? Ihmiskunnan toimet ovat tuhoamassa luomakunnan,
mutta vahinko ei ole lopullinen. Varmuuskopiot ovat olemassa luonnon
tiedostoista Jumalan luona.
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Hyvä Suunnittelija
Alku ja loppu ovat kaiken suunnittelun lähtökohdat. Se, mitä on alussa,
antaa suunnitelmalle käytettävissä olevat mahdollisuudet. Se, mitä tulee
olla lopussa, määrää suunnitelman sisällön. Valheelliset mahdollisuudet
ja väärät päämäärät vääristävät suunnittelun. Tavallisesti ihmiset eivät
huolellisesti suunnittele sitä, mitä pitää olla lopussa, koska he luottavat
sattumanvaraisen kehityksen vievän hyvään päämäärän. Jos he olisivat
viisaita, he suunnittelisivat kaiken täydellisen lopputuloksen pohjalta.
He etsisivät kyllin vahvan alun voidakseen suunnitella tien täydelliseen
loppuun. Jumala on hyvä Suunnittelija! Hän itse on Alku ja Loppu.

Suunnittelu ja päämäärä
Television luonto-ohjelmassa sanottiin eräästä eläimestä: "Luonto on
suunnitellut sen..." Eikö olekin hassu lause? Jos annettaisiin Jumalalle
kunnia, niin sanottaisiin: "Jumala on suunnitellut tämän eläimen." Kaikki
luontokappaleet ovat siinä mielessä täydellisiä, että Jumala suunnitteli ne
määrätarkoitusta varten.

Kuinka evoluutio voisi suunnitella mitään? Päämäärän määritteleminen on
kaiken suunnittelun edellytys. Eihän sattuma tiedä mitään päämäärästä. Kaiken
suunnittelun lähtökohtana ovat käytettävissä olevat raaka-aineet ja päämääränä
ovat tuotteen käyttäjän tarpeet. Käytettävissä olevat resurssit ovat alku ja valmis
tuote on loppu. Alku on aina jotain kiinteää ja pysyvää ja loppu voi olla mitä
tahansa. Siksi lopun määritteleminen on olennaista, koska alussa on vähän
mitään suunniteltavaa. Usein lähtökohta on täysin valmiiksi määritelty.

Esimerkiksi tietokoneohjelma tehdään käyttäjän tarpeita varten ja lähtökohtana
ovat tietokoneen ja sen käyttöjärjestelmän ominaisuudet. Linux voi olla
parempi alku kuin Windows, jos lopputulokselta vaaditaan ennen kaikkea
luotettavuutta. Huono suunnittelu on teknologian suurin ongelma. Yllättäviä ja
suunnittelemattomia seurauksia ilmaantuu siellä ja täällä.

Ihmiseltä helposti unohtuu lopun suunnitteleminen, koska hän ei halua ajatella
omaa loppuansa. Syntymäsi on alkusi. Kuolemasiko on loppusi?

Mahdollisuuskeskeinen suunnittelu
Suurin osa tuotteiden suunnittelusta perustuu luonnontieteiden antamien
mahdollisuuksien soveltamiseen. Nykyistä käytäntöä voitaisiin kutsua
mahdollisuuskeskeiseksi suunnitteluksi. On tyhmää rakentaa tekniikkaa vain sen
takia, että osataan tehdä jotain.

Ihmiskunnan pitäisi ensin suunnitella millaisen maailman se haluaa. Mikä on
sellainen lopputulos, ettei sitä tarvitse enää parantaa? Kun päämäärä olisi selvä,
sitten suunniteltaisiin, millaisin keinoin siihen päästään. Näinhän ei tehdä, koska
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ihminen uskoo evoluutioon eikä suunnitteluun. Usein suunnittelun ainoana
päämääränä on yksinkertaisesti se, että saataisiin rahaa.

Alku ja loppu
Alun ja lopun määrittäminen on kaiken suunnittelun lähtökohta. Suurin
suunnittelija, Jumala on sanonut: "Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen,
alku ja loppu."Ilm.22:13  Vaikka alun tunteminen motivoi suunnittelemaan jotain,
niin on mahdotonta suunnitella mitään ilman päämäärää. Siksi lopun tunteminen
on niin tärkeää. Loppu hyvin; kaikki hyvin.

Jos päämäärä asetetaan lähelle alkua, niin päädytään likinäköiseen
suunnitteluun. Olisi viisautta aloittaa suunnittelu lopusta tai ainakin määritellä
niin kaukainen päämäärä kuin mahdollista. Vaikka päämäärään voidaan usein
päästä monia reittejä pitkin, niin lopullinen päämäärä vaikuttaa myös kaikkiin
välipäämääriin. Oikean päämäärän näkeminen voi jopa aukaista näkemään
totuuden alusta. Jumala itse on kaiken päämäärä. Hän on myös kaiken alku.

Uusi alku ja loppu
Alku on muuttumaton asia, joka on kaiken perusta. Arvomme ovat
syntymäämme tärkeämpi alku, koska sille alustalle me rakennamme. Monet
haluavat suunnitella elämälleen oman alun, koska Jumala ei kelpaa heille aluksi.
He pitävät alkuräjähdystä alkuna ja loppuräjähdystä loppuna. Eivätkö he olekin
vihamielisiä Jumalalle, joka on Alku ja Loppu!

He haluaisivat räjäyttää Jumalan pois menneisyydestään ja tulevaisuudestaan.
Jos alkuräjähdys on sinulle alku, niin arvosi ovat vain sirpaleita, ja sattuma
on sinua viisaampi suunnittelija. Jos Jumala on sinulle alku, niin sinulla on
perustana särkymätön Kallio. Jos Jumala on sinulle loppu, niin elät täydellisessä
suunnitelmassa.

Jumala tahtoo antaa sinulle uuden alun Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen
uhrinsa sinun syntiesi sovittamiseksi antaa sinulle uuden alun. Hän antaa myös
uuden lopun, kun saat lahjaksi iankaikkisen elämän. Kuinka ihminen voisi
suunnitella elämäänsä, jos hän ei ole kiinnostunut alustaan ja lopustaan?

Jos kuolema on sinulle loppu, niin elämäsi on tuote, joka on valmistettu
kuolemaa varten. "Jos he olisivat viisaita, he käsittäisivät tämän, he
ymmärtäisivät, mikä on heidän tulevaisuutensa."5Moos.32:29  Jos Jumala on sinulle
loppu, niin elämäsi on tuote, joka on valmistettu Häntä varten.
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Julkaistu 23.10.2013

Usko ja realismi
Kaikki uskovat johonkin, vaikka eivät harjoittaisi mitään uskontoa. Usko
totuuteen on realismia ja totuudelliset havainnot vaikuttavat uskoa.

Tieto ja usko
Realismi on todellisuudentajua. On hyvä luottaa henkilöön, jolla on itseä
parempi todellisuudentaju. Realisti pitää asioita tosina sillä perusteella miten
ne toimivat käytännössä. Usko luottaa asioihin, joiden toivotaan toteutuvan
käytännössä. Uskonsa kautta ihmiset yrittävät muuttaa todellisuutta, jossa elävät.

Kerran eräs ateisti sanoi minulle: "Usko alkaa siitä, mihin tieto loppuu." Minä
vastasin hänelle, että uskon kautta minä tiedän. Meillä on todella vähän tietoa,
jonka olemme kyenneet itse todentamaan käytännön kokeilla. Jokainen joutuu
luottamaan ulkopuolisiin tietolähteisiin. Jokainen ateistikin tietää monet asiat
vain uskonsa kautta.

Olemme usein tilanteissa, joissa meidän on pakko uskoa ja luottaa johonkin
tietolähteeseen. Jos sairastumme, voimme valita uskommeko lääkärien
lääkkeisiin, luontaistuotekaupan tuotteisiin vai johonkin muuhun - vaikka
Jumalaan. Ketä uskoa? Mihin luottaa? Mikä tietolähde kertoo totuuden?

Luotan siihen, että Raamatun Jeesuksen antama tieto on totta, koska Hän kuvaa
maailman sellaisena kuin voin havaita sen olevan. Uskon Häneen, koska olen
kokenut Hänen armonsa. Monet luottavat siihen, että tiedemiesten antama tieto
on totta. Tieteeseen uskotaan, jos nähdään sen teorioiden toimivan käytännössä.
Jos epäilemme tietolähteidemme luotettavuutta, meidän on uskottava itseemme
ja otettava itse selvää asioista. Tuonpuoleisten tutkiminen on tosin niin vaikeaa,
että siinä omat havaintomme jäävät aika vähäisiksi.

Jeesuksen sanoma ei ensisijaisesti koske tuonpuoleista, vaan meidän ajallista
elämäämme. Hän kertoo meille, mikä on oikein ja väärin meidän arjessamme.
Hän puhuu meille käytännön realismia. Jos emme kuuntele Häntä, kun
Hän puhuu meille arjen tosiasioista, emme voi ymmärtää Hänen puhettaan
tuonpuoleisista. "Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista asioista,
kuinka sitten voisitte uskoa, jos puhun teille taivaallisista?"Joh.3:12

Lukiessamme Raamattua - tai luontoa - me tulkitsemme sitä siinä hengessä,
jossa elämme. Omantuntomme ja asenteidemme vaikutus päätelmiimme on
ilmeinen. Tiedemiesten selitykset luonnon ilmiöistä ovat vain tulkintaa siitä,
mitä he ovat havainneet. He mallintavat havaintonsa käsitteiksi ja rakentavat
oppinsa niiden pohjalta. Esimerkiksi aineessa esiintyvät voimat voitaisiin
mallintaa muullakin tavoin kuin nykyisellä atomimallilla. Synnin tähden mikään
inhimillinen tieto ei ole objektiivista. Tieto ilman Jumalan tuntemista on aina
jossain määrin virheellistä.
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Jumalan tunteminen on tosi realismia, koska sen kautta voimme tulla tuntemaan
Totuuden henkilönä. Jumala antoi ainokaisen Poikansa syntiuhriksi meidän
edestämme, jotta voisimme tuntea Hänet. Syntien anteeksisaamisessa saatu
Jumalan tunteminen antaa meille mahdollisuuden katsella luontoa Jumalan
silmin ja kuulla Raamatun kirjoituksissa Hänen ääntään. Me voimme epäillä
Jeesusta niin kauan, kun emme ole saaneet Häneltä syntejämme anteeksi.

Uskoontulokokemus on realismia, joka tekee myös henkien maailman meille
todelliseksi. Kun syntien kuolettama henkemme puhdistuu, se tulee eläväksi.
Silloin todellisuudentajumme laajentuu koskemaan myös sitä luomakuntaa, jota
ruumiimme silmät eivät voi nähdä.

Päättele itse, mikä on oikein
Usein usko ei ole realismia vaan luulemista. Usko ilman tekoja on kuollut.
(Jaak.2:26) Usko teoriaan, joka ei toimi käytännössä, on epärealistista uskoa.
Elävän uskon saaminen edellyttää totuudellisten havaintojen tekemistä.

Jeesus huomauttaa juutalaisia siitä, että he osaavat ennustaa säätä, mutta eivät
tahdo päätellä sitä, mikä on oikein ja väärin. "Te tekopyhät! Maan ja taivaan
ilmiöitä te kyllä osaatte arvioida, kuinka sitten ette osaa arvioida tätä aikaa?
Miksi ette jo itse osaa päätellä, mikä on oikein?"Luuk.12:56-57

Pahat ajatukset synnyttävät pahoja tekoja, jotka aiheuttavat kärsimystä ja
tuhoa. Ihmiset ovat kiinnostuneita kaikesta muusta tiedosta, mutta eivät siitä,
mikä koskee heidän omaa pahuuttaan. Vain harvat haluavat tehdä tiedettä
oman pahuutensa syistä ja seurauksista. Jos he niitä tutkivatkin, he tulkitsevat
pahuutensa vain hyvän ihmisen erheiksi tai primitiivireaktioiksi, jotka kuuluvat
evoluution ohimenevään kehitysvaiheeseen. Koska he eivät kadu, he ovat
sokeita ja kuuroja omalle pahuudelleen.

Kaikkea uskomista voidaan arvostella sillä perusteella, mitä se usko saa
uskovassa aikaan. Usko, jonka hedelmät ovat pahoja, todistaa siitä, että uskon
kohteessakin on jotain vikaa. Itseisarvona usko ei ole hyvä eikä paha asia. Mihin
uskot ratkaisee uskomisesi arvon. Uskon voima tulee esiin myös siinä, kuinka
paljon pahaa sen uskon kautta on saatu aikaan.

Jeesus ei vedonnut raamatullisuuteensa vaan tekoihinsa, kun Hän pyysi
kuulijoitaan uskomaan Häneen. "Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko
minua. Mutta jos teen, uskokaa minun tekojani, vaikka ette minua uskoisikaan.
Silloin te tulette tietämään ja ymmärtämään, että Isä on minussa ja minä olen
Isässä."Joh.10:37-38  "Uskokaa minua, että minä olen Isässä ja Isä on minussa.
Jos ette muuten usko, uskokaa edes tekojen tähden."Joh.14:11  Kuuletko kuinka
realistisesti Jeesus puhuu? Hän ei vaadi meitä sokeasti uskomaan jotain oppia,
vaan kehottaa tekemään totuudellisia havaintoja. Jeesus tekee vain hyvää. Hän ei
tee syntiä.
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Jos evankeliumi ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta tekee siihen
uskovista pahoja ihmisiä, älä usko siihen. Jos joku sanoo uskovansa Jeesukseen,
mutta ei tee tekojaan Jeesuksen tavalla, älä usko häntä. Kuollutta uskoa on
paljon, mutta silti tarkkaavainen tutkija voi havaita, että evankeliumi vaikuttaa
hyvää niiden teoissa, jotka ovat ottaneet sen tosissaan.

Kun sanotaan, että uskon kautta pelastutaan, silloin tarkoitetaan uskoa, jossa
uskon kohteena on evankeliumi Jeesuksesta. Myös kadotukseen joudutaan
uskon kautta, koska on uskottu valheeseen.

Evankeliumin realismi
Jokainen ihminen elää osittain itse luomassaan todellisuudessa, koska meidän
ajatusmaailmamme on osa sitä, mitä pidämme todellisuutena. Jos ajatuksemme
Jumalasta, itsestämme ja maailmasta ovat valheellisia, todellisuutemme ei ole
realistinen.

Jumalan olemassaolon todisteet ovat käsinkosketeltavia ja ympäröivät meitä
kaikkialla muualla, paitsi siellä, missä on pahuutta. On epärealistista uskoa
kehitysoppiin, koska todellisuus todistaa suunnitellusta eikä kehittyneestä
maailmasta. Jos joku kuitenkin elää sattumien satona itsestään syntyneessä
todellisuudessa, hänen mielensä on pahuuden evoluution tulosta. He eivät
myönnä uskovansa evoluutioon, vaan väittävät tietävänsä, että se on tieteellisesti
todistettu. He kieltävät uskonsa, jotta heidän teorioitaan ei epäiltäisi.

Minullakin on todisteet siitä, että Raamatun Jeesus elää. Jos tieteellisesti
todistetulla tarkoitetaan sitä, että asia voidaan kokeellisesti toistaa, niin
Jeesuksen olemassaolo on tieteellisemmin todistettu asia kuin evoluutio. Jos
joku kunnioittaa Jeesusta tosi Jumalana ja syntejään katuen kääntyy Hänen
puoleensa, hän kokee syntiensä anteeksisaamisen. Hän ei vain usko, vaan hän
kokee armon. Maailmassa on ollut miljoonia ihmisiä, joiden elämä on muuttunut
Jumalan evankeliumin voimasta. Koska lajin kehittymistä toiseksi lajiksi ei
voida toistaa, sitä ei ole tieteellisesti todistettu.

Monet luonnonilmiöt tulkitaan olevan evoluutiota, vaikka ne eivät sitä ole.
Samasta syystä moni synti tulkitaan sallituksi, vaikka todellisuus todistaa
niiden pahuudesta. Tiede, joka kieltää Jumalan olemassaolon, ei ole realismia
eikä sekään, kun pahaa pidetään hyvänä. Kehitysoppi perustuu huonoon
omaantuntoon. Jumalan tuomion pelko panee ihmiset uskomaan valheisiin.
Jos ei ole Jumalaa, ei ole tuomiota. Valhe on kuin puudutusaine, joka antaa
omantunnonvaivoja kärsivälle hyvän olon.

Omassa valheellisessa todellisuudessaan elävä järkyttyy, kun tapahtuu jotain,
joka paljastaa hänelle todellisen todellisuuden. Tätä tapahtumaa kutsutaan
herätykseksi. Omissa valheunissaan nukkuva voi kokea todella pahan shokin,
kun todellisuus herättää hänet.
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Monet uskovat sellaiseen Jumalaan, joka ei vastaa käytännön todellisuutta.
Heidän Jumalansa ei ole koskaan vihainen ja suvaitsee heille heidän himonsa.
Jeesuksen kuolema ristillä ei sovi heidän todellisuuteensa, koska se kertoo
meille siitä, että Jumala vihaa meidän pahoja tekojamme. Hän rakasti meitä
antamalla ainoan Poikansa syntiuhriksi meidän puolestamme, jotta pahuus
voitaisiin puhdistaa meistä pois.

Evankeliumi ei ole helppoa totuutta eikä myöskään maailma, jossa elämme.
Joka puolella ympärillämme ihmiset leikkaavat kylvämänsä pahuuden satoa.
Jumalan tuomiot rajoittavat ihmisten pahuutta ja taudit, maanjäristykset
ja tuhotulvat pyyhkäisevät ihmisiä pois. Kristuksen risti on realismia. On
epärealistista uskoa Jumalaan, joka ei rankaise meitä, jos teemme pahaa.

Usko Jumalan ehdottomaan rakkauteen on ristiriidassa sen kanssa, mitä tapahtuu
käytännössä. Hän maksaa meille meidän tekojemme mukaan. Se on ankara ja
kova totuus. Hänen Uhrinsa on Hänen ehtonsa, jolla Hän suostuu sovintoon
meidän kanssamme. Se on armoa ja rakkaudellinen totuus. Ilman ehtoja Hän
antoi Jeesuksen uhriksi kaikkien edestä. Se kuitenkin hyödyttää vain niitä, jotka
antavat sovittaa itsensä Jumalan kanssa.

Hyvän olon realismia
Tuska ja ahdistus jokaiselle, joka tekee pahaa. Huonolla omallatunnolla oleva
etsii helpotusta ja hyvää oloa. Tuon etsintänsä tähden hän ottaa vastaan valheen.
Hän ikään kuin ajattelee, että totta tai valhetta, kunhan se vain auttaa saamaan
hyvän olon. Todellisesti hyvän olon hän saisi katumalla pahuuttaan Jumalan
edessä ja ottamalla vastaan sovituksen Jeesuksen sovintoveren kautta. Ilman
Jumalan Pojan veren voimaa ei voi olla rauhaa Jumalan kanssa. Se on koettua
totuutta, yhtä hyvin todistettu asia kuin mikä muu luonnon laki tahansa.

Katumattomat tarvitsevat puudutusaineensa, jotta jaksaisivat elää. En yritä ottaa
keneltäkään pois kehitysoppia tai muita valheita, joiden kautta he saavat hyvän
olon. Haluan vain muistuttaa, että puudutusaineen varassa ei ole hyvä elää liian
kauan. Jonain päivänä todellisuus iskee vasten kasvoja ja silloin heille tulee tosi
paha olo.

Monet kristillistä uskoa tunnustavat eivät ole saaneet hyvää oloaan ja
pelastusvarmuuttaan Jumalan evankeliumista, vaan jumalanpalveluksien pyhistä
toimituksista ja hartaasta tunnelmasta. Usein Raamatun totuuksia julistetaan
siten, ettei kenenkään omatunto heräisi ja aiheuttaisi pahaa oloa. Jumalan
evankeliumi kuitenkin ensin aiheuttaa meille pahaa oloa ja antaa sitten hyvän
olon, jos kadumme ja käännymme Jumalan luo.

On realismia olla tietoinen petosten olemassaolosta. Jos haluaa elää
todellisuudessa, on pakko olla varuillaan, ettei tulisi petetyksi. Myös Raamattu
varottaa, että "älkää jokaista henkeä uskoko". (1Joh.4:1) Usko itsessään on
vain väline, mutta Totuus on realismia. Jos joku kristillisyys ei tahdo herättää
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ihmisten omiatuntoja, se on petosta. Vain syylliset tarvitsevat anteeksiantamusta
ja vain Jeesukselta syntinsä anteeksisaaneet ovat kristittyjä.

Valheen antama hyvä olo kestää vain hetken, mutta Jeesuksen antama hyvä olo
kestää ikuisesti.
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Julkaistu 08.03.2008

Syy ja seuraus
Tutki syiden ja seurausten ketjuja. Jonkun seurauksen syy on sitä
edeltäneen syyn seuraus. Kulje tuota ketjua syiden ja seurausten
alkulähteelle. Kulje tätä ketjua myös tulevaisuuteen päin. Mikä on
oleva tämän syyn seuraus? Mille seuraukselle siitä tulee syy? Mikä tulee
olemaankaan lopullinen seuraus? Kaikella mitä tapahtuu, on syynsä,
vaikka syylliset sydämet niitä kaikin tavoin peittelevät.

Syyn ja seurauksen laki
Luomakunta on syiden ja seurausten monimutkainen luomus. Älykkäitä
seurauksia ei synny sattumalta. Vain suunnitellut syyt synnyttävät
tarkoituksenmukaisia seurauksia. Pahoja seurauksia aiheuttaneet ihmiset usein
sanovat: Syy ei ole minun, se vain tapahtui sattumalta. Pahuuden evoluutio
etenee ihmismielissä, mutta lopussa kukaan ei voi panna pahuuttaan sattuman
syyksi.

Vain Hän, joka on suunnitellut syyn ja seurauksen lait, täysin tietää, mikä on
niiden lopullinen seuraus. Kun Jumala on edeltä ilmoittanut, mitä lopussa tulee
tapahtumaan, niin Hän näin ilmoittaa meille syistä ja seurauksista suorittamansa
laskutoimituksen summan.

Puhuttaessa lopunajan kauheista tapahtumista jotkut luulevat, että niistä
puhuminen saisi aikaan noita tapahtumia. He yrittävät väittää, ettei ole syitä,
vaan ainoastaan seurauksia, jotka toteuttavat itse itsensä. Näin he ilmaisevat
kapinansa syyn ja seurauksen lakia vastaan. Syystänsä ihmiskunta kärsii, eikä
siksi, että Jumala tahtoisi meille kärsimystä.

Tunnustatko kapinoineesi syyn ja seurauksen lakia vastaan? Jos himoitset
tehdä jotain, josta tiedät olevan huonot seuraukset, palat halusta pitää syytä
hyvänä vaikka seuraukset ovatkin huonot. Monet uskovat voivansa muuttaa
myös tekojensa seuraukset hyviksi positiivisen ajattelunsa voimalla. Siksi
Jumalan ennustukset heidän tekojensa totuudenmukaisista syistä ja seurauksista
suututtavat heitä.

Jos tutkimme Jumalan tekoja Hänen suunnittelemassaan luonnossa,
havaitsemme valtavan viisasta johdonmukaisuutta, tarkoituksenmukaisuutta
ja kauneutta. Jumala on todellakin järjestyksen Jumala. Jos tutkimme
ihmisten tekoja yhteiskunnassa ja teknologiassa havaitsemme, ristiriitaisuutta,
tarkoituksettomuutta ja saastaisuutta.

Teknologian avulla yritetään poistaa syntiinlankeemuksen seurauksena luontoon
tullutta kirousta. Se ei kuitenkaan ole tuonut meille paratiisia takaisin, vaan
on tuhoamassa loputkin luonnon ihanuudesta. Insinöörit integroivat toistensa
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luomukset ihmisten standardeilla, mutta eivät kylliksi kunnioita Jumalan
standardeja.

Me osaamme itsekin jossain määrin tehdä ennustuksia omasta
tulevaisuudestamme. Meidän laskutoimituksissamme on virheitä, jotka eivät
kaikki ole tiedon ja ymmärryksen puutetta, vaan perusteetonta optimismia, joka
kumpuaa Jumalan järjestystä vastustavasta sydämestä.

Uskon avullako seuraus vai syyn avulla usko?
Mikä on uskosi syy? Miksi sinä uskot? Jos sinä uskot vain siksi, että haluat sen
avulla saada aikaan jonkun seurauksen, niin olet itseään toteuttavan seurauksen
kehässä. Tuossa kehässä helposti unohdat alkuperäisen syyn, joka sai sinut
toivomaan tuota seurausta. Uskosi syyssä on sen arvo ja voima. Etsi ensin
oikeaa syytä, niin seurauskin tulee sen voimasta.

Jumala tuli Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi ja osoitti rakkautensa sinua
kohtaan. Kuule, tässä on hyvä syy uskoa ja totella Jumalaa. Pelastava usko on
seuraus siitä syystä, että kuulit evankeliumin. Älä yritä uskoa Jumalaan, vaan
kuuntele Häntä. Tee ensin kuuntelemisenratkaisu voidaksesi saada uskon. Vasta
sitten kun sinulla on Jumalan vaikuttama usko, voit tehdä uskonratkaisun ja
antaa itsesi Jeesukselle.

Jokainen haluaisi päästä kuoltuaan Jumalan paratiisiin. Saavuttaaksemme tämän
hyvän seurauksen me haluamme päästä osalliseksi syystä, joka aiheuttaisi sen
meille. Mistä syystä sinä voisit pelastua? Hyvien tekojesiko tähden? Pidätkö
kastettasi syynä pelastumiseesi? Monet ovat panneet uskomisen syyksi, jonka
seurauksena olisi pelastus. Näin asia onkin, jos tuo usko on seurausta Jumalan
evankeliumista. Pelkkä pelastumisen halu ei riitä syyksi aiheuttamaan uskoa,
joka edelleen aiheuttaisi pelastuksen.

Monet eivät koe mitään tarvetta pelastumiselle, koska he eivät koe olevansa
missään vaarassa. He eivät tiedosta vaaraa, koska he eivät välitä todellisista
syistä eivätkä lopullisista seurauksista. He välittävät vain hetkellisistä
tarpeistaan ja niiden tyydyttämisestä. Minä, minun ja minulle ovat heille syyt ja
kunniani, omaisuuteni ja nautintoni ovat heille seuraukset.

Itsekästä nautintoa seuraa kärsimys
Jos rautaa kyllin kuumennetaan, tiedämme seurauksen, että se sulaa. Samoin
me tiedämme sen, mitä siitä seuraa, jos ihmisten itsekäs nautiskelu tulee kyllin
pahaksi.

Jos kyllin moni nuori harjoittaa seksiä ennen avioliittoa, sen seurauksena
avioerojen määrä kasvaa. Kun on paljon avioeroja, niin uusperheiden määrä
kasvaa. Kun on paljon uusperheitä, niin insestien ja lasten psyykkisten
häiriöiden määrä kasvaa. Kun ihmiskunnan sukupuu sairastuu, on luonnollista,
että taivaallinen puutarhuri leikkaa sairaat haarat pois.
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Jos kyllin moni harjoittaa aviorikoksia, niin aborttien määrä lisääntyy.
Kun tehdään paljon abortteja, niin lapsettomuus lisääntyy. Hillittömän
seksin harjoitus kasvattaa kiihottumisen kynnystä ja johtaa luonnottomaan
seksuaalisuuteen, homouteen ja lesbouteen. Luonnoton nautiskelu tappaa
luonnollisen kiintymyksen tunteet ja tekee välinpitämättömäksi lähimmäisiään
kohtaan.

Seksuaalisella himolla kyllästetty yhteiskunta esineellistää ihmisiä. Tämä
harjaannuttaa ihmisten mieliä näkemään lähimmäisensä vain hyödykkeinä.
Tämä alentaa ihmisten kynnystä tulla tappajiksi. Tässä ilmapiirissä ollaan
yhä helpommin valmiita tuhoamaan tarpeettomiksi koetut ihmiset, kuten
abortoimaan syntymättömiä lapsia ja tappamaan vammaisia ja vanhuksia.

Nykyään on yleistä, että seksuaalista himoa pidetään rakkautena. Kun pahuutta
näin sanotaan hyvyydeksi, se vaikeuttaa oikean ja väärän tunnistamista. Se estää
oikean rakkauden kokemista.

Jumala oli Jeesuksessa Kristuksessa ja kärsi ristillä meidän itsekkään
nautinnollisuutemme ansaitseman rangaistuksen. Vain tämä Jumalan Pojan uhri
voi tehdä tyhjäksi itsekkyytesi seuraukset. Jeesuksen läsnäolo vapauttaa sinut
seksuaalisen himosi orjuudesta.

Haureelliseen "rakkauteen" tottunut etsii Jumalan rakkauden sanomasta
hempeyttä ja romantiikkaa. Evankeliumi on hänelle kuin rakkauslaulu, joka
hyväilee vain hänen tunteitaan, muttei synnytä hänessä uskollisuutta Jeesusta
kohtaan. Jumala haluaisi sinun näkevän Hänen rakkautensa siinä, että Jeesus
otti sinun paikkasi ristillä. Sinun pahuutesi on syy ja Jumalan ainokaisen Pojan
kuolema ristillä on sen seuraus.

Ahnetta omaisuuden tavoittelua seuraa puute
Jos luontoa kyllin paljon ryöstetään, tiedämme seurauksen, että maaperä
köyhtyy eikä se enää anna satoansa ja kalat loppuvat vesistä. Samoin me
tiedämme sen, mitä meidän ahneudestamme seuraa.

Niin kuin ihmiset laittautuvat seksikkäiksi, että heitä himoittaisiin, samoin myös
kulutustavarat tehdään houkutteleviksi, että niihinkin tulisi himo. Jos kyllin
moni himoitsee omistaa paljon tavaraa, on luotu kulutusyhteiskunta. Seksikäs
tavara on kiiltävä ja kaunis ja antaa vaikutelman, että sitä on pakko ostaa.

Ansaittujen tulojen vähyys rajoittaa omistamisen himoa ja siksi omistamisen
tarpeensa kanssa kituvalle tarjotaan luottoja. Niin kuin seksuaalinen himo rikkoo
avioliittoja, samoin omistamisen himo panee elämään yli varojensa.

Kun kyllin moni elää yli varojensa tarpeeksi kauan tulee taloudellinen
romahdus. Kun monien ansio perustuu monien toisten saamaan lainaan,
niin he kaikki joutuvat puutteeseen samana päivänä. Romahduksen jälkeen
velat annetaan anteeksi ja polkastaan uutta vauhtia ahneuden pyörään. Kun
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ahneusvetoinen talous on kokenut kyllin monta lamaa, tulee lopulta se viimeinen
lama, koska maa on kulutettu loppuun.

Kulutusyhteiskunta on peto, jonka edessä maa on kuin Edenin puutarha,
mutta sen jäljessä se on kuin erämaa. Se syö kaiken suuhunsa ja tallaa tähteet
jalkoihinsa. Juuri nyt tämä peto on pääsemässä oikein kunnon vauhtiin, kun
Kiina ja Intiakin ovat joutuneet sen valtaan.

Ihmiskunta ei kykene hillitsemään himojaan. Siksi luonnonsuojelu
ei tule onnistumaan. Ilmastonmuutoksen tähden ollaan huolestuneita
kasvihuonekaasuista, mutta miksi ei olla huolestuneita sen perimmäisestä syystä,
ahneudesta? Kun syiden ketjua ei tahdota kulkea alkuun asti, niin kiinnitetään
huomio painokkaasti toisarvoiseen syyhyn, jotta voitaisiin torjua mielestä pois
perimmäinen syy.

Jumala antoi meille seuraavan ennustuksen ajastamme jo noin 2500 vuotta
sitten: "Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait ja
hylänneet käskyt, tehneet tyhjäksi iankaikkisen liiton. Sen vuoksi kirous kalvaa
maata ja sen asukkaat syystään kärsivät. Sen vuoksi maan asukkaat kärventyvät
kuumuudesta, ja vain vähän jää ihmisiä jäljelle."Jes.24:5-6

Jumala oli Jeesuksessa Kristuksessa ja kärsi ristillä meidän ahneutemme
ansaitseman rangaistuksen. Vain tämä Jumalan Pojan uhri voi tehdä tyhjäksi
ahneutesi seuraukset. Jeesuksen läsnäolo vapauttaa sinut omistamisen himostasi.

Ahneuteen harjaantunut sydän kuulee sanoman Jumalan rakkauden lahjasta
ostotarjouksena. Hän ajattelee saavansa jotain arvokasta ja vielä ilmaiseksi.
Uskonratkaisu on hänelle kuin ostopäätös ja evankeliumin julistaja kuin
myyntimies, joka sai hänet vakuuttuneeksi päätöksen kannattavuudesta.

Tosiasiassa Jumala on tehnyt sinusta ostotarjouksen. Sinä et ole ostamassa, vaan
sinua ollaan ostamassa. Kutsussaan Hän kysyy sinulta haluatko sinä tulla Hänen
omakseen Golgatan uhrin kautta? Ovathan kaikki luodut Jumalan omaisuutta
ja Hän tekee niille, mitä Hän tahtoo. On ihan eri asia tulla Hänen omakseen
Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Siinä sinä menetät kaiken
Jeesukselle, mikä on kuolema ahneudellesi. Toisaalta siinä sinä tulet Jumalan
omaksi onnellisemmalla tavalla kuin mikään muu luotu voi olla.

Ylpeää kunnian tavoittelua seuraa häpeä
Me tiedämme, että kaikki mikä menee ylös tule joskus alas. Samoin me
tiedämme mitä meidän ylpeydestämme seuraa.

Kun jotkut kerskuvat hyvyydestään, niin toiset tulevat kateellisiksi. Ylpeyden
synnyttämä kateus sysää ihmiset toisiaan vastustaviksi puolueiksi. Kateelliset
keksivät itsestään jotain muuta kerskauksen aihetta, jota ei ole niillä, joille
he tulivat kateellisiksi. Elämme ylpeily-yhteiskunnassa, jossa ihmisten
hengenravintona ovat omanarvontuntoa kohentavat kokemukset.
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Ihmiset laittautuvat kunnianarvoisiksi, että heitä kadehdittaisiin. Heidän
henkensä hihkuu ilosta, kun he ovat ylpeitä itsestään. Kunnian himosta elävä
kadottaa lopulta terveen arvostelukyvyn siitä, mikä oikeasti on kunnian arvoista.

Kun kyllin moni elää sairaan kunnianhimonsa vallassa, syttyy sota. Sodassa
ei oikeasti ole mitään kunniakasta. Vain ne jotka ajattelevat itsestään liikaa
voidaan saada lähtemään toteuttamaan sodan mielettömyyttä.

Ihmiskunta ei kykene hillitsemään kunnianhimoaan. Siksi loppuun asti on oleva
sota ja hävitys on seurausta ylpeästä mielestä. Ylpeyden synnyttämä hävitys on
häpeä, jota hetken kauhistuvat ne jotka jäivät eloon. Häpeä on kuitenkin pian
unohdettu ja uudet ylpeilijät ovat taas valmiit sotaan.

Viimeisessä sodassa ihmiskunta ylpeilee itseään Jumalaa vastaan. Ajattele,
mikä sokeus! Luulevat voivansa sotia Kaikkivaltiasta vastaan. Jotkut vain
osaavat rohkaista ihmisiä luulemaan itsestään liikaa. "Ne lähtivät kokoamaan
kaikki maanpiirin kuninkaat sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suureksi
päiväksi."Ilm.16:14

Jumala oli Jeesuksessa Kristuksessa ja kärsi ristillä meidän ylpeytemme
ansaitseman rangaistuksen. Vain tämä Jumalan Pojan uhri voi tehdä tyhjäksi
ylpeytesi seuraukset. Jeesuksen läsnäolo vapauttaa sinut kunnianhimostasi.

Ylpeisiin ajatuksiin tottunut sydän kuulee Jumalan evankeliumissa
mahdollisuuden päästä Jumalan lapsen asemaan. Petyttyään maallisissa
unelmissaan hän kokee uskoontulossa mahdollisuuden tulla joksikin suureksi.
Jeesus sanoo omiaan veljikseen ja täytyyhän sen olla jotain suurta olla Jumalan
lapsi, he ajattelevat.

Tosiasiassa evankeliumi tarjoaa meille täällä maailmassa samanlaista osaa kuin
minkä Jeesus koki. Me voimme olla Jumalan lapsia Jeesuksessa Kristuksessa,
mutta vain Hänessä. Niin kuin Jeesus täällä vaeltaessaan eli Isänsä kautta, niin
meidänkin tulee elää Jeesuksen kautta. Jos me emme pysy Hänessä, niin ei
Hänkään pysy meissä. Älä siis ylpeile sillä, että olet Jumalan lapsi, tai sinusta
tulee kuin kuiva oksa, joka leikataan pois Jeesus-puusta ja heitetään tuleen.

Tulkoon Jumalan Kuningaskunta!
Mitä siitä seuraa, kun Jumala oli Kristuksessa Jeesuksessa ja sovitti maailman
itsensä kanssa? Siitä seuraa monta asiaa, jotka tapahtuvat täysin riippumatta
siitä, mitä me uskomme. Koko luomakunta vapautetaan synnin kirouksesta.

"Itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten
kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja
on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Eikä vain se vaan myös me, joilla
on Hengen esikoislahja, huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi
ottamista, ruumiimme lunastusta."Room.8:21-24
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Jeesus tulee maan päälle ja Hänen omansa herätetään kuolleista. Silloin
maapallo vapautuu saasteistaan. Erämaat muuttuvat puutarhoiksi ja
kadonneet eläimet palaavat. Kaikki on taas hyvin, niin kuin se oli ennen
syntiinlankeemusta.

Mikä on sinun elämässäsi sen seuraus, että Jeesus kuoli ja nousi ylös? Vaikka
et uskoisi Häntä, niin silti sinutkin herätetään kuolleista ja saat myöhemmin
uuden ruumiin tuomion ylösnousemuksessa. Jos uskot Häntä, niin saat Hänen
tulemuksessaan uuden ruumiin, joka on Hänen ruumiinsa kaltainen.

Tänäänkin monet kokevat Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen seurauksia.
Hänen rakkaudessaan elävät eivät laittaudu seksikkäiksi, että heitä himoittaisiin,
vaan Jeesuksen puhtaus tulee heissä esiin siveänä käytöksenä ja uskollisuutena
avioliitossa. Hänen Hengessään vaeltavat eivät elä yli varojensa, vaan he ovat
tyytyväisiä siihen, miten Jumala on pitänyt heidän tarpeistaan huolen. Hänen
uskossaan elävät eivät kehu itseään, vaan iloitsevat Jumalan armosta.

Sinä Jumalan ihminen, älä ahdistu tämän maailman tuhosta, koska se on kuin
raskaana olevan tuskanhuutoa. Uusi maailma on syntyvä, kun Jeesus tulee maan
päälle. Katsokaamme siis yli pimeyden Jumalan Kuningaskunnan kirkkauteen.
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Julkaistu 01.01.2010

Syntipäästöt
Ihmiset ovat huolissaan hiilidioksidipäästöistä, koska ne voivat aiheuttaa
ilmastonmuutoksen. Miksi he eivät ole huolissaan syntipäästöistä? Nehän
ovat aiheuttaneet henkisen ilmastonmuutoksen, joka on saanut koko
luomakunnan kärsimään. Kaikki maailmassa oleva paha johtuu ihmisten
pahuudesta. Miksi hoidetaan vain oireita, eikä haluta edes puhua niiden
syystä?

Ahneuden ilmasto
Ahneuden teot ovat syntipäästöjä, jotka kuluttavat liikaa luonnonvaroja. Halu
koota itselleen enemmän kuin tarvitsee, on ahneutta ja se on saastuttanut
maapallon, koska se lisää turhaa kulutusta. Rakkaus rahaan ja omaisuuteen on
saastuttanut sydämet ja maan. Ahneutemme on napinaa Jumalaa vastaan.

Älä iloitse omistamisesta, vaan iloitse siitä, kun sinulta ei puutu mitään
tarpeellista. Älä ole ahkera ahneudesta rahaan vaan rakkaudesta Jumalaan ja
lähimmäisiin.

Ylpeyden ilmasto
Ylpeyden teot ovat syntipäästöjä, jotka saavat ihmiset vihaamaan toisiaan ja
suhtautumaan välinpitämättömästi luontoa kohtaan. Sodat ovat ylpeyden tekoja,
jotka tuhoavat ympäristöä. Ylpeytensä tähden ihmiset eivät tunnusta virheitään,
minkä tähden ihmisten tekemät tuotteet saastuttavat ja ovat huonolaatuisia.
Salailun ilmapiiri on synnyttänyt valheiden verkoston, mikä on saanut monet
tekemään luontoa tuhoavia päätöksiä. Ylpeytemme on kapinaa Jumalaa vastaan.

Älä anna kateuden määräillä itseäsi äläkä tavoittele ihmisten kunnioitusta, vaan
iloitse Jumalan suuruudesta ja anna Hänen kunniansa ravita henkesi.

Itsekkyyden ilmasto
Itsekkäät nautiskelut ovat syntipäästöjä, jotka raiskaavat luonnon. Ihminen, joka
ei kykene hillitsemään itsekkäitä himojaan, ei kykene suojelemaan luontoa.
Avioliiton ulkopuolisessa seksissä on samaa asennetta kuin luonnonvarojen
vastuuttomassa käytössä. Molemmissa otetaan hetken nautinto välittämättä
seurauksista. Neitsyyden arvostus on luonnonsuojelua. Himot pilkkaavat
Jumalaa.

Älä iloitse seksuaalisesta himosta, vaan omasta puolisostasi. Avioliitto on
kestävää kehitystä.

Henkinen ilmasto ja mielenmuutos
Maapallon ilmastonmuutosta tärkeämpi asia on ihmisten mielenmuutos. Mikä
saisi ihmisten ylpeät, ahneet ja itsekkäät mielet muuttumaan?



- 302 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Kaikille on ilmeistä, että luonto kärsii meidän pahuudestamme. Sen kärsimykset
ovat kuitenkin pieniä verrattuna siihen, miten paljon Jumala on kärsinyt meidän
pahuutemme tähden. Hän on ilmoittanut meille henkisen ilmastomme vakavista
seurauksista.

Jumala on valmistanut jokaiselle mahdollisuuden mielenmuutokseen. Puhdas
mieli ei aiheuta pahoja päästöjä. Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan
tulemalla Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi.

Jeesus otti meidän syntimme omikseen Getsemanessa ja sai näin päälleen
meille kuuluvan rangaistuksen. Hän kuoli sinun puolestasi Golgatan ristillä.
Silloin aurinko pimeni keskellä päivää, kun Jumalan viha ilmestyi rankaisemaan
meidän pahuuttamme. Tämän uhrin kautta Jumala voi antaa anteeksi sinun
syntisi ja puhdistaa mielesi. Jeesus herätettiin kuolleista, koska Hän ei ollut
koskaan tehnyt mitään väärää. Nyt Hän on Jumalan Valtaistuimella ja odottaa
sinun vastaustasi tekoonsa. Otatko vastaan Jumalan rakkauden vai et?

Jumalan evankeliumin sisäistäminen kykenee muuttamaan sinun sydämesi.
Anna mielesi muuttua sen voimasta! Jumalan rakkauden valossa uskallat
tarkastella pahuuttasi, koska tiedät, että Jeesuksen tähden tulet saamaan anteeksi.

Häpeä ylpeyttäsi, ahneuttasi ja itsekkyyttäsi! Kadu ja sure syntipäästöjäsi! Pane
kaikki pahuutesi Jeesuksen päälle ja tunnusta osallisuutesi rangaistukseen, jonka
Hän sai puolestasi. Käänny Hänen puoleensa ja tunnusta Hänelle syntisi. Kun
Jumala on antanut sinulle anteeksi, tee Hänen kanssaan Liitto!

Rakkauden Pyhä Liitto
Ihmiset tekevät liiton keskenään vastustaakseen ilmastonmuutosta, mutta tee
sinä liitto Jeesuksen Kristuksen kanssa vastustaaksesi omaa pahuuttasi. Yhdy
Golgatan sopimukseen antaen Jeesuksen olla Herrasi ja Jumalasi. Alamaisuutesi
Hänelle antaa sinulle voiman elää puhdasta elämää. Koska Hän elää, saat
sinäkin elää uutta elämää.

Jumala on antanut meille paljon hyvää nautittavaksemme. Riemuitse Jumalan
kunniasta, minkä näet Hänen luomisteoissaan ja Hänen Uhrissaan. Pidä yhteyttä
Jeesukseen ja sielusi tulee ravituksi Hänestä. Vain rakkaus Jumalaan antaa
sinulle ilon ja elämäntarkoituksen. Rakasta Jumalaa, koska Hän on ensin
rakastanut sinua.

Meidän tulee kohdella luontoa oikein siksi, koska me kunnioitamme Jumalan
tekoja. Monet tekevät sitä vain siksi, että haluavat hoitaa pahuutemme
seurauksia luonnossa voidakseen jatkaa elämäänsä pahuudessa. He rakastavat
niin paljon himojaan, että he eivät halua luopua niistä. Siksi he yrittävät
"parantaa sairautta" vain oireita hoitamalla.

Mitkään ihmisten toimet eivät voi pelastaa maapalloa, koska suurin osa
ihmisistä ei tule uskomaan Raamatun Jeesukseen. Siksi maapallo tulee lopulta
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tuhoutumaan syntipäästöihinsä. Jumala tulee kuitenkin luomaan uuden maan
omilleen, jotka Hän on saanut pelastaa. Siksi älä murehdi mitä tapahtuu tälle
maalle ja ajalliselle ruumiillesi, vaan pidä huolta siitä, että Jumala saa pelastaa
sinut tulevaan maailmaansa. Pyhä Liitto Jumalan kanssa antaa voiton kaikesta
pahasta.
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Julkaistu 07.05.2008

Tahtojen taistelut
Minkä maistoit hyväksi sitä tahdot saada lisää. Kerran tahdottu on melkein
aina tahdottu. Jos maistoit pahan hyväksi, aloit tahtoa pahaa. Miten voisit
päästä siitä vapaaksi?

Tahdon synty
Ilman lupausta ei ole toivoa ja ilman toivoa ei ole tahtomista. Mitä sinulle
luvattiin, sitä voit toivoa saavasi. Lupauksen täytyy vakuuttaa sinut tavoitteen
hyvyydestä, jotta voisit alkaa tahtoa sitä. Maistiainen välittää lupauksen ja
synnyttää tahtomisen. Tahto on sitoutumista toivottuun tavoitteeseen.

Se, mitä maistoit, sisälsi jonkun lupauksen. Tahtosi heräsi lupauksesta. Sait
maistaa jotain, mitä tavoitella. Sielusi sanoi, että tämä on hyvää. Tätä minun
täytyy saada lisää. Kuinka kukaan sitä tahtoisi, mitä hän ei ole saanut maistaa?
Joku kokemus täytyy olla, olkoon sitten kuulemista, näkemistä tai tuntemista.

Yksi kokee maistiaisen hyvänä ja toinen maistaa saman pahana kolmas ei maista
siinä mitään. Siksi tahtomme herää eri asioihin. Ettet heräisi tahtomaan pahaa,
niin ole huolellinen maistaja. Varmista, että maistat pahan pahaksi ja hyvän
hyväksi. Jos maistoit hyvän pahaksi, niin kuljit onnesi ohitse. Jos maistoit pahan
hyväksi, niin astuit onnettomuuteen.

Mitä olet maistanut Jumalasta? Monet välittävät sinulle petollisia maistiaisia,
jotta sinä niitä maistettuasi ajattelisit Hänestä: Tätä en tahdo lisää. Jos joku
oikeasti on saanut maistaa Jumalan hyvyyttä, hänessä on herännyt elävä toivo
päästä Hänen luoksensa.

Jos olet saanut maistaa, että Jumala on hyvä, tahdot olla yhteydessä Häneen.
Tahdot tehdä Jumalan tahdon ja tämän tahtotilasi tähden voit uskoa Raamatun
Jeesukseen. Hän sanoo: "Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, hän tulee
tietämään, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani."Joh.7:17

Syntiset maistiaiset
Maistoit alkoholin huumaa ja tahdoit kokea sitä uudestaan. Sinulle jäi elävä
toivo humaltumisen onnesta. Ehkä joskus koit humalassa ollessasi jotain
epämiellyttävää. Siksi et enää tahdokaan sitä yhtä paljon kuin ennen. Tahtosi
menetti toivonsa, mutta silti jäit riippuvaiseksi aineesta.

Maistoit seksuaalisen kiihkon huumaa ja sielussasi syntyi palava tahto saada
kokea sitä lisää. Kiihottumisen tahtominen ankkuroi sielusi täydellisen
seksikumppanin löytämiseen. Ehkä joskus koitkin nautinnon sijaan kärsimystä.
Siksi et enää tahdokaan tyydyttää himoasi kuten ennen. Tahtosi heikentyi, mutta
silti jäit riippuvaiseksi nautinnosta.
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Maistoit mammonan kiiltoa ja loistoa, mikä synnytti sinussa tahdon rikastua.
Rakastuit rahaan. Aloit tahtoa rahaa ja tavaraa, koska omistaminen tuntui
sinusta niin hyvältä. Ehkä joskus koit suurta tyhjyyttä tavaroittesi keskellä. Siksi
tahtosi rikastua veltostui, mutta silti jäit riippuvaiseksi omistamisen tuomasta
turvallisuudesta.

Maistoit kunnian tuomaa iloa. Saamasi kehut kohottivat itsetuntoasi niin, että se
synnytti sinussa vakaan tahdon tavoitella kultaa ja kunniaa. Ehkä joskus saamasi
kunnia ei enää kyennytkään paisuttamaan sinua onnesta. Siksi tahtosi tavoitella
kunniaa alkoi horjua, mutta silti jäit riippuvaiseksi ihmisten kiitoksesta.

Maistoit uskonnon tuomaa lohdutusta. Saamasi pyhät toimitukset synnyttivät
sinussa tahdon olla uskovainen. Harras tunnelma temppelissä synnytti sinussa
vakaumuksen uskoa Jumalaan. Ehkä meno yhteisössä alkoi tympäistä sinua,
eikä se enää kyennytkään vakuuttamaan sinua siitä, että Jumala on kanssasi.
Siksi tahtosi uskoa kuoli, mutta silti jäit riippuvaiseksi uskonnostasi.

Elpynyt tahto
Kerran tahdottu on melkein aina tahdottu. Tahtomme toipuu saamistaan
kolauksista eikä helposti lannistu toivomasta sitä, mitä alussa maistoimme. Siksi
moni humalainen tahtoo jatkaa humaltumista, vaikka sai alkoholilta kipeitä
iskuja. Avioliiton ulkopuolinen seksi on saastaa, jonka kokeminen ei lannista
monia rientämästä yhä uudestaan samaan riettauden lätäkköön.

Tahto rikastua elpyy monissa sydämissä, vaikka omaisuuden hoidon aiheuttamat
huolet ovat lävistäneet heidän sielunsa monella tuskalla. Häpeään joutuneet
ylpeilijät kokoavat voimansa ja tahtovat päättäväisesti olla jotain suurta
kiihkeämmin kuin koskaan ennen. Uskonnostaan vieraantuneet palaavat hädän
hetkellä takaisin yhteisönsä helmaan. Maistiaiset ovat kohtalokkaita hetkiä!

Tahtoako vai ei, siinäpä vasta kysymys! Kun päästämme jonkun tahtomisen
sisimpäämme syntyy aina jotain uutta, josta tulee osa meitä. Siksi meidän on
niin vaikea päästä eroon jonkun tahtomisesta. Älä kuitenkaan ole toivoton tässä
asiassa. Jumala on valmistanut meille vapautuksen pahan tahtomisesta.

Koe kuinka Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa ja sovitti sinun
syntisi Golgatan ristillä. Katso sinun pahuutesi tähden ristillä kärsivää Jeesusta.
Tämä uhri todistaa sinulle, että Jumala tahtoo sinun pelastumistasi. Hän antaa
sinulle voiman ristiinnaulita tahtosi pahaan.

Maistaisitko Jumalan uhria vasta sitten kun olet menettänyt toivosi kaiken muun
suhteen? Turha odottaa sitä, sillä pahat tahtosi eivät kokonaan kuole niin kauan
kuin elät, mutta heikentyneinä ne eivät ehkä kykene estämään sinua maistamasta
Jumalan lahjaa.
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Luonnon maistiaiset
Koko luomakunta on täynnä maistiaisia Jumalasta. Järkemme sanoo meille, että
maailma on suunniteltu. Huono omantunto sokaisee järjen ja tuottaa mautonta
tiedettä. On hullua antautua sattumien varaan. Silti luomakunnan ihmeet ovat
maistiaisia, joita kukaan ei voi ohittaa.

Kaikki tahtovat sitä, että Jumala antaa heille luomakuntansa ihanuudet. Vaikka
syntiinlankeemus vei meiltä pois Paratiisin, niin silti keskellämme on maistiaisia
siitä. Meillä on maistiaisia Jumalan teoista, mutta maistammeko Hänen
teoissaan Häntä itseään? Tekijä on aina enemmän kuin hänen tekonsa.

Eliölajien monimuotoisuus kertoo meille Hänen mielikuvituksensa rajattomasta
rikkaudesta. Luomakunnan monimutkainen järjestelmällisyys kertoo meille
Hänen rakastavan järjestystä ja harmoniaa. Hänen suunnittelemiensa systeemien
tarkoituksenmukaisuus julistaa meille Hänen järkensä ihmeellisyyttä.
Eläinlasten söpöydessä heijastuu Hänen hellä luonteensa. Hänen puhdas
huumorinsa näkyy monissa eläinten hassuissa ilmeissä ja liikkeissä.

Luonnon antamat maistiaiset eivät yleensä synnytä meissä liikettä Jumalan luo,
koska syntiinlankeemus laittoi luomakuntaan kirouksen. Luonnossa esiintyvä
väkivalta on paha maku maistiaisessa. Sen tähden ei tahdota lähestyä Luojaa,
vaikka tuo paha maku johtuu meistä. Luonnossa oleva väkivalta on heijastus
meidän pahuudestamme, mutta kuka sen myöntää?

Leijona tappaa kauriin ja syö sen lihaa, koska sinun pahuutesi käyttää
ravinnokseen Jumalan hyvyyden antimia. Leijonat ryhtyvät syömään ruohoa,
kun Jumala kerran tulee alas luoksemme.

Taivaallinen maistiainen
Eläinten veri virtaa luonnossa, koska meidän syntimme vaativat sovitusta. Joku
ymmärsi tämän ja tunnusti syntinsä Jumalalle ja uhrasi Hänelle karitsan. Silloin
Jumala antoi hänelle maistiaisen taivaasta antaessaan hänelle anteeksi ja hyvän
omantunnon. Näin hänessä syntyi tahto vaeltaa Jumalan yhteydessä.

On vain yksi uhri meidän syntiemme sovittamiseksi. Eläinuhrit ovat olleet vain
viittauksia siihen. Jumalan Pojan veri vuodatettiin Golgatalla. Se on ainoa uhri
meidän syntiemme tähden. Siinä on sinulle taivaallinen maistiainen tarjolla. Voit
kokea Jumalan uhrin voimaa. Saat kokea Jumalan antavan sinulle anteeksi sinun
pahat tekosi.

Jumala on todella luvannut meille paljon Jeesuksessa Kristuksessa. Jos maistoit
Jeesusta, vastaanotit lupauksen ja siksi sinä tahdot seurata Häntä. Ennen
uskoontuloasi sinä olet kuitenkin maistanut itsekkyyttä, ahneutta ja ylpeyttä.
Niiden synnyttämät tahdot sotivat evankeliumin synnyttämää tahtoa vastaan.
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Jumalan tahdon ja syntisten tahtojen välinen taistelu käydään jokaisen
uskovaisen sydämessä. Monet ovat hävinneet nämä taistelut ja siksi luopuneet
lopulta myös Jumalan rakkauden uhrista. "Mahdotontahan on uudistaa
parannukseen niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaallista
lahjaa ja tulleet osallisiksi Pyhästä Hengestä, maistaneet Jumalan hyvää sanaa
ja tulevan maailmanajan voimia, mutta ovat luopuneet."Hep.6:4-6

Luopumus Jumalasta on kuin olisi hävinnyt sodan. Voimme hävitä monta
taistelua, mutta lopulta voittaa sodan. Voimme myös voittaa monta taistelua,
mutta lopulta hävitä sodan. Luopumus ei tapahdu helposti. Jos meidän on vaikea
kuolettaa itsestämme tahtoa, joka syntyi pahan himoitsemisesta, niin vielä
vaikeampi meidän on kuolettaa itsestämme sitä tahtomista, minkä evankeliumin
voima meissä synnytti.

Silti, jokainen taistelu on vaarallinen. Tahtojen taistelussa voimme joutua
kokemukseen, joka saa meidät rikkomaan evankeliumia vastaan. "He näet itse
uudestaan ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häpäisevät häntä julkisesti."Hep.6:6

Vastustaessamme syntistä tahtoamme voimme menettää toivomme voitosta.
Etkö enää tahdo taistella? Päätöksesi luopua toivosta on päätös luopua
taistelusta. Vaikka uskosi näin veltostui, niin riippuvaisuus Jumalan armosta jäi.
Koska et enää taistele, et koe täyttä rauhaa Jumalassa. Sinua alkaa ärsyttää ne,
joiden havaitset yhä taistelevan. Vastustaessasi heitä sinä voit langeta toimimaan
samassa hengessä kuin ne, jotka ristiinnaulitsivat Jeesuksen. Puolustaessasi
omaa taistelemattomuuttasi voit tulla häpäisseeksi Jeesuksen julkisesti.

Jottei sinusta tulisi Jumalan armon pilkkaajaa, niin älä koskaan luovu taistelusta
omaa pahuuttasi vastaan, vaan ole siinä aina innokas. "Toivomme hartaasti, että
kukin teistä osoittaa samaa intoa ja säilyttää toivon täyden varmuuden loppuun
asti, ettette veltostuisi vaan seuraisitte niitä, jotka uskon ja kärsivällisyyden
kautta perivät sen, mikä on luvattu."Hep.6:11-12

Oma tahto vai Jumalan tahto
Jeesus voitti kaikki kiusaukset. Hänen asenteensa on se ase, joka vie meidätkin
voittoon. "Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani vaan
lähettäjäni tahdon."Joh.6:38

Pahan tahdon kuolettamisessa oleellisinta on elää Jeesuksen kautta. Niin
kuin Isä lähetti Jeesuksen maailmaan, samoin Jeesus on lähettänyt meidät
maailmaan toteuttamaan lähettäjänsä tahtoa. "En minä voi tehdä mitään omasta
aloitteestani. Minä tuomitsen sen mukaan kuin kuulen, ja minun tuomioni on
oikea, sillä minä en etsi omaa tahtoani vaan hänen tahtoaan, joka on minut
lähettänyt."Joh.5:30

Mitähän minä nyt tahtoisin? Älä edes kysy. Oman tahdon kysyminen on
ansa, koska väärien valintojemme synnyttämät tahdot elävät meissä ja
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vastaavat kysymykseesi. Mitähän Jumala tahtoo minun elämältäni? Pyhä
Henki vastaa kysymykseesi ja myös antaa voiman asian toteuttamiseen.
"Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa
tapahtuisi."Fil.2:13

Valitettavasti monet tyytyvät vain maistamaan Jumalan elämää eivätkä halua
jatkuvasti syödä Häntä. Siksi Jumala ei pääse vaikuttamaan heissä tahtomista
eikä tekemistä enempää kuin uskoontulon verran. He luulevat voivansa elää
maistiaisen varassa koko elämänsä. Siksi he luopuvat Jumalasta eivätkä pysy
uskossa loppuun asti.

Miksi monet tyytyvät vain maistamaan Jumalaa, mutta eivät tahdo samaa lisää?
Heille syötetään seurakuntien kokouksissa uskonnollista ruokaa, jota he luulevat
aidoksi hengelliseksi ravinnoksi. Tämä petos eristää heidät Jumalan armon
aidosta ravinnosta.

Seurakunnan kokoukset, joissa uskovat esiintyvät toinen toiselleen,
kasvattavat teeskentelijöitä. Kokouksessa opittu ulkokultaisuus vaikuttaa myös
henkilökohtaiseen rukouselämään. Moni uskovainen esiintyy Jumalalle eikä
siksi voi kuulla sanoja, jotka lähtevät Jumalan suusta. Jos lähestymme Jumalaa
vain sanoillamme pitäen sydämemme kaukana Hänestä, niin jäämme vaille
Hänen armonsa ruokaa.

"Pankaa siis pois kaikki pahuus, kaikki vilppi, teeskentely ja kateus ja kaikki
panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset janotkaa sanan väärentämätöntä
maitoa, jotta te sen avulla kasvaisitte pelastukseen, jos kerran olette maistaneet,
että Herra on hyvä."1Piet.2:1-3

Särje kristillisen kulttuurin sinuun synnyttämä rukousmylly ja "repäise rikki
sydämesi" ja anna sen vuotaa kuin vesi Jumalan kuultavaksi. Pane pois
esiintyminen! Pakene sitä henkesi edestä!

Jumala ei esiinny meille! Hänen uhrinsa Golgatalla ei ole mikään jumalainen
näytelmä. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus ovat todellisia tapahtumia, jotka
koskettavat koko luomakuntaa.

Jos panemme vanhat tahtomme pois, niin voimme keskittyä saamaan Jumalan
Hengen vaikutuksia. Jos halaat Jeesusta, niin tulet kääntäneeksi selkäsi syntisen
luontosi mieltymyksille. Jos olet maistanut Jumalaa, syö lisää! Silloin Jumala
vaikuttaa sinussa tahtomista. Saat tahtoa sitä, mitä Jumala tahtoo.

Tahto on mutta ei voimaa
On onnetonta, jos meillä on Jumalan vaikuttama tahto, mutta ei voimaa sen
toteuttamiseen. Jumala vaikutti meissä tahtomisen, mutta miksi Hän ei saa
vaikuttaa tekemistä? Tästä Paavali kirjoitti: "Minä tiedän, ettei minussa,
nimittäin lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla tosin on, mutta hyvää en
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pysty saamaan aikaan. Sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa,
mitä en tahdo, minä toteutan."Room.7:18-19

Paavali koki, että hänen pahat tahtonsa elivät hänen lihassaan. Ne sotivat hänen
hengessään vaikuttavaa Jumalan tahtoa vastaan. Kun Paavali sanoo, "sitä pahaa,
mitä en tahdo, minä teen", hän puhuu siitä, mitä hänen syntinen luontonsa tahtoi
tehdä. Liha teki tekonsa hänen ajatusmaailmassaan, mutta hän ei tunnustanut
niitä omakseen, vaan kuoletti nuo ajatukset.

Hän ei suinkaan anna lihallisuudelleen mitään armoa niin, että sallisi sen
päästä vaikuttamaan hänen jäsentensä tekoihin. Tietenkin hän joskus lankesi
syntiin, mutta hän ei tässä puolustele pahan tekemistä, sillä verukkeella ettei ole
voimaa tehdä hyvää. Jumala tarjoaa meille osallisuutta Jeesuksen kuolemaan
ratkaisuna voiman puutteeseen tehdä hyvää. Hyvät tekomme ovat Jeesuksen
ylösnousemuksen hedelmää.

"Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala.
Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi
synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka
emme vaella lihan vaan Hengen mukaan."Room.8:3-4

Sinun pahat tahtosi saivat palkkansa Jeesuksen ruumiin tuskissa. Jumalan viha
sinun pahaa tahtoasi kohtaan iski Jeesukseen Golgatalla. Katso mikä pyhä tuli,
joka kuluttaa sinun syntisen luontosi ja vaientaa sen puheet.

"Olemme siis velkaa, veljet, mutta emme lihalle elääksemme lihan mukaan, sillä
jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te Hengellä kuoletatte
ruumiin teot, niin saatte elää. Kaikki, joita Jumalan Henki johdattaa, ovat
Jumalan lapsia."Room.8:12-14

Jos olemme kokeneet Jumalan rakkauden itseämme kohtaan, olemme velassa
Jumalalle elääksemme Hänen tahtonsa mukaan. Hänen rakkautensa tähden
annamme Pyhän Hengen kuolettaa pahat tahtomme. Jos kieltäydymme
kuolemasta yhdessä Jeesuksen kanssa, emme saa voimaa Jumalan tahdon
tekemiseen, vaikka tahtomme sen tekemiseen heräsi kuultuamme evankeliumin.

Jumalan tahdon tekijät
Hyvin syöneenä jaksamme paremmin tehdä jotain. Jumalan antamalla ravinnolla
jaksamme tahtoa sitä, mitä Jumalakin tahtoo ja tehdä sitä, mitä Jumala tahtoo
meidän tekevän. Hänen Hengessään voimme tehdä Hänen tahtonsa. Hän on
tehnyt kaikki meidän hyvät tekomme Jeesuksessa Kristuksessa.

Jumalan Henki ei kuoleta sinun tahtoasi pahaan väkisin. Siksi Paavali
sanoo, että "jos te Hengellä kuoletatte". Sitä odotetaan, että sinä kuoletat ja
vapaaehtoisesti. Jumala ei harjoita henkistä väkivaltaa. Uskonnolliset henget
sen sijaan haluaisivat tehdä sinusta sätkynukkensa. Jos olet mielistynyt Jumalan



- 310 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

automaattiseen vaikutukseen itsessäsi, olet vaarassa joutua näiden Jumalan
vaikutuksia teeskentelevien henkien valtaan.

Jos Jeesus elää sinussa, niin voit vartioida jokaista mieleesi nousevaa ajatusta.
Ole Jumalan Hengessä valmis lyömään Jumalan Sanan miekalla hengiltä
jokainen mieleesi nouseva väärä ajatus. Niin toteutat tätä Raamatun sanaa:
"Vaeltakaa Hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Liha himoitsee Henkeä
vastaan ja Henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan, niin ettette tee sitä,
mitä tahdotte."Gal.5:16-17

Hei, missä ajatuksesi vaeltelee? Ole miehuullinen, ole luja ja taistelkoon henkesi
Jumalan Hengessä. Tarkkaile mielesi porttia niin kuin sotilas vartioi vihollisen
tulosuuntaan, ja ole joka hetki valmis taisteluun. Juuri tästä Paavali sanoi:
"Ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi."Fil.2:12

Ei hän yllytä meitä "ansaitsemaan pelastusta", vaan olemaan ahkeria armossa.
Uskonnolliset henget yrittävät saada sinut luopumaan tahtojen taistelusta
väittämällä, että taistelusi on vastoin armosta pelastumista. Jos sinulla on
Jumalan synnyttämä tahto, sinulla on elämä Jumalan Hengessä eikä sinun
tarvitse kuunnella kuolleiden opetuksia.

Jos sinulla on Jumalan elämä hengessäsi, se on kuolema synnin voimille sinussa.
Huuda Jumalan Hengelle: 'Syntinen luontoni ristiinnaulittakoon!' "Ne, jotka
ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja
haluineen. Jos me Hengessä elämme, vaeltakaamme myös Hengessä."Gal.5:24-25

Taistele vielä hetkinen, sillä kohta kaikki paha katoaa ja Jeesus ilmestyy
taivaasta ja tuo kuningaskuntansa maan päälle. "Maailma katoaa himoineen,
mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti."1Joh.2:17
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Lapsenmielisyys
Pahat ajatukset ovat opittuja. Vauva saa syntymälahjanaan puhtaan
mielen. Hänen mielensä ei ole tyhjä taulu, vaan Jumala on alustanut sen
hyvillä ajatuksilla. Kasvaessaan hän hylkää Jumalalta saamiansa ajatuksia
ja oppii pahuutta, mikä syöpyy hänen mieleensä. Aikuisen mieli on kuin
taulu täynnä pahoja kirjoituksia ja kuvia.

Lapsenkaltaisuus
Miten söpöjä ovatkaan eläinten poikaset! Kuinka suloisia ovatkaan vauvat!
Mikä heissä viehättää? Erikoisesti heidän kasvojensa muoto ja ilmeet herättävät
meissä jotain puhdasta. Se jokin heissä, on Jumalan kasvoista heijastunut
puhtauden säde. Kunnia Jumalalle, Hän on suloisuuden lähde! Koko luomakunta
on synnin seurauksena menettänyt paljon puhtaudestaan. Onneksi Jumala on
kerran luova kaiken uudeksi ja poistava synnin ainiaaksi.

Sanaan Luoja sisältyy sana Suunnittelija. Sen, minkä Jumala suunnitteli,
sen Hän myös loi. Suunnittelija ilmaisee suunnitelmissaan aina myös jotain
itsestään. Koska Hän itse on suloinen, niin Hän on luonut suloisuutta!

Jeesus sanoo: "Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä pienistä. Sillä minä
sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa katselevat aina minun taivaallisen
Isäni kasvoja."Matt.18:10  Jos halveksit lapsosen lapsenmielisyyttä, halveksit myös
Jumalan suloisuutta.

Lapsenmielisyys
Jumala on pannut jotain itsestään ei ainoastaan lapsen kasvoihin, mutta myös
hänen mieleensä. Jumala on puhdasmielinen. Vauvan mieli ei ole tyhjä taulu,
vaan Jumala on alustanut sen puhtailla ajatuksilla. "Siihen aikaan Jeesus rupesi
puhumaan: 'Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet
salannut nämä asiat viisailta ja älykkäiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.
Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt."Matt.11:25-26

Jos siis tahdot, että Jumala lähestyy sinua ja ilmoittaa sinulle salaisuuksiaan, niin
omaksu lapsenmielisyys. Lapsi ottaa varauksetta vastaan ilmoituksen henkilöltä,
jota hän rakastaa. Rakastu siis Jumalaan voidaksesi oppia Häneltä.

Aikuisenmielisyys
Lapsi odottaa innokkaasti, että hänelle kerrotaan asioita. Aikuinen taas tutkii
innokkaasti, että hän saisi itse selville totuuden. Keksittyään jotain hän on ylpeä
opistaan ja tärkeilee löytönsä kanssa. Aikuisenmielisyys on sitä, että halutaan
itse määritellä totuus, eikä arvosteta lahjaksi saatua ilmoitusta.

Jeesus kutsuu aikuisenmielisesti ajattelevia hylkäämään ajatuksensa ja tulemaan
lapsenmielisiksi. Opetuslapset tekivät Jeesukselle aikuismaisen kysymyksen ja
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saivat kehotuksen kääntyä aikuisesta lapsen kaltaiseksi: "Opetuslapset tulivat
Jeesuksen luo ja kysyivät: 'Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?' Niin Jeesus
kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: 'Totisesti minä
sanon teille; ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten
valtakuntaan.'"Matt.18:1-3

Tämä ei ole kehotus herkkäuskoisuuteen, vaan puhdasmielisyyteen.
Lapsellisuudessaan ihmiset usein ottavat vastaan mielettömiä asioita, jotka
johdattavat heidät ristiriitaan itsensä kanssa. Ettet sekoittaisi lapsenmielisyyttä
lapsellisuuteen, niin siksi on paikallaan seuraava tarkennus: "Veljet, älkää olko
ymmärrykseltänne lapsia. Pahuudessa olkaa lapsia mutta ymmärrykseltänne
täysi-ikäisiä."1Kor.14:20  Aikuisuuteen kasvaminen on kasvamista pahuudessa
eikä vain ymmärryksessä. Siksi Jeesus näkee uskoontulon kääntymisenä
lapsenkaltaisuuteen.

Jumalaton aikuisuus
Pahuuden oppinen alkaa yhä nuorempana, mutta viimeistään murrosikä on
syntiinlankeemuksen aikaa. Lapsen on itsenäistyttävä, mutta se ei tarkoita sitä,
että täytyisi tehdä juuri päinvastoin kuin vanhemmat sanovat.

Jumalaton aikuisuus on kapinallisuutta ja tietoista pyrkimystä eroon Jumalan
käskyistä. Rauhalliset ja hymyilevät lapsen kasvot muuttuvat pahuuden
paineessa kireän synkiksi tai levottoman iloisiksi. Kun ihminen saa lisää
itsevarmuutta, hänen kapinallisuutensa muuttuu ylpeäksi arvokkuudeksi ja
irstaaksi iloksi.

Hän, itse mielestään viisas ja ymmärtäväinen aikuinen hylätköön tärkeytensä
ja ottakoon Jeesuksen vastaan Jumalan viisautena. Jos Jumala on sinulta jotain
salannut, niin älä luule voivasi kaivaa sitä esiin. Älä siis ryhdy teologiksi, koska
se on lapsenmielisyyden hylkäämistä. Älä tee Jumalasta tiedettä, vaan anna
Hänen tehdä itsensä tiettäväksi sinulle.

Jumalan lapsen mieli
Kukaan ei kykene itse puhdistamaan mieltään. Toisaalta Jumala ei väkisin
puhdista ketään. Saat tulla Jeesuksen luo sellaisena kuin olet. Toisaalta Hänen
luonaan et jää sellaiseksi kuin olet. Kun Jeesus antaa meille synnit anteeksi, niin
Hän myös vaikuttaa meissä uuden mielen, jos pysymme Hänessä.

"Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne
uudistuksen kautta."Room.12:2  "Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka
mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia
himoja, uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen,
joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja
pyhyyteen."Ef.4:22-24
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Älä siis tyydy vain hyvään omaantuntoon, sillä Jeesus tahtoo antaa sinulle
enemmän. Saastainen mieli saa aikaan uusia syntejä, mutta puhdas mieli varjelee
lankeamasta. Suuri on tämä suloinen salaisuus: Miten Jumalan Henki uudistaa
ajatukset ja asenteet!

Hengellinen täysi-ikäisyys
Uskoontulo merkitsee syntymistä Jumalan lapseksi. Tämän uuden luomuksen
esiintulo mieleltään turmeltuneessa ihmisessä on suuri haaste jokaiselle
uskovaiselle. Joka päivä vanhan ihmisen asenteet on kuoletettava ja avattava
mieli uuden luomuksen asenteille, "kunnes me kaikki saavutamme ykseyden
uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen
täyteyden täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä."Ef.4:13-14

Millainen on hengellinen aikuinen? Hänellä on Jeesuksen Kristuksen mieli.
"Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli."Fil.2:5
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Ole miehekäs Jeesuksessa
"Valvokaa, pysykää uskossa lujina, olkaa miehekkäitä, olkaa vahvoja.
Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa." (1Kor.16:13-14)

Hengellinen kasvu
Noustuaan kuolleista Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven rannalla
ja puhutteli heitä lapsiksi: "Lapset, eikö teillä ole mitään syötävää?"Joh.21:5  He
olivat aikuisia miehiä, mutta Jeesus piti heitä hengellisinä lapsina.

Apostoli Paavali totesi, että hän ei voinut puhua Korintton uskoville
"niin kuin hengellisille vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pikkulapsille
Kristuksessa."1Kor.3:1  Apostoli Johannes kirjoittaessaan uskoville puhuttelee
heitä lapsiksi, nuorukaisiksi ja isiksi (1Joh.2:12). Myös apostoli Pietari puhuu
uskovista nuorempina ja vanhempina, kun hän kehottaa vanhempia kaitsemaan
nuorempia (1Piet.5:1-5).

Hengellinen ikä perustuu hengelliseen kasvuun, joka on uskovan muuttumista
Jeesuksen kaltaiseksi. Uskovien yhteys on sitä parempi, mitä vanhempia he
ovat hengellisesti. Pienten lasten kesken on vain heikko yhteys. "Kunnes me
kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän
miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan."Ef.4:13

Jumalan seurakunnan rakentaminen on sitä, että palvelemme toinen toistamme
saamallamme armolahjalla, jotta Jeesus Kristus saisi meissä muodon. Silloin
koemme ykseyden uskossa.

Kaikki ihmiset kasvavat hengellisesti jonkun kaltaisiksi. Meidän ruumiillinen
elämämme on henkemme kasvualusta. Kun ruumiimme kuolee, henkemme on
valmis. Poistutko täältä iankaikkisuuteen hengellisenä vai lihallisena olentona?
Toivoisin sinulle sitä, että olisit kuolemaasi mennessä saavuttanut "Kristuksen
täyteyden täysi-ikäisyyden mitan."

Hengellinen kasvu on aivan eri asia kuin luonnollinen henkinen kasvu.
Monet fyysiseltä iältään aikuiset käyttäytyvät kuin pikkulapset, koska heidän
henkisessä kasvussaan on jotain vikaa. Vastaavasti monet kauan aikaa
uskossa olleet käyttäytyvät yhä kuin eivät tuntisikaan Jeesusta, koska heidän
hengellisessä kasvussaan on jotain vikaa. He voivat pysyä lapsina kuolemaansa
asti. Kerran täysi-ikäiseksi tullut voi uudestaan tulla lapseksi, joka kykenee
nauttimaan vain Sanan maitoa, mutta ei sen lihaa.

Hengellinen kasvu perustuu evankeliumiin ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta
Jeesuksesta. Jos imet itseesi Jumalan armoa ja rakkautta Hänen Uhristaan,
sinussa tapahtuu kasvun ihme, joka muuttaa sinut Jeesuksen kaltaiseksi.
Apostolitkin kasvoivat aikuisiksi vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen.
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Silloin he ymmärsivät Jeesuksen kuoleman merkityksen ja kokivat siinä
Jumalan rakkauden, joka muutti heidät.

Täysi-ikäisyys Kristuksessa ei merkitse synnittömyyttä vaan oikeamielisyyttä.
Jumalan rakkauden voimasta oikeamielinen aina katuu syntejään yhä syvemmin
ja syvemmin ja siksi lankeaa yhä harvemmin ja harvemmin.

Lapset kaitsevat lapsia
Jos etsitään kristillisistä johtajista Jeesuksen kaltaisuutta, voidaan huomata, että
usein hengelliset lapset johtavat seurakuntia. He ovat luonnolliselta henkiseltä
kasvultaan aikuisia, mutta eivät ole hengellisesti täysi-ikäisiä. Nyt on samoin
kuin profeetta Jesajan aikana: "Minun kansani valtiaat ovat lapsia, ja naiset
hallitsevat sitä. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet
polkujesi suunnan."Jes.3:12

Lapset ja naiset eivät hallinneet Israelia Jesajan aikana, vaan Jumala kutsui
miehiä lapsiksi ja naisiksi, koska he eivät olleet Jumalan mielen mukaisia
johtajia. Heidän mielensä ailahteli kuin lapsilla, koska he joskus uskoivat
Jumalaa, mutta toisinaan kapinoivat Häntä vastaan. Niin kuin nainen antautuu
miehelle, he olivat levittäneet sydämensä ovet syntiselle maailmalle ja antaneet
sen siementen hedelmöittää sydämensä ajatukset. Siksi he eivät olleet Jumalan
silmissä aikuisia eivätkä miehekkäitä.

Jos hengelliset lapset johtavat seurakuntaa, uskovat kadottavat helposti näyn
siitä, mihin seurakunnan toiminta tähtää. Toiminnan oikea päämäärä on muuttaa
uskovat Jeesuksen kaltaisiksi. Lihalliset johtajat keskittyvät tavoittelemaan
laumansa jäsenmäärän kasvua.

Hengellisesti alaikäisten järjestämät kokoukset ovat teatteria, kuin pikkulasten
roolileikkejä. Kristillisellä viihteellään he hämmentävät meidän polkujemme
suunnan. Heillä ei ole suuntana Jumalan Karitsan kaltaisuus, vaan suurin ja
kaunein seurakunta. Silti Jumalan Pojan asenteiden ja ajatusten omaksuminen on
se päämäärä, mihin jokainen Jumalasta syntynyt pyrkii.

Mieleltään enemmän Jeesuksen kaltaisen tulisi kaita vähemmän Jeesus-mielistä,
vanhemman nuorempaa eikä päinvastoin. Hengellisesti alaikäiset johtavat monia
kristillisiä yhteisöjä, koska niin monet kristityt vastustavat omaa hengellistä
kasvuaan. Sellaisissa yhteisöissä ei ole tilaa uskoville, jotka haluavat kasvaa
hengellisesti.

Ne, jotka haluavat pysyä hengellisinä lapsina, eivät suvaitse henkilöä, joka
ohjaisi heitä muuttumaan kohti Kristuksen mielenlaatua. He valitsevat itselleen
kaltaisensa johtajan. Kansa saa sellaisen johtajan kuin se ansaitsee. Näin
oli myös Jesajan aikana. Jumala sanoi, että "nuorukaiset minä annan heille
ruhtinaiksi, ja pahanilkiset hallitsevat heitä."Jes.3:4
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Jumala antoi heidän saada kelvottomat johtajat, koska he olivat päättäneet
elää ylpeydelleen, ahnehtia ajallisia aarteita ja hemmotella itsekkyyttään. He
eivät tahtoneet muuttua Jumalan mielen mukaisiksi, vaan halusivat Jumalan
muuttuvan heidän mielensä mukaiseksi. Tällainen asenne johtaa siihen, että
aletaan kääntää kieroon Jumalan sanoja.

On turvallista tietää, että Jumala on muuttumaton kallio. Hän yksin on luja,
miehekäs ja hyvä! On armoa, että Hän tahtoo ilmestyä meissä.

Lihallisuudessa pysyminen johtaa laittomuuteen
Hengellisesti alaikäisestä, joka ei tahdo kasvaa Jeesus-ihmiseksi, voi tulla
laittomuuden lapsi. Jumalan armo pyrkii kasvattamaan meistä hengellisesti
täysi-ikäisiä. Jos joku aina vain pysyy yhtä lihallisena, eikä muutu Jeesus-
mieliseksi, hän on vastustanut Pyhää Henkeä. Et voi olla kasvamatta, jos pysyt
Jumalan armossa. Jeesus-mielinen kykenee hillitsemään halunsa, vihansa ja
pelkonsa. Hän ei armahda omaa pahuuttaan, vaan karkottaa kaikki sen ajatukset
pois mielestään.

Kristillisen johtajan velvollisuus on opettaa sitä, mitä Jeesus opettaa. Jos
johtaja on hengellisesti lapsi, hän ei kestä sitä vastustusta, millä tämä maailma
vastustaa meidän Herramme ja Jumalamme opetuksia. Tämän paineen alla
monet kristilliset johtajat ovat mukautuneet maailman asenteisiin ja ajatuksiin.
He eivät ole olleet miehekkäitä vaan maailman naisia. He ovat antautuneet
maailman rakkaudelle eivätkä Jumalalle. Joka on miehekäs ja luja, kieltäytyy
kumartamasta epäjumalia.

Kun isänmaallisuus painosti kristittyjä turvautumaan väkivaltaan, monet
kristilliset johtajat alkoivat hyväksyä tappamisen sodassa, vaikka se on vastoin
Golgatan rauhansopimusta. Kun avioerojen määrä maailmassa kasvoi suureksi,
monet kristilliset johtajat alkoivat hyväksyä eronneiden uudet avioliitot, vaikka
Jumala ei niitä hyväksy. He ovat palvelleet valtion, rahan, seksin, tieteiden ja
taiteiden epäjumalia. He eivät ole voineet tehdä sitä rakkaudesta Jumalaan,
koska Jumala vihaa epäjumalia. Meillä on armo tehdä kaikki rakkaudesta
Jumalaan, jos ensin vastaanotamme Hänen rakkautensa.

Voidakseen säilyttää asemansa kristillisinä johtajina monet ovat alkaneet tulkita
Jeesuksen opetuksia ihmismielen mukaisesti. Näin tehdessään he ovat tehneet
pahaa itselleen. He ovat kuin pikkulapset, jotka ovat oksentaneet Jumalan sanan
ruokalappuunsa, koska vahva ruoka ei kelpaa heille. Sitten he ovat ottaneet
oksennuksensa ja maustaneet sen raamatuntulkinnoillaan ja tarjoilleet sitä
seurakunnalleen.

He ovat loukkaantuneet Jeesukseen. Heidän sanansa ja tekonsa ovat Jumalaa
vastaan. He uhmaavat Hänen katseensa kirkkautta. Heidän kasvojensa hahmo
todistaa heitä vastaan. Voi heitä! Lihalliselle uskovalle on vaarallista olla
hengellinen johtaja!
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Jos et kykene sulattamaan jotain Jeesuksen opetusta, nauti sanaa Kristuksen
rististä niin kauan, että saat Jumalalta mielenmuutoksen. Sen jälkeen voit
syödä ja sulattaa itseesi koko Jumalan Karitsan. Jumala on asettanut eteesi
elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen, mielenmuutoksen ja lihalliset
raamatunselitykset, Jeesus-mielisyyden ja maailmanmielisyyden. Valitse siis
elämä ja sen seuraukset.

Jumala tuomitsee kansansa
Kristilliset yhteisöt ovat Jumalan viinitarhoja. Mitä Hän tekee niille, jos ne
tuottavat pahoja villimarjoja? Hän tekee niille samoin kuin teki Israelille. "Minä
poistan siitä aidan, niin että se jää turmeltavaksi, särjen siitä muurin, niin että
se jää tallattavaksi."Jes.5:5

Jumala on sallinut uskomattomien ihmisten tulla sisälle kristillisiin yhteisöihin
ja muuttaa ne uskonnollisten perinteiden palvontapaikoiksi. Tällöin Jumalalle
uskolliset kristityt ovat jättäneet yhteisön ja Jumala on johdattanut heidät
paikkoihin, joissa he voivat kasvaa hengellisesti.

Kristilliset lapsijohtajat puhuvat seurakunnan hajottajina niistä, jotka jättävät
heidän lastentarhansa palvellakseen Jumalaa hengellisellä tavalla. Heille se
on hajotusta, mikä vähentää heidän valtaansa, eikä se, mikä estää uskovia
muuttumasta Jeesuksen kaltaisiksi. Heidän lihallisuutensa hajottaa Jumalan
seurakuntaa.

Lopunaikana Jumala on luvannut tuomita ensin kansansa ja sen jälkeen
maailman. "Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se
alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan
evankeliumia? Jos vanhurskas vaivoin pelastuu, mihin joutuukaan jumalaton ja
syntinen?"1Piet.4:17-18

Jeesus ei tule noutamaan omiaan kotiin, ennen kuin Hän on tuominnut
kansansa. Jumala poistaa aidan luopuneen kristillisyyden ympäriltä ja antaa sen
jumalattomien tallattavaksi. Se merkitsee tuomiota niille, jotka ovat kovettaneet
sydämensä, mutta puhdistaa ne, jotka rakastavat Jeesusta. Jumala sanoi tästä
asiasta jo Jesajan kautta näin: "Sanokaa vanhurskaasta, että hänen käy hyvin,
sillä vanhurskaat saavat nauttia tekojensa hedelmistä. Voi jumalatonta! Hänen
käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle."Jes.3:10-11

Ennen kaikkea muuta vanhurskas tarvitsee Jeesuksen läsnäoloa Pyhässä
Hengessä. Toiseksi tärkeintä hänelle on uskovien yhteys ja vasta kolmanneksi
tärkeintä on kristillinen organisaatio. Tästä syystä kristillisten yhteisöjen
joutuminen jumalattomien tallattaviksi ei ole vanhurskaalle mikään katastrofi.
Usein hengellisesti alaikäiset ovat kasvaneet aikuisiksi vaikeuksien kautta.

Sen sijaan niille, joille heidän kirkkonsa on tärkein, se on suuri järkytys. Samoin
niille, joiden usko perustuu toisten uskovien hyväksyntään, se merkitsee suurta
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kriisiä. Näiden kriisien ja järkytysten kautta Jumala kutsuu heitä kääntymään
Jeesuksen luo ja kiinnittymään Jumalaan eikä ihmisiin ja heidän järjestöihinsä. -
Jumalalla ei ole maan päällä muuta temppeliä kuin Hänen omiensa ruumiit.

Miehekäs evankeliumi
Ristiinnaulittu Kristus viestittää heikkoutta. Ihmiset hylkäävät evankeliumin,
koska haluavat olla vahvoja. He eivät ymmärrä, että Jumalan heikkous on
vahvempi kuin vahvin ihminen. Inhimillisesti miehekkäät eivät ymmärrä
Jumalan miehekkyyttä. Maailmallinen miehekkyys on tarttunut myös moniin
uskovaisiin. Siksi he eivät kasva hengellisesti. He tavoittelevat Jeesuksen avulla
inhimillistä voimaa ja miehekkyyttä.

Jumala tuli Jeesuksessa heikoksi, että me tulisimme vahvoiksi Hänen
heikkoudestaan. Olemme lapsia, jos tunnemme Jumalan Isänä, joka antoi
ainokaisen Poikansa uhriksi meidän edestämme. Olemme nuorisoa, jos
tunnemme itsemme pahana, joka kuoli ristillä yhdessä Jeesuksen kanssa.
Olemme täysi-ikäisiä, jos tunnemme hengen ykseyttä Jumalan kanssa
ristiinnaulittuamme vanhan luontomme himoineen ja haluineen.

Se on miehekkyyttä, jos olemme uskollisia Jumalalle, koska olemme kokeneet
Hänen rakkautensa, jonka Hän osoitti meille Golgatalla. Siellä Jumalan pyhä
viha iski Jeesukseen, jotta se ei iskisi meihin. Siellä ilmestyi Jumalan rakkaus ja
viha. Hän tahtoo siirtää meidät vihansa alta armonsa ja rakkautensa syleilyyn.
Jos todella olet uskonut tämän evankeliumin, et voi jäädä kylmäksi, vaan
Jumalan rakkauden voimasta rakastat Häntä - muuttumatonta Kalliota.

Ei ole oikotietä ylösnousemukseen Jeesuksen kanssa. Vain yhtymällä Hänen
kuolemaansa saamme kokea Hänen ylösnousemusvoimaansa. Sinut on nyt
kutsuttu seuraamaan Jumalan Karitsaa eikä Kuningasta. Hänessä mekin nyt
olemme heikkoja karitsoita, ikään kuin teurastettuja. Jumalan Karitsa on nyt
Jumalan valtaistuimella, koska Hän oli miehekäs ja kantoi ristille meidän
syntimme ja sairautemme. Jumalan heikkouteen yhtymällä sinäkin saat olla
jalolla tavalla rohkea ja miehekäs, kun Jeesus ilmestyy sinussa. Kunnia
Jumalalle, ainoalle miehekkäälle!
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Kasvatus oikeisiin asenteisiin
Asennekasvatus on tärkeämpää kuin tapakasvatus. Käyttäytyminen, joka
ei vastaa asenteita, on teeskentelyä. Ne, jotka opettavat lapsille vain tapoja
eivätkä oikeita asenteita, kasvattavat teeskentelijöitä. Ulkokultaisuus on
olennainen piirre läpi koko yhteiskunnan.

Asenteet
Asenteen muutos syntyy ihmisen mielessä. Uutta asennetta ei omaksuta samalla
tavalla kuin tietoa. Asenteet ovat kuin kanta ajatuksia, jotka vaikuttavat muiden
ajatusten sisältöön. Ne ovat tavallisesti tiedostamattomia ajatuksia, jotka vain
ajoittain pulpahtavat pintaan sydämen syvyydestä.

Tarkkailemalla omia spontaanisti herääviä ajatuksiaan voi tunnistaa asenteensa.
"Syviä vesiä ovat miehen sydämen aivoitukset, mutta ymmärtäväinen mies
ammentaa ne esiin."Snl.20:5

Tavat ja asenteet
Lapsille opetetaan tapoja. Kun hän saa jotain, niin hänen käsketään sanoa
"kiitos". Kun hän tekee väärin, niin hänen käsketään sanoa "anteeksi". Jos hän
unohti kiittää tai pyytää anteeksi, niin häneltä kysytään: "Kuinkas nyt sanotaan?"
Tällaisen tapakasvatuksen sijaan tulisi antaa asennekasvatusta, jossa ei ohjata
käyttäytymistä vaan asenteita. Voi kuinka usein vanhemmat kasvattavatkaan
lapsistaan teeskentelijöitä!

Jos mielemme on itsekeskeinen, emme kykene ajattelemaan kiitollisesti. Jos
mielemme on ylpeä, emme kykene tuomitsemaan omia virheitämme.

Kiittämättömässä lahjansaajassa voidaan yrittää herättää kiitollisuutta
kysymällä: "Etkö saanutkin hyvän lahjan? Hän näki vaivaa hyväksesi. Eikö hän
ollutkin hyvä antaessaan sinulle lahjan?" Asettuminen ajatuksissaan antajan
asemaan voi herättää saajassa kiitollisen mielen. Näin itselleen oikeaa asennetta
saarnannut saa mielenmuutoksen ja kääntyy lahjanantajan puoleen ja voi sanoa
sydämestään: "Kiitos lahjastasi." Kiitollisen ihmisen suuhun sopii sana "kiitos".

Kiittämättä jättäminen on viesti lahjanantajalle siitä, että hänen lahjansa ei ollut
mieluinen. Miksi tätä viestiä pitäisi vääristää teeskentelyllä? Kiittämätöntä
voidaan kehottaa tutkimaan asenteitaan ja kysymään itseltään, miksi hän ei koe
kiitollisuutta.

Jos joku on ollut väkivaltainen, niin häntä voidaan yrittää saada katumaan
tekoaan kysymällä: "Ajattele, kuinka paljon uhriisi sattui, kun sinä löit häntä.
Ajattele, jos joku olisi lyönyt sinua samalla tavalla." Asettuminen ajatuksissaan
uhrinsa asemaan voi herättää väkivaltaisessa katumusta. Jos hänen mielensä



- 320 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

avautuu näkemään kuinka väärin hän on tehnyt, niin hän katuen tunnustaa:
"Minä tein väärin." Vain katuvan suuhun sopivat sanat: "Anna anteeksi."

Jos yritykset herättää katumusta epäonnistuvat, niin silloin väärin tehnyttä
voidaan rangaista tavalla, joka saa hänet ajattelemaan oman tekonsa seurauksia
hänen uhrinsa kannalta. Väkivallantekijälle olisi siis parempi antaa ruumiillista
kuritusta kuin pistää vankilaan. Jos hän sen sijaan oppii jo lapsena siihen, että
hän kiinni jäätyään selviää tilanteesta pyytämällä anteeksi, vaikkei kadukaan,
niin hänet on ohjattu vaaralliselle tielle. Tämän asenteensa tähden hän voi
luulla selviävänsä myös synneistään Jumalaa kohtaan lähestymällä Häntä vain
suullaan, eikä sydämellään.

Oikea käyttäytyminen ilman oikeaa asennetta on valehtelemista. Kiittäminen
ilman kiitollisuutta ja anteeksipyytäminen ilman katumusta ovat teeskentelyä.
Jos joku ei tunne kiitollisuutta tai katumusta, häntä ei pidä pakottaa oikeaan
käyttäytymiseen! On tärkeää tehdä tiettäväksi oikea käyttäytymismalli, mutta
oikeaan käyttäytymiseen pakottaminen synnyttää valheeseen harjaantuneita
ihmisiä.

Teeskentely on vallitseva elämäntapa
Joku ihmettelee, että onko väärin opettaa lasta hyville tavoille, ja eikö elämä
ilman kauniita tapoja olisi kauheata? Todellisuus on se, että ihmiset ovat
pahoja, eivätkä hyvät tavat sen seurauksia paljon helpota. Pahuuden kätkeminen
teeskentelyllä ei poista pahuuden seurauksia, vaan ainoastaan vaikeuttaa
pahuuden pois kitkemistä.

Jokaiselle täytyy kertoa, milloin olisi sopivaa kiittää ja milloin kuuluisi pyytää
anteeksi, mutta kumpaakaan ei saa vaatia vain tapana. Meidän tulisi kestää
se, että joku ei ole kiitollinen saamastaan lahjasta. Jotkut ovat oppineet, ei
ainoastaan sanomaan kiitos, vaan he osaavat jopa teeskennellä kiitollisen oloista
ihmistä, vaikka ajattelevat sydämessään toisin.

Sinun teeskentelysi on Jumalalle paljon suurempi kauhistus kuin
kiittämättömyytesi. Varo, ettet rakastu teeskentelyyn! "He ovat mieltyneet
valheeseen. Suullaan he siunaavat mutta sydämessään kiroavat."Ps.62:5 

Teeskentelyyn harjautuminen synnyttää petollisia ihmisiä. Siksi karta
teeskentelyä kaikin voimin. "Parempi julkinen nuhde kuin salattu rakkaus.
Ystävän lyönnitkin ilmaisevat uskollisuutta, mutta vihamiehen suudelmat ovat
petollisia."Snl.27:5-6

Teeskentelylle ei ole mitään puolusteluja, esiintyi se sitten millä elämänalueella
tahansa. Jeesus antaa yhteisen nimittäjän kadotukseen joutuville henkilöille
sanoessaan: "... ja määrää hänelle saman osan kuin tekopyhille. Siellä on oleva
itku ja hammasten kiristys."Matt.24:51
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Tieto ja asenteet
Koulut jakavat tietoa ja pakottavat opettelemaan ulkoa oikeita vastauksia, mutta
eivät tavallisesti opeta oikeita asenteita. Kuitenkin toimialan mukaisia asenteita
tarvitaan tiedon omaksumiseen ja varsinkin sen soveltamiseen käytännön
elämässä. Näin myös koulut kasvattavat teeskentelijöitä.

Esimerkiksi loogisuus ja huolellisuus ovat matemaattisen ajattelun asenteita.
Mitä matematiikan opettaja tekee vahvistaakseen näitä asenteita oppilaissaan?
Jos hän opettaa vain muistamaan kaavoja ja ratkaisemaan laskuja, niin hän
opettaa teeskentelemään matemaattisesti ajattelevaa ihmistä.

Mielenkiinto itsessään on jo asenne. Tehokas oppiminen edellyttää
mielenkiintoa aihetta kohtaan. Asiasta kiinnostunut oppii asiat itse, muut vain
kopioivat toisten oppimaa. Siksi opettajan ensimmäinen tehtävä olisi herätellä
oppilaissaan mielenkiintoa oppiainettaan kohtaan. Jos mielenkiinto syntyy, niin
sitä voidaan käyttää muiden oppiaineeseen liittyvien asenteiden omaksumiseen.
Tieto jää päähän paljon helpommin, jos on sisäistetty oppiaineen asenteet.
Jokainen on huomannut sen, kuinka helppo on muistaa asiat, jotka on itse
oppinut. Sen sijaan tenttiä varten päähän päntätyt asiat unohtuvat jo seuraavana
päivänä.

Entä jos oikeita asenteita ei yrityksistä huolimatta saada syntymään? Onko
oppilaat pakotettava kopioimaan itseensä tietoa, jota he eivät osaa soveltaa?
Mielestäni heidän olisi parempi vaihtaa alaa kuin yrittää teeskennellä jonkun
alan osaajaa. Jos sinua palvelee henkilö, jolla on hänen alalleen sopivat asenteet,
huomaat kyllä eron hänen ja alan ammattilaista teeskentelevän välillä.

Kyky omaksua uusia asenteita riippuu jo omaksutuista asenteista samalla tavalla
kuin kyky omaksua uutta tietoa riippuu jo omaksutusta tiedosta. Omaksuttuaan
jonkun alan perusasenteen voidaan ottaa vastaan muita aiheeseen liittyviä
asenteita. Hyvien asenteiden aakkoset voi oppia vain Jumalalta. Monet tyytyvät
olemaan teeskentelijöitä. Jotkut jopa rakastavat kaksoiselämäänsä. Menetettyään
toivonsa saada hyviä asenteita monet korostavat hyviä tapojaan tai hyvää
koulutustaan. He yrittävät piiloutua oppiarvonsa taakse, ettei kukaan huomaisi
heiltä puuttuvan heidän ammattinsa edellyttämät oikeat asenteet.

Usko ja asenteet
Myös monet seurakunnat opettavat jäsenilleen oikeaa oppia välittämättä
oikeista asenteista. Näin ne kasvattavat jäsenistään teeskentelijöitä. Ulkoa
opetellut raamatunlauseet ja opinkappaleet antavat mahdollisuuden teeskennellä
kristillisesti ajattelevaa ihmistä. Jeesuksen mielen omaksunut ihminen sen sijaan
osaa sanoa omin sanoinkin Raamatun keskeisimmät totuudet.

On tärkeää tehdä kaikille tiettäväksi Jumalan käskyt, jotta jokainen tietäisi
miten hän eläisi, jos hän olisi oikeamielinen. Kuitenkaan ketään ei ole hyvä
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pakottaa noudattamaan niitä, jottei hän luulisi voivansa noudattaa käskyjä ilman
mielenmuutosta.

Uskonnollinen ihminen yrittää noudattaa Jumalan käskyjä, vaikka hänen
mielensä maailma on vääryyden vallassa. Vaikka hän kuinka korostaa
oikeaoppisuuttaan, hän ei pysty kätkemään väärämielisyyttään. Tosi uskovainen
on kokenut mielenmuutoksen. Hän tekee oikein, koska hän on oikeamielinen.

Mielenmuutos tarkoittaa sitä, että me muutamme asenteemme. Se on keskeisin
asia, mitä Jumala meiltä odottaa. Hän ei muuta meidän mieltämme väkisin,
vaan meidän on suostuttava mielenmuutokseen vapaaehtoisesti. Hän on antanut
Jeesuksessa meille esimerkin täydellisen oikeamielisestä ihmisestä. Siksi on
kirjoitettu: "Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli."Fil.2:5

Evankeliumi ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jumalan Pojasta tarjoaa sinulle
voiman mielenmuutokseen. Jumalan Henki voi uudistaa mielesi hengen.
Hyvä Henki luo hyvät asenteet. "Pankaa siis pois kaikki pahuus, kaikki
vilppi, teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet
lapset janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa, jotta te sen avulla kasvaisitte
pelastukseen, jos kerran olette maistaneet, että Herra on hyvä."1Piet.2:1-3

Jeesus on teeskentelyn vastaisen taistelun ainoa voittamaton sankari. Vain Hän
on onnistunut tässäkin asiassa täydellisesti. Hän ei koskaan teeskennellyt, vaikka
ympäristö kiusasi Häntä siihen samalla tavoin kuin meitäkin. Ota siis vakavasti
Hänen julistuksensa: "Varokaa fariseusten hapatusta, tekopyhyyttä."Luuk.12:1 

Hän vapauttaa sinut teeskentelystä!
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Vakuuttava ei vanno
Vannominen on asia, jota esiintyy sekä menneisyyden että tulevaisuuden
yhteydessä. Kun joku kertoo kokemuksistaan, häneltä voidaan vaatia
valaa, jonka avulla halutaan varmistaa, että tämä kertoo totuuden. Näin
tapahtuu esimerkiksi oikeudessa. Kun halutaan varmistaa, että henkilö
tulee tekemään, mitä hän on luvannut, niin häneltä pyydetään valaa. Näin
on esimerkiksi armeijassa.

Miksi Jeesus kieltää vannomisen?
Jeesus Kristus sanoo: "Vielä olette kuulleet, että esi-isille on sanottu: 'Älä
tee väärää valaa' ja 'Täytä Herralle vannomasi vala'. Mutta minä sanon
teille: älkää vannoko lainkaan."Matt.5:33-34  Ihminen, joka on luotettava, puhuu
aina totta. Jos jonkun täytyy yrittää vakuuttaa ja vannoa, että hän puhuu
totta, niin se johtuu siitä, ettei häneen luoteta. Vannominen on eräs tapa
reagoida epäluottamukseen. Jeesus kieltää vannomisen siksi, että "se on
pahasta". "Olkoon teidän puheenne 'kyllä' tai 'ei'. Mitä siihen lisätään, on
pahasta."Matt.5:37

Kaksimieliset ihmiset mielellään vannovat valoja. "Vai päätänkö lihan mukaan
sen, minkä päätän, niin että puheeni on samanaikaisesti 'kyllä, kyllä' ja
'ei, ei'?"2Kor.1:17  Valehteleminen tietyissä yhteyksissä on tässä maailmassa
hyväksytty tapa. Ihmiset usein puhuvat eri tavoin samasta asiasta eri ihmisille.
Siten heidän puheensa voi olla yhtä aikaa sekä 'on' että 'ei'. Oikeudessa he
haluavat vakuuttaa valalla toisilleen, että nyt ei valehdella, kuten tavallisesti.
Vannominen on siis osa syntistä kulttuuria. Jumalan lasten tulisi erottua joukosta
ja noudattaa Jeesuksen opetusta.

Joku voi reagoida voimakkaaseen kehotukseen vannomalla valan, jossa lupaa
tehdä, niin kuin oli pyydetty. Paavali sanoo Timoteukselle: "Kehotan sinua
vakavasti Jumalan, Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että
noudatat tätä puolueettomasti."1Tim.5:21  Paavali ei kuitenkaan tässä pyydä
Timoteusta vannomaan mitään valaa. Me voimme sitoutua johonkin, mutta se ei
ole vannomista.

Juhlallinen vakuutus
Valasta kieltäytyjille tarjotaan valan sijaan juhlallista vakuutusta. Tällainen on
tyypillinen Jumalan käskyn kiertoyritys. Ulkokultainen sydän on petettävissä
juhlallisella vakuutuksella.

Asian sisältö ei muutu siitä, että käytetään vannomisen sijaan ilmaisua vakuuttaa
juhlallisesti. Joka haluaa sydämestään seurata Jeesusta, haluaa toteuttaa käskyn
sisällön, eikä tyydy muodolliseen kuuliaisuuteen. Jeesus sanoo: "Mitä siihen
lisätään, on pahasta". Juhlallinen vakuutus on lisäys. Siksi sekin on pahasta.
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Menneisyyttä koskeva vala
Vannoja vakuuttaa, että menneisyydessä on tapahtunut niin kuin hän sanoo.
Jos häntä ei uskota, niin hän voi erehtyä vannomaan Jumalan nimen kautta
tai vakuuttaa juhlallisesti omantuntonsa kautta, että asia on tosi. Vannomisen
sijasta hänen tulisi tuoda esiin todisteita tai pyytää todistajia tuekseen.
Jumalaakin voi pyytää todistajaksi, mutta Hänen nimensä kautta ei saa vannoa.
"Kutsun Jumalan sieluni todistajaksi, että teitä säästääkseni en vielä ole tullut
Korinttiin."2Kor.1:23

Oikeus, joka pyytää todistajilta valaa, haluaa pelotella todistajaa puhumaan
totta. Jumala taas kieltää vannomasta siksi, että vannominen itsessään johtaa
tuomion alle. "Ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan älkääkä
maan kautta, älkää mitään muutakaan valaa. 'Kyllä' tarkoittakoon teillä 'kyllä',
ja 'ei tarkoittakoon 'ei', ettette joutuisi tuomion alaisiksi."Jaak.5:12

Miten suuren tuomion alla onkaan oikeuslaitos, joka pyytää laittamaan käden
Raamatun päälle ja vannomaan valan, vaikka Raamattu kieltää vannomisen.
Vain uskonnollisesti teeskentelevä yhteisö voi olla näin sokea. Valan sijaan
tulisi testata todistajan omatunto. Valheenpaljastuskonehan perustuu siihen, että
omatunto voi reagoida silloinkin, kun ihminen on vaientanut sen äänen.

Tulevaisuutta koskeva vala
Kieltäessään tulevaisuutta koskevan vannomisen Jeesus muistuttaa meidän
kykenemättömyydestämme hallita tulevaisuutta. "Äläkä vanno myöskään
pääsi kautta, sillä et sinä pysty tekemään ainuttakaan hiusta valkoiseksi tai
mustaksi."Matt.5:36  Hän täsmentää tämän opetuksen apostoli Jaakobin kautta:
"Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: 'Tänään tai huomenna matkustamme siihen
ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden, käymme kauppaa ja saamme
voittoa.' Ettehän te tiedä, mitä huominen tuo tullessaan ja millainen on teidän
elämänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan
teidän tulisi sanoa: 'Jos Herra tahtoo ja elämme, niin teemme tämän tai
tuon.'"Jaak.4:13-15

Se, mitä lupaamme voi olla vannomista tai vain lupaus aikomuksesta tehdä
jotain. Tulevaisuutta koskeva vannominen sopii vain Jumalalle, muttei ihmisille.

Sotilasvala on erityisen pahasta. Siinä ihminen luovuttaa omantuntonsa valtiolle.
Hän sitoutuu noudattamaan kaikkia esimiehensä käskyjä ja olemaan niille
kuuliainen kuolemaan asti. Hän itse asiassa vihkiytyy antamaan veriuhrin
isänmaalleen. Tällainen uhri on epäjumalanpalvelusta.

Erityisen tuomion alle joutuvat ne kirkot, jotka osallistuvat sotilasvalan
juhlallisuuksiin. Ne häpäisevät teollaan Jeesuksen uhrin, evankeliumin ja
opetukset. Koska valtiovalta on epävarma kansalaistensa halusta kuolla
isänmaan puolesta, he haluavat sitoa heidän omantuntonsa mahdollisimman
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vakuuttavasti. Siksi he haluavat vetää Jumalan mukaan epäpyhään sotaansa. Tuo
vala todella vaikuttaa jotain. Se edesauttaa sodan mielettömyyttä.

Jumala on vannonut itsensä kautta, että Hänen Abrahamille antamansa lupaus
tulee toteutumaan. "Koska Jumala tahtoi lupauksen perillisille vieläkin
vakuuttavammin osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, hän
vakuutti sen valalla."Hep.6:17  Kuinka Hän itse vannoo ja samalla kieltää meiltä
vannomisen?

Ennen Jeesuksen tulemista olikin tapauksia jolloin oli oikein vannoa vala tai
tuhota syntinen kansa pyhässä sodassa. Jeesus kuitenkin muutti nämä asiat, kun
Hän kuoli kaikkien kansojen puolesta, niin Hän poisti meiltä mahdollisuuden
käydä sotaa Jumalan nimessä. Kun Hän nousi kuolleista, niin Hän teki meille
mahdolliseksi saada Jumalan valaa parempi vakuus Hänen siunauksestaan.

Valan antaman vakuuden sijaan Pyhän Hengen vakuus
Vaikka Jumala vannoi Abrahamille valan, niin Hän ei vanno sitä enää meille,
vaan sen sijaan Hän on antanut meille paremman vakuuden: "Hän on myös
painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi
Hengen."2Kor.1:22  Jumalan rauha sydämessä on helppo olla vannomatta, sillä
Hän minussa on minun puolustajani.

Sinulle joka uskot Jeesukseen: Minä vakavasti kehotan sinua Jumalan ja
Kristuksen Jeesuksen edessä, että noudatat tätä Jeesuksen opetusta niin, ettet
vanno mitään valaa etkä anna mitään juhlallista vakuutusta.
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Maailmallinen vai jumalinen
Mitä on maailmallisuus? Haluatko elää maailmallisella vai jumalisella
mielellä? Miksi joku haluaa olla jumalinen? Miten saat jumaliset
ajatukset? Vai haluatko mieluummin olla maailmallinen?

Maailmallinen hyvyys on petollista
Ylpeän vaatimattomuus on nöyristelyä. Ahneen almut ovat sijoitus, josta hän
odottaa saavansa voittoa. Itsekkään rakkaudenosoitukset ovat anomuksia saada
itselleen nautintoa. Maailmallisen ihmisen hyvyys on näennäistä. Väärämielisen
teot ovat aina vääryyden saastuttamia, vaikka näyttäisivätkin hyviltä.

Jumalan hyvyyden valossa maailmallisen ihmisen seitsemän hyvettä
osoittautuvat kuoleman synneiksi. Maailmallisen rakkaus on himokkuutta,
maailmallisen usko on laiskuutta, maailmallisen toivo on kateutta, maailmallisen
oikeamielisyys on vihaa, maailmallisen viisaus on ylpeyttä, maailmallisen
rohkeus on ahneutta ja maailmallisen kohtuullisuus on mässäilyä.

Mitä enemmän olen oppinut tuntemaan Jumalaa, sitä enemmän olen joutunut
kauhistumaan ajatuksiani, jotka minun syntisestä luonnostani kumpuavat.
Monet luonnollisina pidetyt asenteet paljastuvat Jeesuksen seurassa pahuudeksi.
Hyvä itsetunto saattaa paljastua ylpeydeksi. Moni jalolta näyttävä pyrkimys
osoittautuu juoneksi käyttää muita hyväkseen. Ahkeran ajatukset voivatkin
olla ahneuden ilmentymiä. Itseluottamus ja rohkea toiminta nouseekin usein
itsekkäistä ja valheellisista ajatuksista.

Luovutko maailmallisuudesta?
Kunnia hivelee henkesi hipiää. Kerskailu piristää masentunutta mieltäsi.
Omaisuuden keräily rauhoittaa sinua. Lihallisten nautintojen huuma tekee sinut
iloiseksi. Luovu tavoittelemasta kunniaa! Älä enää näe vaivaa rikastuaksesi.
Käänny pois turmiollisista nautinnoista. Tyrmistyttääkö sinua tämä kehotus?
Miksi kieltäytyisit siitä, mistä tykkäät? Siksi, koska Jumala haluaa sitä. Kiellä
itsesi!

Sinun ylpeä, ahne ja itsekäs elämäsi on syntiä, josta ansaitset rangaistuksen.
Häpeä, kuolema ja loputtomat tuskat odottavat sinua. Jumala kuitenkin osoitti
sinua kohtaan rakkautensa siinä, että Hän antoi ainokaisen Poikansa kärsiä sinun
ansaitsemasi rangaistuksen. Jos uskoit Jeesukseen, sait syntisi anteeksi. Mitä
sitten? Sen jälkeen, kun sait Jeesukselta elämän, Hän odottaa jotain tapahtuvaksi
sinussa. Hän ei käske eikä painosta, mutta Hän odottaa sinulta jotain.

Jeesus kutsuu meitä kieltämään itsemme. Se koskettaa meitä itseämme eikä
vain meidän tekojamme. Se satuttaa meissä jotain sellaista, jota pidämme
luonnollisena ja hyvänä osana itseämme. Jeesuksen Kristuksen omat ovat
antaneet ristiinnaulita itsensä yhdessä Jeesuksen kanssa. Se merkitsee kuolemaa
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maailmalliselle mielelle. Niin - se merkitsee oman hyvyytensä tunnustamista
pahuudeksi. Sinä, joka sanot uskovasi Jeesukseen, voitko sydämestäsi yhtyä
seuraavaan toteamukseen: "Minussa - se on minussa ilman Jeesusta - ei asu
mitään hyvää"?

Jumalan hyvyys on aitoa
Jumalan ajatukset ovat toisenlaisia kuin meidän. Maailmallinen mieli on
ylpeä, ahne ja itsekäs. Jumalinen mieli on nöyrä, antelias ja rakastava. Jeesus
ilmoitti meille Jumalan asenteet. Jumalan luonne on jumalisuutta. Jumala osoitti
nöyryytensä siinä, että Hän alentui ihmiseksi. Ylpeät ihmiset eivät voi uskoa,
että Jumala olisi nöyrä. Siksi he eivät voi uskoa Jumalan Poikaan. Jumala on
antelias kaikille. Hän jakelee lahjojaan myös kiittämättömille. Jumala rakasti
kaikkia ihmisiä samalla rakkaudella, vaikka Hän tiesi etukäteen, että vain harvat
ottavat Hänen rakkautensa vastaan. Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta,
jotta kuka hyvänsä voisi saada syntinsä anteeksi.

Jeesus ei tullut - vain - antamaan syntejämme anteeksi. Hän tuli muuttamaan
meidän sydämemme ajatukset. Luulisi jokaisen synneistä puhdistuneen
haluavan kokea sydämessään jumalista elämää. Valitettavasti käytäntö osoittaa,
että monet uskoa tunnustavista ihmisistä ovat päättäneet sallia itselleen
väärämielisyyden - armon kustannuksella. Jumalan armon päämääränä meissä
on oikeamielisyys. Jos se ei ole toteutunut meissä, niin emme ole olleet niin
armon alla kuin kuvittelimme.

Maailmallinen kristillisyys
Mitä enemmän olen oppinut tuntemaan erilaisia kristillisiä yhteisöjä, sitä
enemmän olen joutunut kauhistumaan sitä, miten laajasti uskovilla esiintyy
Jeesuksen mielen vastaisia asenteita. En tarkoita uskovien ihmisten vajavaista
vaellusta ja lankeemuksia syntiin, vaan heidän tietoista valintaansa olla
päästämättä Jeesusta ajatustensa Herraksi. Järkyttävintä asiassa on se, että
he väittävät kaikessa uskovansa Jeesusta, vaikka he itse asiassa ovatkin
loukkaantuneet Häneen.

He tosiasiassa pitävät Jeesusta ahdasmielisenä, vaikka toisaalta pitävät Häntä
myös Vapahtajanaan. Varmaa onkin, että väärämielinen pitää oikeamielistä
ahdasmielisenä. Ahtaus ei kuitenkaan ole oikeamielisen sydämessä, vaan johtuu
väärämielisen rakkaudesta vääryyteen. Vaikka uskovien piirissä tuomitaan
monet väärät teot, niin moniin vääriin ajatuksiin ja asenteisiin jopa rohkaistaan.

Koko inhimillinen sivilisaatio rakentuu ylpeyden, ahneuden ja itsekkyyden
varaan. Siksi on oikein kutsua väärämielisyyttä maailmallisuudeksi.

Jokaisen on helpompi olla samanmielinen ihmisten kanssa kuin Jumalan kanssa.
Kiinnostus astua ulos maailman mielestä tuleekin siitä, kun ymmärrämme miten
suuri ero on Jumalan ja syntisten ihmisten ajatuksilla. Tätä eroa ei voi nähdä, jos
ei tunne Jeesusta.
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Eivätkö he todellakaan tajua millainen Jeesus on, vai eivätkö he tahdo olla
Hänen kaltaisiaan! Jos he eivät näe Jeesuksen luonnetta, niin he tarvitsevat
herätyksen. Jos sen sijaan he eivät tahdo omaksua Jeesuksen luonnetta, vaikka
sen tuntevatkin, niin heidän sydämensä on pahuuden kovettama.

Maailmallisen kristillisyyden juuret
Apostoli Paavali sanoo: "Älkää vain antako vapauden olla yllykkeenä
lihalle!"Gal.5:13  Jos tottelet syntistä luontoasi, käytät evankeliumin vapautta
väärin. Itsensä toteuttaminen on synnyttänyt maailmallisen kristillisyyden ja
itsensä kieltäminen on synnyttänyt jumalisen kristillisyyden.

Evankeliumi vapauttaa sinut kaikista omista teoistasi, joiden kautta voisit yrittää
kelvata Jumalalle. Pelastus on lahja, joka otetaan vastaan vain kuulemalla
evankeliumia. Uskoontulossa Jeesus antaa elämänsä sinulle. Jumalan antama
pelastus on sellainen, että sinä olet vain vastaanottava osapuoli. Sinä et voi antaa
elämääsi Jeesukselle ennen kuin Jeesus on ensin saanut antaa elämänsä sinulle.

Moni ottaa Jumalan lahjan vastaan ja nauttii siitä tuntematta mitään
kiitollisuuden velkaa. Paavali itse asiassa puhuu kiittämättömyydestä, kun hän
sanoo, että vapaus voi yllyttää meitä jatkamaan väärämielisinä. Sydämessäsi
vaikuttava Jumalan rakkaus synnyttää ikuisen kiitollisuuden Häntä kohtaan.
Mielen muutos syntyy evankeliumin voimasta.

Jumalisen kristillisyyden juuret
Apostoli Paavali sanoo uskovalle: "Harjoita itseäsi jumalanpelkoon."1Tim.4:7 

Hän vertaa tätä mielen harjoitusta siihen kun urheilija treenaa itsensä
hyvään kuntoon. Jumalisen kristillisyyden juuret ovat tosissaan otetussa
evankeliumissa. Sydämemme pohjaan saakka mennyt evankeliumi saa
meissä aikaan kärsivällisyyttä ja itsensä hillitsemistä. "Jokainen kilpailija
noudattaa kaikessa itsehillintää, nuo saadakseen katoavan seppeleen mutta me
katoamattoman."1Kor.9:25

Onko siis sinun pakko harjoittaa itseäsi jumalisuuteen, jotta sinä pelastuisit?
Tämä kysymys ilmaisee epäuskoa Jumalan evankeliumia kohtaan. Tällä
asenteella elävät uskovat ovat päättäneet pysyä väärämielisinä, etteivät tulisi
"liian hurskaiksi". He eivät kuoleta vääriä ajatuksiaan, koska pelkäävät
joutuvansa lain alle ja kadottavansa Jumalan armon osallisuuden. Juuri niin
heille käy kuin he pelkäävätkin. Kaikki lakia pakenevat joutuvat sen alle. Lain
alta pääsee pois vain kuolemalla yhdessä Jeesuksen kanssa.

Ajattele oikein eli evankeliumin mukaisesti. Saatko sinä siis harjoittaa itseäsi
jumalisuuteen, koska sinä olet pelastettu? Ole vapaa tekemään se evankeliumin
voimassa. Tässä asenteessa piilee voima, joka on saanut monet liittymään
Jeesuksen valmennettaviin. Siinä tiimissä ei pelätä lain alle joutumista, koska
armon lähde on niin lähellä. Jumalan armo ei ole vain anteeksisaamista varten,
vaan se on myös sydäntemme muuttumista varten.
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Sankarien Sankari
Jeesus Kristus on tosi sankari, koska Hän on kokenut kaikki ihmisen
kiusaukset ja voittanut ne. Hänessä on koetuksen kestänyt puhtaus, josta
sinäkin voit tulla osalliseksi.

Seksuaalisen puhtauden sankari
Nainen voiteli itsensä hajuvoiteella ja asettui talonsa oven pieleen elehtien
viettelevästi ohikulkeville miehille. Hän oli tottunut näkemään himon miesten
silmissä. He vilkaisivat nopeasti ympärilleen ja tulivat hänen luokseen
tyydyttämään himoaan. Kerran ohi kulki eräs mies, jonka silmissä ei ollutkaan
himoa vaan puhtaus. Nainen katsoi miehen silmiä ja yhtäkkiä hän koki itsensä
hyvin saastaiseksi. Myöhemmin hän sai tietää, että mies on nimeltään Jeesus
Nasaretilainen.

Nainen sulkeutui huoneeseensa ja alkoi itkeä hillittömästi. Hän yritti unohtaa
nuo puhtaat silmät, mutta yhä uudestaan ne tulivat hänen mieleensä ja
saivat hänet itkemään saastaisuuttaan. Enää hän ei voinut mennä ovensa
pieleen viettelemään miehiä. Hän ei myöskään enää voinut voidella itseään
tuoksuöljyllä, koska hän ajatteli, että hän ei halua yrittää sillä peittää
saastaisuuttaan. Kerran hänen mieleensä tuli ajatus: "Voisinko minäkin tulla
yhtä puhtaaksi kuin hän?"

Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, hän otti
tuoksuöljypullon mukaansa ja meni sinne ja "asettui itkien Jeesuksen taakse
jalkopäähän ja alkoi kyynelillään kastella hänen jalkojaan. Sitten hän kuivasi
ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä."Luuk.7:38  Kohta Jeesus
kääntyi naisen puoleen ja antoi hänelle puhtauden sanoen, "Sinun syntisi ovat
anteeksi annetut."Luuk.7:48

Jeesus oli tosi mies ja Hänellä oli kaikki miehen kiusaukset. Hänellä oli puhtaat
silmät, koska Hän ei koskaan langennut syntiin edes ajatuksissaan. Hän on
suuri sankari, koska "Hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin,
kuitenkin ilman syntiä."Hep.4:15

Jeesus Kristus on kiusausten voittamisen asiantuntija. Hän voi antaa sinullekin
voiton oman voittonsa kautta. Syntien anteeksisaaminen on alku taistelulle,
jossa on tarkoitus säilyttää saatu puhtaus. Jeesus Kristus on tässä taistelussa
kunnostautuneiden sankarien sankari.

Nöyrtymisen sankari
Mies käveli rauhattomana edes takaisin ja istuutui sitten tuomarinistuimelleen.
Hänen eteensä tuotiin mies nimeltään Barabbas, jota syytettiin kapinasta ja
murhasta.



- 330 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Tuimailmeisenä ja pää pystyssä syytetty saapui tuomarinsa eteen. Hän saattoi
sanoa näin: "Mooseksen lain mukaan minä en ole tehnyt murhaa, vaan olen
poistanut Israelista viattoman veren velan. Tässä maassa kuuluu noudattaa
Israelin Jumalan eikä keisarin lakia." Pilatus katsoi vihaisesti Barabbasta silmiin
ja saattoi sanoi tähän tapaan: "Keisari on täällä jumala ja sinä olet ansainnut
kuoleman."

Jonkin ajan kuluttua Pilatus taas kutsuttiin tuomitsemaan rikollista.
Odottaessaan syytetyn tuloa hän saattoi ajatella: "Taas saan kohdata jonkun
roiston, joka on mielestään niin syytön, niin syytön, vaikka olisi tehnyt ties mitä
pahaa."

Sitten ovet avautuivat ja hänen eteensä tuotiin rauhallinen ja hiljainen mies.
Pilatus tuijotti ihmeissään miehen kasvoja, koska ne eivät olleet sellaiset kuin
hän oli tottunut syytetyillä näkemään. Jeesuksesta ei huokunut syyllisyyttä eikä
vihaa, vaan puhtautta ja rauhaa. Sinä hetkenä Pilatus tunsi itsensä saastaiseksi,
vallanhimoiseksi ylpeilijäksi, mutta ei antanut sen näkyä ulospäin.

Paikalle tulleet juutalaiset papit ja vanhimmat esittivät syytöksiä Jeesusta
vastaan sanoen tämän tehneen itsestään kuninkaan. Pilatus katsoi Jeesuksen
puoleen odottaen tämän puolustavan itseään, mutta Hän oli vaiti. "Silloin
Pilatus sanoi hänelle: 'Etkö kuule, kuinka paljon todisteita he esittävät sinua
vastaan.'"Matt.27:13

Ei ole helppoa olla hiljaa syyttäjiensä edessä, kun tietää olevansa syytön. Jeesus
tiesi olevansa syytön esitettyihin syytöksiin, mutta Hän ei puolustanut itseään,
jotta voisi ottaa vastaan meidän syntiemme tuomion, jonka Hän oli ottanut
päälleen.

Hän oli Getsemanessa ottanut meidän syyllisyytemme omakseen. Hän siis olikin
syyllinen, koska Hän oli ottanut kantaakseen meidän syntimme. Hän suhtautui
tuomariinsa niin kuin se, joka ansaitsee tuomionsa. Syyllisen ei tule puolustaa
itseään. Siksi Hän oli vaiti eikä suutansa avannut.

Pilatus ei tahtonut tuomita Jeesusta kuolemaan, koska hän kunnioitti tämän
puhtautta. Hän ei kuitenkaan tahtonut tulla Jeesuksen kaltaiseksi, koska hän ei
hävennyt saastaisuuttaan. Sen sijaan hän päätti olla omalla tavallaan puhdas.
"Hän otti vettä, pesi kätensä kansan nähden ja sanoi: 'Minä olen syytön tämän
miehen vereen. Vastuu on teidän.' Koko kansanjoukko vastasi: 'Tulkoon hänen
verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle.'"Matt.27:24-25

Suurin osa ihmisistä suhtautuu Jeesukseen Pilatuksen tavoin. He eivät tahdo
ristiinnaulita Häntä, koska pitävät Häntä hyvänä. He eivät kuitenkaan tahdo tulla
Jeesuksen kaltaisiksi, koska rakastavat niin paljon himojaan.

Tiedät, että syylliset tavallisesti vierittävät syyllisyytensä muiden syyksi. Jotain
aina löytyy, jolla voi puolustella tekoaan, vaikka ei kieltäisikään tehneensä
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väärin. Jos joku nöyrtyy niin, että ei mitenkään puolustele itseään, vaan ottaa
täyden vastuun teostaan, niin hän on sankari. Jeesus Kristus on tällaisten
sankarien sankari.

Onko tahtoa taistella saastaisuutta vastaan?
Moni on kokenut Jeesuksen antaman puhtauden ja iloinnut saamastaan
anteeksiantamuksesta. Se, joka sai paljon anteeksi rakastaa paljon Jumalaa ja se,
joka koki saaneensa vähemmän anteeksi rakastaa vähemmän. Silti molempien
saama puhtaus joutuu koetukselle käytännön elämässä. Uskon koetukset eivät
voi olla tulematta, koska vasta ne osoittavat sen, kuka rakastaa Jumalaa.

Uskovainen on hyvässä turvassa taistelussaan kiusauksia vastaan, koska
anteeksiantamuksen turvaverkko pelastaa langenneen. Monet ovat kuitenkin
jääneet makaamaan turvaverkkoon ja kieltäytyvät taistelusta. Heille usein käy
niin, että he nukahtavat sinne ja unissaan kierähtävät pois verkosta ja putoavat
luopioiksi. Turvaverkon tarkoitus on antaa rohkeutta oikeaan toimintaan, eikä
rohkeutta jumalattomaan elämään.

Tahdotko sinä olla niin puhdas kuin Ihmisen Poika, Jeesus Kristus on puhdas?
Jos olet kiitollinen saamastasi armosta ja rakastat Armahtajaasi, niin sinä
tahdot olla Hänen kaltaisensa. Kenestäkään ei tule tässä ajassa yhtä pyhää ja
puhdasta kuin Jeesus, mutta jokainen voi edistyä asiassa hyvin pitkälle. Se on
tavoittelemisen arvoista ja siitä on meille Jumalan lupaus. Hän tahtoo vaikuttaa
sen meissä, siis nouse ja taistele!

Jos emme tahdo taistella, niin jokainen kiusaus on meille vain kiusallinen
hetki, jota emme osaa kohdata, vaan olemme avuttomia ja vaivautuneita.
Haluttomuutemme taistella takaa sen, että kiusaus voittaa meidät ja me
lankeamme. Oikea asenne on voiton edellytys. Jeesus antaa meille voiman
voittaa. Siksi kunnia jokaisesta voitostamme menee Hänelle. Hän ei kuitenkaan
anna meille voittoaan, jos emme huuda Häntä avuksemme oikeaan aikaan.
Mehän emme kiusauksen hetkellä turvaudu Häneen, jos asenteemme on väärä.

Monet uskovaiset on opetettu asennoitumaan siten, että he saavat voiton
synnistä ilman taistelua. Siksi he oudoksuvat tilanteita, joissa synnin kiusaukset
ryntäävät heidän päälleen ja he saavat kokea, ettei voittoa tulekaan vain armossa
lepäämällä. He tarvitsisivat aktiivisuutta armossa, mutta heistä on pelottelemalla
tehty passiivisia. Niinpä he vain tunnustelevat syntejään ja tyytyvät elämään
saastaisuudessa.

Kiusaus voi nousta mieleesi röyhkeänä kuin Raamatun kertomuksen Goljat.
Sinä vapiset pelosta sen edessä ja ajattelet, että tuota en voi voittaa. Jos sinulla
on huono omatunto, niin sinulta puuttuu rohkeus taistella. Tunnusta syntisi
Jeesukselle ja koe Hänen verensä voima. Vaikka omatuntosi olisi puhdas, voit
silti olla vailla uskonrohkeutta, jos et jatkuvasti valvo ajatuksiasi. "Valvokaa,
pysykää uskossa lujina, olkaa miehekkäitä, olkaa vahvoja."1Kor.16:13
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Ota elämänlähteestä Jeesus-kivi ja linkoa se ajatus henkesi huudolla kiusaavan
ajatuksen röyhkeään otsaan. Kun tuo paha ajatus horjuu ja katuu, riennä sen
luokse ja katkaise Jumalan sanan miekalla ajatuksen kaula.

Edellinen vertauskuvallinen teksti tarkoittaa sitä, että käännyt aina ensin
ajatuksissasi Jeesuksen puoleen ja huudat Häntä avuksi. Otat Hänen antamansa
sanan ja tuomitset sillä pahan ajatuksen välittämättä siitä, mistä lähteestä se
nousi mieleesi. Sitten tutki mistä lähteestä se tuli ja katkaise yhteytesi tuohon
lähteeseen.

Rokotettu syntiä vastaan
Jumala haluaa tehdä meistä koetuksen kestäviä. Hän sallii meitä kiusattavan
samankaltaisesta syystä kuin ihmisiä rokotetaan virussairauksia vastaan.
Rokotteen heikennetty virus saa aikaan vasta-aineen muodostuksen. Kun sitten
myöhemmin tulee heikentämätön virus, niin rokotetulla on vastustuskyky
sairautta vastaan.

Koetus on Jumalan heikentämä kiusaus, joka synnyttää meidän mielessämme
synninvastaisia ajatuksia ja asenteita. Kun sitten myöhemmin tulee
heikentämätön kiusaus, niin koetellulla uskovaisella on vastustuskykyä syntiä
vastaan. "Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala
on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan
salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen
kestää."1Kor.10:13

Jumala ei koskaan tahdo kenenkään lankeamista. Eihän rokottajakaan tahdo
rokotettavan sairastuvan rokotteesta! "Älköön kukaan kiusattuna ollessaan
sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä
hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja
houkuttelee."Jaak.1:13-14

Rakkautemme Jumalaan ei lisäänny siitä, jos teemme paljon syntiä ja saamme
sen taas anteeksi. Jokainen tappiomme sattuu Häneen ja jättää jälkensä myös
meihin. Sen sijaan jokainen kiusauksesta saamamme voitto lisää rakkauttamme
Häneen. "Autuas se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu,
hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä
rakastavat."Jaak.1:12

Kiusaukset voitetaan aina ensin ajatusten tasolla, koska "jokaista kiusaa hänen
oma himonsa." Myös voiton ilo koetaan ihmisen hengessä, mikä saa aikaan
elämäämme kruunaavia hyviä ajatuksia Jumalan kunniaksi. Voitto ylpeistä
ajatuksista, jotka liittyvät itseemme Jumalan omana, takaa sen, että emme salli
kunnian tulla itsellemme, vaan Hänelle, jolle se kuuluu.
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Mikä on puhdasta ja mikä on saastaista?
Jeesus Kristus on ainoa puhdas ja pyhä ihminen. Kaikki, mikä on vastoin Hänen
asenteitaan ja ajatuksiaan on saastaista. Tämän pitäisi olla selvää jokaiselle, joka
väittää olevansa kristitty. Silti on eri asia tietää teoriassa se, mikä on puhdasta
kuin tuntea se koetuksen kestäneessä sydämessään.

Se, mikä ihmisten kesken on kunniallista, on Jumalalle kauhistus. Tämän
maailman sankarit ovat epäjumalia. Maailma on täynnä sankarien palvontaa,
missä opetetaan rakastamaan saastaista kunniaa. Jokainen, joka sydämessään
unelmoi tulevansa kaikkien ihmisten kunnioittamaksi sankariksi, tahtoo tehdä
itsestään epäjumalan. Ylpeät ajatukset ovat saastaisia ja haisevat kuolemalta.

Hallitusten puolesta sodissa annetut uhrit eivät ole rakkautta läheisiin. Jo
vihamieliset ajatukset ketä tahansa ihmistä kohtaan ansaitsee oikeuden tuomion.
Väkivaltaiset ajatukset ovat saastaisia kuin likainen vaate. Sotasankarien
sankaruus on rikos Jumalan evankeliumia vastaan. Saastaiset henget huutavat
sotilashautausmaalla vaatien uutta verta isänmaallisuuden alttarille.

Ei haureus ole kaunista, vaan se on häpeällistä likaa! Ei aviorikos ole rakkautta,
vaan se on kauhistavaa saastaa! Älä edes ajatuksissasi yhdy seksuaalisesti
muuhun kuin puolisoosi! Ajatuksissa harjoitettu seksi tekee henkesi saastaiseksi.
Haureuden ja aviorikoksen ajatukset ovat saastaisia ja haisevat pahalle kuin
pilaantunut ruoka.

Ahkeruus, joka kohdistuu ajallisten rikkauksien keräämiseen, ei ole hyve.
Ahneet ajatukset ovat saastaisia ja rakkaus rahaan haisee pahalta kuin oksennus.

Ajatukset eivät tietenkään haise luonnolliselle nenällesi, mutta henkesi nenä
tulee Jeesuksen seurassa eläväksi ja voit oppia tunnistamaan milloin kuulemasi
ajatus on paha. Opi tunnistamaan kolme pahaa perus hajua: ylpeys, ahneus ja
itsekkyys. Joskus voi olla vaikeaa tunnistaa ajatuksen todellista alkuperää, koska
sanoja yrittää kätkeä ajatuksen oikean hajun hyvältä tuoksuvilla sanoilla.

On tärkeää, että pidät pahoja ajatuksia saastaisena, koska silloin varot paremmin
koskemasta niihin. Reagointiaikasi on lyhyempi kuin jos pidät niitä vain
pahoina, mutta et saastaisina. Onhan se näin luonnollisenkin saastan kanssa.
Refleksinomaisesti varot koskemasta likaiseen paikkaan ja jos vahingossa
koskit, niin peset kätesi välittömästi. Jumala on antanut omilleen tämän
lupauksen: "Älkääkä koskeko saastaiseen, niin minä otan teidät vastaan ja olen
oleva teidän Isänne, ja teistä tulee minun poikiani ja tyttäriäni, sanoo Herra,
Kaikkivaltias."2Kor.6:17-18

Jokaisella ihmisellä on kyky pitää jotain saastaisena tai puhtaana. Siksi ihminen
kykenee pitämään saastaistakin puhtaana vastoin tosiasioita. Se, mitä Jeesus
pitää saastaisena on oikeasti sitä. Jokainen voi testata sen käytännössä. Kaikki
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mitä Raamatun Jeesus puhuu, toimii käytännössä juuri niin kuin Hän on
sanonut. Joka on saanut kokea jotain Hänen puhtaudestaan tietää sen.

Halusi tulla Jeesuksen kaltaiseksi on todiste siitä, että olet syntynyt Jumalasta.
"Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä
meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy,
sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee
häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas."1Joh.3:2-3

Jeesuksen omina me emme ole vielä tulleet täydellisiksi, mutta me riennämme
sitä kohti, koska Jumala on meidät siihen kutsunut Jeesuksessa Kristuksessa.
Hänen nöyryytensä, kuuliaisuutensa ja epäitsekkyytensä tuoksuvat kuin hienoin
tuoksuöljy. Tunnistakaamme Hänen ajatustensa tuoksut. "Olkaa siis Jumalan
seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin
rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloisesti
tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle."Ef.5:1-2
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Julkaistu 23.03.2005

Riitelevät kristityt
Muun yhteiskunnan ylpeät asenteet ovat vallanneet kristillisyyden. Siksi
monet kristityt riitelevät, vaikka Jeesus ei riitele. He ovat halunneet elää
samalla tavalla kuin muut ihmiset. Siksi he ovat hylänneet Jeesuksen
nöyrät asenteet.

Mistä tulevat riidat?
"Mistä teidän keskinäiset taistelunne ja riitanne johtuvat? Eivätkö juuri
himoistanne, jotka käyvät sotaa teidän jäsenissänne."Jaak.4:1  Miten on
mahdollista, että pahat himot saavat vallan uskovaisissa? Eihän niin pitäisi
olla, koska on kirjoitettu: "Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat
ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen."Gal.5:24  Jos me uskovaiset
riitelemme, niin se merkitsee sitä, että jokin on estänyt meitä ristiinnaulitsemasta
lihaamme himoineen ja haluineen.

Halu olla tämän maailman ystävä estää meitä ristiinnaulitsemasta ylpeyttämme,
ahneuttamme ja itsekkyyttämme. Jos annamme Pyhän Hengen kuolettaa
syntisen luontomme, niin alamme kokea itsemme ulkopuolisiksi tässä
maailmassa. Monet uskovaiset horjuvat kahden vaiheilla. Annatko lihallisen
luontosi hallita itseäsi voidaksesi paremmin viihtyä tässä maailmassa vai
annatko Pyhän Hengen johdattaa itsesi ristin tielle kokemaan Jeesuksen kaltaista
elämää?

Halu olla maailman ystävä on voittanut monet uskovaiset. Siksi he myös
käyttäytyvät maailman hengen mukaisesti eli riitelevät.

Koko tämä sivilisaatio rakentuu ihmiskunnan kapinalle Jumalaa vastaan. Jos
joku viihtyy hyvin tässä maailmassa, niin se voi johtua vain siitä, että hän on
Jumalan vihollinen. "Maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan.
Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, hänestä tulee Jumalan vihollinen."Jaak.4:4 

Jumala kutsuu meitä tietoisesti hylkäämään maailman kunnianhimoiset asenteet.
"Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."Jaak.4:6

Riitely on kunnianhimon kiivautta
Ylpeys ja kunnianhimo ovat oleellinen osa tämän maailman luonnetta. Ihmiset
saavat voiman elää siitä, että heillä on jotain, mistä olla ylpeitä. Koska kunnian
tavoittelu tekee riitelijäksi, niin riitelevän uskovaisen on täytynyt kerskua
jostain.

Ihmiset kerskuvat joko viisaudestaan tai teoistaan, mutta Jumalalle uskollinen
henkilö ottaa kaiken vastaan Jumalan lahjana. Hän ei etsi omaa viisauttaan, vaan
Jumalan tahtoa. Hän ei luota omaan voimaansa, vaan Jumalan apuun.
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Jaakob moittii uskovaisia, jotka tekevät käytännön suunnitelmia ottamatta
huomioon Jumalan tahtoa. "Sen sijaan teidän tulisi sanoa: 'Jos Herra
tahtoo ja elämme, niin teemme tämän tai tuon.' Mutta nyt te ylpeydessänne
kerskailette. Kaikki tuollainen kerskailu on pahasta."Jaak.4:13-16  On paha asia,
jos me ylpeillemme teoillamme ja tulevaisuuden suunnitelmillamme, koska
kerskuminen ohjaa koko elämämme vääryyden valtaan. "Kieli on pieni jäsen
mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli - ja kuinka suuren
metsän se sytyttää!"Jaak.3:5

Sinä vaalit kunnianhimoasi kehumalla itseäsi. Jos sinun on vaikea hillitä
seksuaalista himoasi, niin kunnianhimosi kukistaminen on sinulle vielä paljon
vaikeampaa. Yritäpä ottaa ihmiseltä pois hänen kunniansa lähde, niin hänen
himonsa kiivaus synnyttää riidan. Kerskuminen kiihottaa henkeäsi niin, että
lopulta uskallat yhdessä muiden ylpeilijöiden kanssa kapinoida Jumalaa vastaan.
Mutta miksi sinä antaisit kunnianhimosi sokaista itsesi ja antaisit suusi tehdä
itsestäsi Jumalan vihollisen? Maailman ystävällä täytyy olla kunnianhimoa,
mutta Jumalan ystävällä täytyy olla nöyryyttä.

Nöyrät eivät koskaan pääse sisälle tämän maailman seurapiireihin. Jos et esiinny
itsevarmana, et voi olla jumalattomien ihmisten suosiossa. Nöyrästi Jumalaan
luottava ihminen on tämän maailman silmissä outo tyyppi. Se, joka elää nöyrän
elämää, ei riitele. Ne, jotka tavoittelevat kunniaa itselleen aiheuttavat riitoja
missä ikinä ovatkin, myös Jumalan kansan keskellä.

Ihmisistä kerskaamisen riidat
Paavali antaa riitojen synnylle täsmälleen saman syyn kuin Jaakob. "Kun
keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella
niin kuin ihmiset yleensäkin? Kun yksi sanoo: 'Minä olen Paavalin puolella',
ja toinen: 'Minä olen Apolloksen', ettekö silloin ole niin kuin ihmiset
yleensä?"1Kor.3:3-4  Uskovien ei pidä olla niin kuin ihmiset ainakin, vaan niin
kuin Jeesus.

Hän eli mieliksi Isälleen eikä itselleen. Ihmisenä Hän ei etsinyt omaa vaan
Jumalan kunniaa. Kukaan ei voi olla yhtä aikaa Jumalan ja maailman ystävä.
Silti sen yrittäminen on suosittua. Jos kaikki uskovaiset etsisivät vain Jumalan
kunniaa, niin heidän keskuudessaan ei olisi riitoja.

Totuus tekee vapaaksi ylpeilystä! Tätä vapautusta varten Paavali julisti
korinttolaisille: "Älköön siis kukaan kerskailko ihmisistä, sillä kaikki on teidän,
niin Paavali kuin Apollos ja Keefaskin, maailma, elämä ja kuolema, nykyisyys
ja tulevaisuus. Kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on
Jumalan."1Kor.3:21-23

Kaikkien olettaisi pitävän tästä kerskauksesta: "Kaikki on minun." Siinä on
kuitenkin ehto: "Minä olen Kristuksen." Jeesuksen kautta saa omistaa kaiken,
mutta kuka tahtoo elää sen todeksi?
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Ihmisten ylpeys on ymmärtänyt väärin Jeesuksen sanat: "Että he yhtä olisivat."
He kuulevat tämän siten, että kaikkien kristittyjen tulisi kuulua samaan
kirkkoon. Jeesus ei kuitenkaan puhu tässä mitään organisaatioiden ykseydestä.
"Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa.
Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä."Joh.17:21

Jeesus puhuu omiensa oikeamielisyydestä, joka saa aikaan sen, että he ovat
yhtä. Kun jotkut uskovaiset ovat korottaneet itsensä, niin he ovat väärämielisiä
ja rikkovat siten tuon yhteyden, josta Jeesus puhuu. Oikeaoppisuus ei riitä
Jumalalle, vaan Hän odottaa meiltä oikeamielisyyttä.

Jotkut sanovat seurakuntaansa paikallisseurakunnaksi, joka on ainoa
oikea Jumalan seurakunta sillä paikkakunnalla. Tämä on paavimainen
lausunto, koska sillä halutaan pakottaa kaikki uskovaiset yhden inhimillisen
seurakuntajärjestyksen alaisuuteen. Tällainen kerskaus kapinoi Jumalan Hengen
synnyttämää yhteyttä vastaan.

Eihän yhteen kokoontuminen tai yksimielisyys opista luo Hengen yhteyttä, vaan
oikeamielisyys. Kunnianhimokkuus on todellinen syy tällaiseen seurakunnasta
ylpeilyyn. Seurakuntayhdistykset ovat vain todellisen Jumalan seurakunnan
palvelijoita. Turha niistä on ylpeillä. Vallanhaluisille pastoreille omasta kirkosta
kerskailu on tietysti tärkeä asia. Jumalan mielen mukaiset kaitsijat eivät herroina
hallitse. Jeesus ja apostolit ovat sen jyrkästi kieltäneet.

Huomaa kuinka Paavali muistuttaa, että me uskovaiset omistamme toinen
toisemme Jeesuksen kautta, eikä seurakunnan kautta. Se, että nimemme ovat
saman kristillisen yhdistyksen rekisterissä, ei anna meille tuota omistusoikeutta.
Jos olet Pyhässä Hengessä yhtä Jumalan kanssa, voit iloita veljistä ja sisarista
Jeesuksessa Kristuksessa, vaikket istuisikaan heidän kanssaan samassa
kokoushuoneessa. Ylpeilysi tähden olet sokea Jeesuksen seurakunnan
todellisuudelle.

Lahjalla ylpeily
Jumalan pelastussuunnitelma noudattaa tätä pääperiaatetta: "Ettei mikään
liha voisi kerskailla Jumalan edessä."1Kor.1:29  Jumalan armon pelastama
taas noudattaa elämässään tätä periaatetta: "Joka kerskaa, kerskatkoon
Herrasta."1Kor.1:31

Jos joku aikoo pysyä Jumalan armon alla, niin hänen tulee siis kerskata vain
Jumalasta. Jokaisella täytyy olla joku kerskauksen aihe. Jumalasta kerskaaminen
voi kuitenkin hyvin helposti vaihtua omasta uskostaan kerskaamiseksi. Juuri
tällaisesta ylpeästä uskosta Paavali nuhteli Korinton uskovaisia ja sanoi: "Ja
mitä sinulla on, mitä et ole ole saanut lahjaksi? Mutta jos olet saanut sen, miksi
kerskailet, ikään kuin et olisikaan saanut sitä lahjaksi?"1Kor.4:7
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Miksi me unohdamme saaneemme kaiken lahjaksi? Kunnianhimomme aiheuttaa
tätä muistamattomuutta. Jos me emme ole antaneet Pyhän Hengen kuolettaa
lihallista mieltämme, niin me säilytämme halumme olla hyväksyttyjä tämän
maailman ihmisten keskuudessa ja etsimme kunniaa myös toisilta uskovilta.

Uskovat kerskuvat keskuudessaan joko viisaudestaan tai yliluonnollisista
kokemuksistaan. "Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Näyttäköön hän
tekonsa hyvällä vaelluksellaan, viisaasti ja sävyisästi. Mutta jos teillä on
sydämessänne katkera kiivaus ja riitaisuus, älkää kerskailko ja valehdelko
totuutta vastaan."Jaak.3:13-14

Kunnian himolle on tyypillistä se, että se tekee ihmisen vihaiseksi, jos se ei saa
himoaan tyydytetyksi. Tämä vihaisuus saa ihmisen kerskumaan asioista, jotka
eivät ole totta. Kunnianhimokas repii jostain aiheen kerskua ja joutuu lopulta
valheidensa vangiksi. Siellä missä on ylpeyttä, on riitaa. Siellä missä on riitaa,
on valheita ja itsepetosta.

Paavali antaa neuvon viisaudestaan kerskuville uskoville: "Älköön kukaan
pettäkö itseään. Jos joku teistä luulee olevansa viisas tässä maailmanajassa,
tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Tämän maailman viisaus on
näet Jumalan silmissä hullutusta."1Kor.3:18-19

Omaisuudenhoitajan uskollisuus
Paavali on meille hyvä esimerkki siitä, miten sanoutua irti ystävyydestä
maailman kanssa. Hän toi kaikille julki kyvyttömyytensä, avuttomuutensa,
tietämättömyytensä ja voimattomuutensa. Silti hänessä ilmeni kykyjä, avuja,
viisautta ja voimaa - Jumalan armon vaikutuksesta.

"Ei niin, että kykenisimme itse mitään päättelemään, aivan kuin se olisi lähtöisin
meistä itsestämme, vaan meidän kykymme on lähtöisin Jumalasta."2Kor.3:5 

Paavali panee lihallisen luontonsa puhumaan totuutta itsestään sanomalla: "Minä
en ole mitään." Ei hän ilmaise tässä itsesääliä, vaan paljastaa totuuden itsestään.

"Vaikka en mitään olekaan."2Kor.12:11  "Niin ei siis istuttaja ole mitään eikä
kastelijakaan vaan Jumala, joka antaa kasvun."1Kor.3:7  "Kunnia Jumalalle,
ainoalle viisaalle, Jeesuksen Kristuksen kautta."Room.16:27  "Pois se minusta, että
kerskaisin muusta kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta
maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle!"Gal.6:14

Ei Paavali nöyristellyt, vaan hän tunnusti totuutta. Kaikki on lahjaa Jumalalta.
On väärin sanoa omakseen sitä, mikä on toisen omaa. Jeesuksen asenne oli
tämä: "Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani vaan lähettäjäni
tahdon."Joh.6:38

Paavali sanoo itsestään: "Pitäköön siis jokainen meitä Kristuksen palvelijoina ja
Jumalan salaisuuksien taloudenhoitajina. Taloudenhoitajilta vaaditaan ennen
muuta sitä, että heidät havaitaan uskollisiksi."1Kor.4:1-2  Huoneenhaltija asioi
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toisen omaisuudella. Hänen uskollisuutensa on siinä, että hän ei pidä hallussaan
olevaa omaisuutta omanaan. Nykyään ehkä osakesalkun hoitajaa voitaisiin
sanoa huoneenhaltijaksi.

Kun Paavali puhuu uskovaisesta huoneenhaltijana eli taloudenhoitajana hänellä
oli varmaan mielessään Jeesuksen sanat samasta asiasta (Matt.25:14-30). Siinä
Jeesus sanoo antavansa omaisuutensa uskoviensa hoitoon. Kun Hän tulee
takaisin, niin me joudumme tekemään tilin siitä, mikä meille on uskottu.

Jumala on uskonut meille salaisuutensa. Uskoton omaisuudenhoitaja alkaa
asioida hänen hoitoonsa uskotulla omaisuudella niin kuin se olisi hänen
omaansa. On helppo erehtyä luulemaan, että minä omistan totuuden. Niin - sama
koskee itse pelastusta. Jeesus Kristus on ainoa pelastunut ihminen. Tullessamme
uskoon saamme osallisuuden Hänen pelastuksestaan.

Kaiketi ihmettelet, että mikä se sellainen lahja on, jota et ole saanut
omaksesi? Sinä saat sen omaksesi ylösnousemuksessa. Nyt sinä omistat sen
ylösnousemususkosi kautta. "Sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylimielinen vaan
pelkää."Room.11:20  Ylpeilyjesi tähden voit ajatella: "Kerran pelastettu on aina
pelastettu. Kerran Jumalan lahjan vastaanottanut saa pitää sen ikuisesti." Ne,
jotka näin ajattelevat ovat unohtaneet sen, että Jeesus pysyy heissä vain, jos he
pysyvät Jeesuksessa. Jos suhteesi Jeesuksen kanssa menee poikki, niin menetät
kaiken.

Niin kauan kuin elämme tässä maailmassa, olemme oman pelastuksemme
haltijoita emmekä sen omistajia - eli yhden leiviskän haltijoita (Matt.25:24).
Jos kerskaamme saamastamme lahjasta, niin kuin se jo olisi omamme, olemme
vaarassa menettää sen. Jos kätkemme sen, niin olemme silloinkin vaarassa
menettää sen. Se on vain Jeesuksen ansiota, että minä pelastun!

Ylpeä asenne saa uskovaisen luulemaan, että hänen pelastumisensa olisi hänen
omassa vallassaan. Juuri tästä syystä Paavali aina muistaa sanoa, että kaikki
mitä meillä on, on "Jeesuksessa Kristuksessa". "Hänen, jossa meillä on lunastus,
syntien anteeksi saaminen."Kol.1:14

Itsensä alentaminen
Ihminen sitten osaa pilata kaiken. Syntinen luontomme osaa vääristellä
nöyryydenkin, koska monet ylpeilevät nöyryydellään. Jeesus sanoo: "Joka
itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään."Matt.23:12 

Kun sinua pyydetään nöyrtymään, niin kuvitteletko olevasi korkealla ja ajattelet,
että sinua pyydetään tulemaan alas? Ei niin, vaan sinua pyydetään avaamaan
silmäsi sille totuudelle, että sinä olet alhaalla. Sinä olet koko ajan ollutkin
alhaalla!

Mitä sinulta odotetaan, kun sanotaan: Anna kunnia Jumalalle! Tulisiko sinun
luopua ansaitsemastasi kunniasta ja tehdä jalo ja nöyrä teko ja sanoa: Ei mitään
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kunniaa minulle. Minä annan sen Jumalalle. Ei niin, vaan sinua pyydetään
huomaamaan, ettei sinulla ole ollutkaan mitään kunniaa. Kuinka voisit antaa
kunnian Jumalalle, kun se ei koskaan ole edes tullut sinulle?

Eikö nöyrtyminen olekin helppoa? Sinun tarvitsee vain tunnustaa tosiasiat.
Totuus tekee vapaaksi. Jeesuksen kautta nöyryyden löytäneellä ei ole
suorituspaineita olla nöyrä. Jumalan armosta eläminen on helppoa sen jälkeen,
kun huomaa, ettei tarjolla mitään muuta vaihtoehtoa olekaan.

Riitojen ulkopuolelle
Kaikkien riitojen taustalla on ihmisen riita ja kapina Jumalaa vastaan.
Ihmiskunta haastaa riitaa Jumalan kanssa, mutta Hänen vastauksensa meille
on sävyisä. Hän kärsi hiljaa ristillä meidän puolestamme tuodakseen meidät
sovintoon kanssaan. Evankeliumissa on mahdollisuus ratkaista riita synnistä.
Useimmat ihmiset ovat hylänneet evankeliumin ja haluavat jatkaa riitaansa
Jumalan kanssa. Siten ihmiskunta on jakautunut toisiaan vastaan Jeesuksen
tähden.

Minä voin puheillani aiheuttaa riitaa, mutta minun ei silti tarvitse itse riidellä.
Evankeliumi Jeesuksesta aiheuttaa kiistaa, mutta minun ei tarvitse riidellä sen
puolesta. Voin asettua riitelyn ulkopuolelle siten, että en riitele takaisin. Minä
olen yhtä hiljaa kuin Jumala riidanhaluisten edessä.

Jos en etsi evankeliumilla itselleni kunniaa, niin minun on helppo jättää
ihmisten vastaväitteet Jumalan ja heidän välisiksi asioiksi. Minähän olen vain
Jumalan juoksupoika, joka tuon Hänen viestinsä. "Herran palvelijan ei sovi
riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikille, kyetä opettamaan ja kärsimään
vääryyttä."2Tim.2:24

Seurakunnissa olevien riitojen ulkopuolelle on vaikeampi asettua. Jos
seurakunnassa vallitsee uskollaan pöyhkeilevä ilmapiiri, niin siellä on vaikeaa
pysyä oikeamielisenä.

Paavali sai kokea kuinka uskovaiset tuomitsivat häntä. Hän ei kuitenkaan
alkanut riidellä tuomitsijoidensa kanssa. "Mutta siitä minä hyvin vähän välitän,
tuomitsetteko te tai jokin ihmisten tuomioistuin minut. En itsekään tuomitse
itseäni. Minulla ei ole mitään tunnollani, mutta ei minua sen perusteella ole
vanhurskautettu, vaan minun tuomarini on Herra."1Kor.4:3-4

Usein riita syntyy siitä, kun puolustetaan itseään. Jeesuksen oman ei sovi itse
puolustaa itseään, vaan luottaa Jumalan puolustukseen ja tuomioon. Jos ylpeää
syytetään jostain, vaikka hänellä ei ole mitään tunnollaan, niin hän ei malta olla
puolustamatta itseään. Näin riita on valmis. Paavali tunnusti, ettei hänen hyvä
omatuntonsa takaa sitä, ettei hän voisi olla syyllinen jossain asiassa. Sellaiset
asiat hän kuitenkin jätti Jumalan tuomion varaan, eikä alkanut vakuutella
syyttömyyttään.
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Paavali myös nuhteli kurittomia uskovia, mutta ei jäänyt riitelemään heidän
kanssaan. Sen sijaan hän kehotti jättämään heidät rauhaan, jos he eivät tehneet
parannusta. "Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä,
veljet, pysymään erossa jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen
opetuksen mukaan, jonka saitte meiltä."2Tess.3:6

Jos jätämme itsemme ja muut Jumalan tuomittaviksi ja puolustettaviksi, niin
voimme asettua riitojen ulkopuolelle. "Älkää siis tuomitko ennenaikaisesti,
ennen kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden kätköt ja tuo esiin sydänten
ajatukset, ja silloin itse kukin saa kiitoksen Jumalalta."1Kor.4:5
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Julkaistu 24.07.2006

Sanotun vaikutus sanojaan
Jeesus on tullut pelastamaan meidät syntisen luontomme arvottomista
ajatuksista ja turhista sanoista. Hänessä me saamme uuden ihmisen
ajatukset, jotka ovat puhtaat ja sanat täynnä elämää. Saakoon uusi luomus
puhua ja vaietkoon vanha!

Suun ja sydämen kehävaikutus
Sanottu sana vaikuttaa aina myös sanojaan, eikä vain kuulijaan. Me ohjailemme
omaa elämäämme suullamme. Sydämestä tulleet sanat menevät takaisin
sydämeen, josta ne tulivat. Siksi, harkitse mitä sanoja suuhusi päästät.

Suumme sanoilla me rakennamme sisimpämme ajatuksia. Sanamme ruokkivat
sydäntämme ja syvimmät ajatuksemme sanojamme. Se on itseään ruokkiva
kehä, joka saa kyseisen asian elämään meissä kuin itsestään.

Sanojensa valitseminen on kohtalokas päätös. Puhuako totta silloinkin, kun
se on minulle epäedullista? Syyllisen puolustuspuheet saavat aikaan sen,
että suun ja sydämen kehävaikutus hiljentää omantunnon. Valehtelija luulee
vaikuttavansa sanoillaan vain kuulijaansa, eikä tajua myrkyttävänsä omaa
sisintään. Teeskentelevät sanat huumaavat sanojansa sydämen.

Fariseukset olivat puhuneet sydämensä sellaiseen tilaan, että tapahtui,
mitä tahansa, niin he eivät voineet hyväksyä Jeesusta Messiaaksi. Kun he
näkivät Jeesuksen ajavan riivatusta ulos pahan hengen, niin he sanoivat, että
"Beelsebulin, riivaajien päämiehen, voimalla hän ajaa ulos riivaajia."Matt.12:24

He eivät tahtoneet hyväksyä tätä hyvää tekoa Jumalan Hengen todistukseksi
siitä, että Jeesus on Messias. Siksi heidän sanansa vastustivat enemmän Pyhää
Henkeä kuin Jeesusta. Sanoillaan he käänsivät hyvän pahaksi ja siten pilkkasivat
Pyhää Henkeä.

Jeesus vastasi heille: "Te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te voisitte puhua hyvää,
kun itse olette pahoja! Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo
hyvyytensä varastosta esiin hyvää, ja paha ihminen tuo pahuutensa varastosta
esiin pahaa. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset
puhuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sillä sanoistasi sinut julistetaan
vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."Matt.12:34-37

Mikä on turha sana? Kuulijat tiesivät ennestään tämän: "Älä turhaan lausu
Herran sinun Jumalasi nimeä." Nyt Jeesus kuitenkin laajentaa turhat sanat
koskemaan kaikkea sanomista. Kaikista asioista tulee puhua totuudellisesti.
Mitään sanoja ei saa käyttää väärässä yhteydessä eikä teeskennellen.

Oletko sinä harjaantunut puhumaan turhia sanoja? Sinut on voitu jopa kouluttaa
siihen työsi vuoksi. Sinun pitää sanoa tiettyjen kaavojen mukaan, vaikka
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sisimpäsi kokisi päinvastoin kuin mitä sanot. Roolihahmosi voi puhua sujuvasti
asioista, jotka eivät mitenkään kosketa sydäntäsi. Jeesus todistaa sinulle,
että näistä turhista sanoista olet kerran saava tuomion. Voi tätä turhuuksien
maailmaa!

Hyökkäykset totuutta vastaan voidaan antaa anteeksi, mutta se joka sanoo hyvän
pahaksi ja totuuden valheeksi pilkkaa Totuuden Henkeä. Siksi Jeesus sanoi: "Jos
joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, se annetaan hänelle anteeksi. Mutta
jos joku puhuu Pyhää Henkeä vastaan, sitä hänelle ei anneta anteeksi, ei tässä
eikä tulevassa maailmanajassa."Matt.12:32

Jos vastustat Pyhän Hengen sinulle puhumia sanoja, niin et voi pelastua, koska
vain kuuliaisuus Hänen sanoilleen voi antaa sinulle pelastavan uskon. Jos sinä
olet harjaantunut käyttämään sanoja väärin arkisissa asioissasi, niin sinä voit
helposti vastata Pyhän Hengen puhutteluun samalla tavalla. Varo siis sanojasi,
jonakin päivänä voit sanoa Jumalalle jotain, jolla sinetöit iankaikkisen kohtalosi.

Jos valhe kiertää vinhaa vauhtia suumme ja sydämemme välillä, niin mikä
tämän ikiluupin pysäyttäisi?

Sano sydämessäsi
Itselleen saarnaaminen voi katkaista suun ja sydämen kehävaikutuksen. Voit
vastustaa sydäntäsi sanomalla itsellesi sanoja, jotka ovat vastoin sydämesi
valheita. Kiellä itsesi ja puhu totta sydämessäsi. Totuus kutsuu sinua sanoen:
"Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon
ristinsä ja seuratkoon minua."Matt.16:24

Evankeliumi ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta antaa
meille voiman asettua itseämme vastaan Jumalan puolelle. Jos sinä puhut
totta itsellesi omasta pahuudestasi, niin Totuus alkaa puhua sinulle Jumalan
hyvyydestä.

Jumala ei voi olla todellinen valheella huumatulle sydämelle. Jokaisen elämässä
on kuitenkin joskus totuuden hetki, jolloin on mahdollista aloittaa vuoropuhelu
Jumalan kanssa.

Kun Jumala puhuu sinulle Jeesuksesta, niin se mitä vastaat Hänelle, ratkaisee
teidän suhteenne jatkon. Hän ottaa huomioon jo sen, mitä sanoit Hänelle
ajatuksissasi. Vaikka et siis koskaan rukoilisi Jumalaa, niin tiedä, että Hän on
kuullut kaikki sinun sanasi.

Sinä, joka rukoilet Jumalaa luullen Hänen olevan tietoinen vain siinä hetkessä
lausumistasi sanoista, petät itseäsi. Hän voikin vastata niihin sanoihisi,
jotka lausuit silloin, kun et omasta mielestäsi rukoillut ja jättää teennäiset
rukouksesi vastausta vaille. Kaikki meidän ajatuksemme ja sanamme ovat
Hänen tiedossaan.
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Israelilaiset sanoivat toisilleen ja Moosekselle: "Miksi Herra vie meitä
kuolemaan erämaassa!" Monta kertaa he sanoivat jotain tämän tapaista ja saivat
anteeksi sanansa, mutta lopulta Jumala teki heille heidän "uskonsa" mukaan.
"Niin totta kuin minä elän, sanoo HERRA, aivan niin kuin te olette puhuneet
minun korvieni kuullen, niin minä teille teen. Teidän ruumiinne kaatuvat tähän
autiomaahan."4Moos.14:28-29

Vaikka Israelilaiset eivät varmasti kokeneet puhuneensa Jumalalle, niin silti Hän
kuuli heidän sanansa ja teki heille heidän puheensa mukaan.

Turhat rukoukset
Jeesus sanoi jumalattomienkin ihmisten rukoilevan. Heidän rukouksensa ovat
usein tyhjiä hokemia. "Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat,
jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähden."Matt.6:7

Sanat ovat tyhjiä, jos ne eivät tule sydämestä. He eivät sydämessään tarkoita
sitä, mitä he sanovat ja siksi heidän rukouksensa ovat turhia. Kerrankin lausutut
tyhjät rukoukset ovat väärin, mutta sellaisten sanojen jatkuva toistaminen saa
Jumalan varmasti sulkemaan korvansa.

Edellisen sanansa jälkeen Jeesus antaakin meille esimerkin rukouksesta, jonka
sisältö on oikea. "Teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin
häneltä anottekaan. Rukoilkaa te siis näin: Isä meidän, joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon sinun nimesi ..."Matt.6:8-9

Vain Jumalan lapset voivat rukoilla Isä-meidän rukouksen. Jumalaton ei voi
kutsua Jumalaa isäkseen, koska hän on isästä perkeleestä. Sanat, "tulkoon
Jumalan valtakunta", ovat vastoin hänen sydämensä tilaa. Ei hän odota Jumalan
Kuningaskunnan ilmestymistä, vaan puolustaa hallituksensa valtaa kuolemaan
asti. Jumalaton huutakoon avuksi Jumalaa, jotta hän saisi syntinsä anteeksi ja
syntyisi Jumalan lapseksi.

Jumala tahtoo yhteyttä meidän sydämemme ihmiseen. Sanamme, jotka ovat
vastoin sydämemme todellisuutta, ovat este yhteyden syntymiselle. Ei edes
kahden ihmisen välille voi tulla aitoa yhteyttä, jos seurustellaan teeskentelevin
sanoin. Jos suumme ja sydämemme välillä vaikuttaa teeskentelevä
uskonnollinen kehävaikutus, niin se täytyy särkeä, jotta sydämemme voisi
päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Älä siis turhaan hoe Jumalalle "Isä meidän",
jos Hän ei ole Isäsi Jeesuksen Kristuksen kautta.

Jumalattoman täytyisi katua pahuuttaan, jotta hän voisi pyytää armoa Jumalalta.
Jos pahuuttaan katuva pyytää Jumalalta armoa Jeesuksen uhrikuoleman
kautta, niin hänen rukouksensa ei ole turha. "Jokainen, joka huutaa avuksi
Herran nimeä, pelastuu."Room.10:13  Apua huutava on autuas, koska hän puhuu
sydämestään.
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Uuden sydämen sanat
Jeesuksessa Jumala ei ainoastaan anna syntejämme anteeksi, vaan Hän antaa
meille uuden sydämen. "Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus.
Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!"2Kor.5:17

Saakoon uusi luomus puhua ja vaietkoon vanha!

Kun uusi luomus alkaa puhua, niin se on uskoon tulleelle suuri kokemus.
Raamattu sanoo siitä näin: "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun
sydämessäsi. ... Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja
uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä
pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan."Room.10:8-10

Kun Jeesus tulee sydämeen, niin samalla tulee varmuus siitä, että Hän elää.
Uusi luomus sanoo: "Jeesus on minun Herrani ja Jumalani!" Jumalan nimestä
kerskaaminen onkin vasta syntyneen Jumalan lapsen "ensimmäinen ääni", josta
elämän merkistä taivaallinen Isä iloitsee.

Vanha ihminen kerskaa asioista, jotka Jeesuksen risti on tehnyt mitättömiksi.
Jumala on suunnitellut pelastuksen niin, "ettei mikään liha voisi kerskailla
Jumalan edessä."1Kor.1:29  Uusi ihminen kerskaa siitä, että Jeesus Kristus on
Herra. Hän on uudelle luomukselle kaikki kaikessa, "jotta tapahtuisi, niin kuin
on kirjoitettu: 'Joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta.'"1Kor.1:31

Vanhan luomuksen vaientaminen ja puheenvuoron suominen uudelle on omien
valintojemme varassa. Moni on eksynyt siinä, että halveksii sanomiensa sanojen
merkitystä. He aivan oikein korostavat, että sydämen usko on tärkein, mutta
unohtavat samalla sen, että heidän sanansa vaikuttavat heidän sydämeensä.
Vanhan luomuksen lausunnot tukahduttavat uutta luomusta, mutta uuden
luomuksen sanat kuolettavan vanhaa luomusta.

Sensuroitu minä
Apostolit antavat meille esimerkkejä miten vaientaa vanha luontonsa. "Silloin
toinenkin opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä tullut haudalle, astui sisälle, ja hän
näki ja uskoi."Joh.20:8  Johannes kutsuu itseään "toinen opetuslapsi", vaikka olisi
voinut sanoa "minä".

Kun Johannes kertoo kirjoittaneensa evankeliumin, niin hän jälleen on
sensuroinut minän ja ilmaisee asian näin: "Juuri tämä opetuslapsi todistaa
näistä ja on kirjoittanut tämän. Me tiedämme, että hänen todistuksensa on
tosi."Joh.21:24

Pitääkö lihallinen kerskaus näin tarkkaan perata pois! Kyllä, usko se vaan, että
Johannes tiesi, kuinka pienikin hapatus leviää helposti. Myös Paavali laittoi
"minän" tilalle "tunnen miehen", kun hän kertoi suuresta kokemuksestaan.
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"Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. Neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin
kolmanteen taivaaseen."2Kor.12:2

Paavali sanoo, että monet hänen aikansa uskovaiset kerskasivat lihan mukaan.
Hän kehotti heitä panemaan pois sellaiset vanhan luomuksen puheenvuorot.
"Mitä nyt puhun, sitä en puhu Herran mielen mukaan vaan kuin järjetön
itsevarmana kerskaillen. Koska niin monet kerskailevat lihan mukaan, niin
kerskailen minäkin."2Kor.11:17-18

Paavalin täytyi antaa esimerkki lihan mukaan kerskaamisesta, jotta he
ymmärtäisivät missä he tekevät väärin. Miten Paavali sitten kerskasi? Se oli kuin
tyypillinen saarna tai todistuspuheenvuoro jostain nykyajan seurakunnasta. Ja
voi, eivät hekään koe tekevänsä mitään väärin.

"He ovat heprealaisia? Niin minäkin. He ovat israelilaisia? Niin minäkin. He
ovat Abrahamin jälkeläisiä? Niin minäkin. He ovat Kristuksen palvelijoita?
Minä vielä enemmän - puhun kuin järjetön. Olen nähnyt enemmän vaivaa ja
ollut useammin vankeudessa kuin he. Minua on piesty ylen määrin, monta
kertaa olen ollut kuolemanvaarassa."2Kor.11:22-27

Sydämen uskosi tähden varjele suusi sanat. Apostoli Jaakob todistaa tästä
asiasta: "Samoin kieli on pieni jäsen mutta voi kerskailla suurista asioista. Katso
pieni tuli - ja kuinka suuren metsän se sytyttää! Myös kieli on tuli, vääryyden
maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen
elämän pyörän, itse syttyen helvetistä."Jaak.3:5-6

Vaikka ajatuksiisi nousee lihallisia asioita, niin kuoleta ne alkuunsa äläkä anna
niiden vaikuttaa siihen, mitä sanot. Älä kehu itseäsi edes ajatuksissasi. Ilman
Jumalan Hengen apua tämä ei onnistu, mutta Hän mielellään antaa sinulle armon
vaeltaa Hengessä Hänen mielensä mukaan.

Riisumista ja pukeutumista
Paavali sanoo, että "älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhanpäiväisissä
ajatuksissaan. Totuus on Jeesuksessa: teidän tulee hylätä vanha ihmisenne,
jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä seuratessaan
petollisia himoja, uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi
ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja
pyhyyteen."Ef.4:17,21-24

Toteuta siis nämä kolme: Pane pois vanha, uudistu mielesi hengeltä ja pue yllesi
uusi. Mitä tämä vanhan ihmisen poispaneminen on käytännössä: "Pankaa sen
tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme
toinen toisemme jäseniä. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta
vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista
niille, jotka kuulevat. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen,
kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä."Ef.4:25,29,31
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Puhumme sitten kenelle hyvänsä, niin kaikki, mitä sanomme, täytyy olla
mieluista kuultavaa Pyhälle Hengelle. Älä unohda, että Hän on aina paikalla
kuulemassa, mitä sanot. Jos murehdutamme sanoillamme Hänet, niin silloin
myös uusi luomus meissä masentuu. Jos uusi luomus on heikko, niin vanha on
silloin vahvoilla ja saa meidät käyttäytymään lihallisesti.

Lihallisten sanojen ja tekojen poisriisuminen tekee Pyhän Hengen iloiseksi.
Silloin myös uusi luomus virvoittuu ja koemme mielen uudistusta. Uudet
Jumalasta syntyneet ajatukset pulpahtavat esiin ja saavat meidät kantamaan
hedelmää Jumalalle. Jos ajatuksemme eivät uudistu Jeesuksen mielen
mukaisiksi, emme voi pukea päällemme uutta ihmistä.

Vaikka jo panimme pois vanhan ihmisen ja koimme uuden luomuksen
elämää, voimme uudestaan saastua syntisen luontomme sanoista. Seura tekee
kaltaisekseen ja erikoisen helposti sanomisten suhteen. Jos toisten saastainen
sanailu tempaisee meidät mukaansa, niin koemme Jumalan Hengen nuhtelun
sisimmässämme. Silloin meidän on syytä heti katua sanojamme ja pyytää niitä
Jumalalta anteeksi. Jos kovetamme sydämemme, emmekä reagoi Jumalan
nuhteeseen, niin sanomamme sanat jäävät saastuttamaan sisintämme.

Lihallinen kristillisyys
Alkuajan Jeesuksen Kristuksen omat kerskasivat enemmän Kristuksesta
kuin itsestään, koska heitä alettiin kutsua kristityiksi. Sittemmin on kerskattu
paljon paavista, pyhimyksistä, raamatullisuudesta, kasteesta, helluntaista
ja armolahjoista ja saatu kerskauksen mukainen nimitys. Jo se, miksi meitä
sanotaan, voi todistaa meitä vastaan.

Moni uskovainen kerskuu seurakuntansa raamatullisuudesta. Se on lihan
mukaan kerskaamista, joka tuhoaa kokoontuvan seurakunnan riidoilla. Lihan
valtaan päästetyt kokoukset ovat vaarallisia paikkoja Jumalan lapsille, koska
lihallinen mieli leviää joukossa kuin hapate taikinassa.

Riidoista huolimatta lihalliset kristityt kokevat myös yhteyttä keskenään. Kun he
taas löytävät vanhalle ihmiselle mieluisan yhteisen kerskauksen aiheen, niin he
sopivat riitansa. Näin kaikki lihallisen kristillisyyden tiet vievät Roomaan.

Voi niitä uskovaisia, jotka ovat mielistyneet vanhan ihmisen ajatuksiin! He
kieltäytyvät omaksumasta Jeesuksen mieltä, vaikka sanovatkin pitävänsä
kiinni uskostaan Häneen. Tämä johtaa ennen pitkää siihen, että he tekevät
Jumalan sanalle väkivaltaa. Koska he eivät koe uuden luomuksen elämää, niin
he vääristävät Jeesuksen sanat vanhalle ihmiselle mieluisiksi. Näin he heittävät
totuuden maahan ja tallaavat Jeesuksen jalkoihinsa.

Voi niitä, jotka ovat kadottaneet totuuden ja kääntäneet Jumalan armon
irstaudeksi! Totuuden kadottanut sanoo väärin tehdessään tekevänsä oikein.
Se sanominen pilkkaa armon Henkeä. Sellainen pilkkaaja ei lankea syntiin
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kiusauksen voittamana, vaan hän tekee sitä tahallaan. "Jos me tahallamme
jatkamme synnin tekemistä päästyämme tuntemaan totuuden, ei ole enää uhria
meidän syntiemme tähden."Hep.10:26

Ei kuitenkaan kaikki vastalauseemme Pyhälle Hengelle ole seurauksiltaan yhtä
vakavia. Varmaankin melkein jokainen uskovainen on menettänyt jonkun osan
ikuisesta armopalkastaan vastustettuaan jotain, mitä Jumala meille ehdotti. Tosin
nekin ovat menetyksiä, joiden vaikutus ulottuu iankaikkisuuteen. Ennen kaikkea
varo, ettet vastusta sitä, mikä on oikein ja väärin.

Voi niitä kristillisiä johtajia, joilla lihallisuus on voimana ja viisautena. Heissä
on pilkkaajia! Jos kokoontuvan seurakunnan johto on tehnyt Pyhän Hengen
pilkan, niin Jeesuksen omien on syytä lähteä pois sellaisesta seurasta. "Pois,
pois! Lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen. Lähtekää sen keskeltä,
puhdistautukaa."Jes.52:11

Oikeamielisten kristittyjen Tie vie taivaalliseen Jerusalemiin. Vaikka seurakunta
olisi ulkonaisesti huonosti järjestäytynyt ja hajallaan, niin se ei voi estää Jeesusta
hallitsemasta niitä, jotka vaeltavat Jumalan Hengessä.

Sanomisen armo
Jumalan ihminen voi puhua sanoja Jumalan sydämeltä. Silloin hän ei puhu oman
sydämensä kyllyydestä, koska hän ei puhu sanoja omalta sydämeltään. Tällainen
profetoiminen Jumalan nimessä on hengellinen armolahja.

Profetian kautta Pyhä Henki usein puhuu sen saman asian, jonka Hän aiemmin
on puhunut suoraan henkilölle itselleen. Esimerkiksi Hän kertoo tulleensa
murheelliseksi jostain, mitä henkilö on sanonut. Siksi uskova, joka on herkkä
tottelemaan Pyhää Henkeä, ei tarvitse profetioita.

Paavali sanookin profetiaa tarvittavan silloin, jos paikalla on henkilöitä, jotka
eivät itse kykene tai halua kuulla Pyhän Hengen puhetta. "Jos sen sijaan kaikki
profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki
paljastaisivat hänet ja kaikki lausuisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä
salaisuudet tulisivat ilmi."1Kor.14:24-25

Jumala voi vaikuttaa uudessa ihmisessä puhumista, josta vanha luomus ei
ymmärrä mitään. Sitä kutsutaan kielilläpuhumisen armolahjaksi. Kielillä
puhuva rakentaa itseään ihan samalla tavalla kuin jos hän puhuisi Jumalalle
ymmärtämällään kielellä. Ero on vain siinä, että ne ovat uuden luomuksen
ja Jumalan välisiä salaisuuksia. "Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille
vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia
hengessä."1Kor.14:2

Kielilläpuhuminen virkistää uutta ihmistämme ja antaa sille voimaa, vaikka
emme ymmärrä mitä sanoimme. Puhutut salaisuudet voidaan kuitenkin
paljastaa, jos on kielten selittämisen armolahja. "Se, joka puhuu kielillä,
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rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet."1Kor.14:13  Tuo selitys ei ole suora
käännös puhutusta kielestä, vaan samanaiheinen Pyhän Hengen puhuttelu.

Jumalan suusta kuulemamme sana luo uutta meidän sisimmässämme. Onhan
koko maailma olemassa Jumalan Sanan voimasta. Siksi meidän omilla
sanoillakin on enemmän merkitystä kuin käsitämme. Antakoon Jumala sinulle
sanoja, jotka muuttavat sinun sydämesi tuottamaan hyviä sanoja.
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Julkaistu 05.06.2002

Oikeamielinen elämä
Oikeamielisyys tuottaa hyviä ja väärämielisyys pahoja tekoja. Tavoittele
siis mieluummin oikeita ajatuksia ja asenteita kuin oikeita tekoja.
Mielenmuutos väärämielisestä oikeamieliseksi on Jumalan ihme! Jumala on
oikeamielinen. Voit omaksua Hänen mielensä Jeesuksessa Kristuksessa.

Kunnia
Moni vastustaa tappamista, mutta ei vastusta ylpeyttä, vaikka ylpeä mieli
synnyttää väkivallan. Kunnian himon teot ovat ilmeiset ja ne ovat: ylimielisyys,
töykeys, röyhkeys, väkivaltaisuus, valehtelu, juonittelu, puolueellisuus,
arvonimet, kunniamerkit, kansalliskiihko, terrorismi, sodat ja muut näiden
kaltaiset asiat. Ylpeys on väärämielisyyttä!

Jumalan kunnian näkeminen tekee nöyräksi. Jumalan ylistäminen ravitsee
henkesi paremmin kuin ilo omasta kunniastasi. Kunpa voisit aidosti ylistää
Jumalaa! Silloin nöyrä asenne valtaisi mielesi.

Omistaminen
Moni vastustaa varastamista, muttei vastusta ahneutta, vaikka varastaminen on
sen seurausta. Omaisuuden himon teot ovat ilmeiset ja ne ovat: kateellisuuden
osoitukset, petokset, varkaudet, mielistelyt, työhulluus, nuukuus, stressi,
luonnon saastuminen, orjuus ja muut näiden kaltaiset asiat. Ahneus on
väärämielisyyttä!

Jumalan lahjan vastaanottaminen tekee kiitolliseksi. Luottamus Jumalaan antaa
sielullesi suuremman turvallisuuden kuin omaisuutesi. Kunpa voisit koko
sydämestäsi olla kiitollinen Jumalalle! Silloin Jumalasta riippuvainen ja antelias
asenne valtaisi mielesi ja voisit luottaa Jumalan huolenpitoon.

Nautinnot
Moni vastustaa huumeita, muttei silti vastusta itsekkyyttä, vaikka perverssit
ilmiöt ovat sen seurausta. Nautinnon himon teot ovat ilmeiset ja ne ovat:
itsetyydytys, esiaviolliset sukupuolisuhteet, pedofilia, aviorikokset, irstaus,
homous ja lesbous, juomingit, alkoholismi, ylensyönti, huumeet ja muut näiden
kaltaiset asiat. Itsekkyys on väärämielisyyttä!

Jumalan sovitusuhrin vastaanottaminen tekee kärsivälliseksi ja anteliaaksi.
Jumalan armon kokeminen antaa sinulle suuremman ja pitempiaikaisen
ilon kuin synti. Kunpa voisit koko sydämestäsi rakastaa Jumalaa! Silloin
kärsivällinen ja epäitsekäs asenne valtaisi mielesi.

Taistelu vääryyttä vastaan
Taistelu vääryyttä vastaan käydään kahdella rintamalla. Mieli on eturintama
ja teot ovat varapuolustuslinja. Jos vääryys valtasi mielesi, voit vielä yrittää
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vastustaa syntiä karttamalla pahoja tekoja. Oikean mielen saavuttaminen ja
säilyttäminen on kuitenkin ainoa todellinen mahdollisuus olla syntiä tekemättä.

Väärämielisyys ajaa pahoihin tekoihin, vaikka tekijä tietääkin tekevänsä väärin.
Tieto oikeasta ja väärästä ei auta voittamaan kiusausta, koska mielessä asuva
paha himo vie voiton tiedosta.

Jeesus oli kaikessa kiusattu syntiin samoin kuin mekin, mutta Hän ei koskaan
joutunut peräytymään varapuolustuslinjalle. Hänen mieltään kiusattiin
vääryyteen kaikessa samoin kuin meitäkin, mutta Hän säilytti aina oikeat
asenteensa. Ollessaan kiusattu ylpeyteen Hän huudahtaa ahdistuneena Isälleen:
"Nyt minun sieluni on järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä
hetkestä!"Joh.12:27  Jeesus sai mielelleen vahvistusta ja niin saat sinäkin, jos
tahdot olla oikeamielinen.

Jos olet ottanut Jeesuksen vastaan syntiesi sovittajana, olet kokenut Jumalan
armon. Se kokemus synnyttää sinussa halun olla syntiä tekemättä. Saatuasi
syntisi anteeksi olet kiitollinen Jumalalle. Sinussa syntyy taisteluasenne syntiä
vastaan ja tahdot kaikessa vaeltaa Jumalan tahdon mukaan.

Jos antaudut synnille ilman taistelua, niin mielesi ei ole evankeliumin mukainen.
Mieli, joka tahtoo jatkaa synnissä ja samalla omistaa Jumalan armon, pilkkaa
Jumalaa. "Jos me tahallamme jatkamme synnin tekemistä päästyämme
tuntemaan totuuden, ei ole enää uhria meidän syntiemme tähden."Hep.10:26 

Vääryys on Jumalan vihollinen. Jos teet rauhan Jumalan vihollisen kanssa, niin
sinusta itsestäsi tulee Jumalan vihollinen.

Jumalan mieli
Jumala on oikeamielinen. Hän on ilmaissut meille asenteensa Jeesuksessa
Kristuksessa. Kuka on niin kuin Hän! Ei ole ketään Hänen vertaistaan! Hän
antoi ainokaisen Poikansa kärsimään vihollistensa tähden. Jos näet Jeesuksessa
Jumalan Pojan, niin henkesi tulee ravituksi Jumalan kirkkaudella. Jos olet
kaikessa kuuliainen Jeesukselle, saat kokea Jumalan täydellistä huolenpitoa.
Jos tulit uskoon, tulit osalliseksi Jumalan Hengestä. Hän johdattaa sinut
oikeamielisyyteen.

Jeesus käski apostolejaan: "Opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä
olen käskenyt teidän pitää."Matt.28:20  Uuden Testamentin kirjeiden avulla he
toteuttavat tätä Jeesuksen käskyä.

Kristuksen laki kirjoitetaan Hänen omiensa mieliin. Jeesuksen seuraaja ei
noudata kieltojen ja käskysanojen kokoelmaa, vaan hänen oikeat tekonsa
kumpuavat hänen oikeista asenteistaan. Uskovaisella tulee olla Jeesuksen
Kristuksen mieli. Tämän Jumala lupasi jo Vanhan Testamentin profeetoille:
"'Tämä on se liitto, jonka minä teen heidän kanssaan näiden päivien jälkeen,
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sanoo Herra: minä panen lakini heidän sydämeensä ja kirjoitan ne heidän
mieleensä.'"Hep.10:16

Väärän mielen kuoletus
Jeesus kutsuu sinua: "Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön
itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua."Mark.8:34  Itsensä kieltäminen
on oman luonnollisen ylpeytensä, ahneutensa ja itsekkyytensä hylkäämistä.
Ristinsä ottaminen on luopumista kaikesta mikä estää tottelemasta Jeesusta.
Hänen seuraamisensa on sitä, että Jumalan mieli tuottaa sinussa Hänen tekojaan.

Apostoli Paavali toteaa: "Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat
ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen."Gal.5:24  Tällä hän ilmaisee
saman asian kuin Jeesus puhuessaan "itsensä kieltämisestä". Hän korostaa
oman mielensä valvomisen merkitystä sanomalla: "Teidän tulee hylätä vanha
ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja ..., uudistua hengeltänne ja
mieleltänne."Ef.4:22-23

Jeesus oli itse kiusattu kadottamaan oikeamielisyyden. Getsemanessa Hän
hikoili verta vastustaessaan mielenmuutosta oikeamielisestä väärämieliseksi.
Silloin Hän sanoi opetuslapsilleen: "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi
kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko."Matt.26:41  Valvo siis
itseäsi! Tarkkaile asenteitasi!

Ihmisen syntistä luontoa kuvataan Raamatussa kolminaisuudella: "lihan himo,
silmien halu ja elämän korskeus."1Joh.2:16  Inhimillinen kulttuuri koostuu
näistä kolmesta asiasta. Nämä kolme ovat sama kuin, itsekkyys, ahneus ja
ylpeys. Nämä kolme väärämielisyyttä esiintyvät Raamatussa käsitteenä "synnin
ruumis". Vaikka ne ovat kolme, ne ovat yksi ja sama "vanha ihminen". "Mehän
tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta synnin
ruumis nujerrettaisiin, niin ettemme enää palvelisi syntiä."Room.6:6

Vaikka et olisikaan ylpeyden vallassa etkä nautiskelija, mutta olet ahne, niin
ahneutesi aiheuttaa sinussa myös ylpeyttä ja itsekkyyttä. Vaikka et olisikaan
ahne, mutta himoitset osaksesi kunniaa, niin kunnian himosi lietsoo sinussa
esiin myös itsekkyyttä ja ahneutta. Kaikki väärämielisyys on kuoletettava, jotta
oikeamielisyys voisi vallata mielesi. "Sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on
kuoltava, mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Kaikki,
joita Jumalan Henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia."Room.8:13-14

Evankeliumin kautta me pääsemme osalliseksi Jumalan Hengestä. Kuuliaisuus
Pyhälle Hengelle kuolettaa meistä väärän mielen ja saamme tilalle Jeesuksen
mielen. "Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka
elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli."Room.8:5

Jokaisen uskovaisen risti on erilainen, koska erilaiset elämäntilanteemme
sanelevat asiat, joista saamme luopua Jeesuksen tähden. Siksi Jeesus sanoo:
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"Joka rakastaa isäänsä tai äitiään enemmän kuin minua, ei ole minulle
kelvollinen, ja joka rakastaa poikaansa tai tytärtään enemmän kuin minua, ei
ole minulle kelvollinen."Matt.10:37

Oletko ottanut ristisi, jota Jumalan Henki sinulle tarjosi? Apostoli Paavali oli
ollut Pyhän Hengen johdossa ja totesi: "Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken
ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen."Fil.3:8

Henkesi nöyryys
Ajatusmaailmasi ydin on henkesi toimintaa. Kun saat osaksesi kunnioitusta,
niin koet sisimmässäsi tyydytystä. Ajattelet, että tätä täytyy saada lisää. Sinussa
herää halu olla jotain suurta. Unelmoit kullasta ja kunniasta. Kunnian himo
aiheuttaa sinulle masennuskohtauksen, jos saatkin osaksesi häpeää. Silloin
avuksi tulee viihdeteollisuus, joka tarjoaa sinulle sankareita, joihin voit
samaistua. Voit ravita ylpeän henkesi nälkää olemalla mielikuvituksessasi jotain
suurta, vaikket ole sitä oikeasti.

Kunnia on huumetta, joka tekee henkesi siitä riippuvaiseksi. Jeesus sanoo
ylpeille: "Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toisiltanne
ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee ainoalta Jumalalta?"Joh.5:44  Hyväksyykö
Jumala sinut? Mitä Jumala sanoo sinusta? Sinun täytyy kieltäytyä ihmisiltä
tulevasta kunniasta, jotta henkesi voisi tulla ravituksi Jumalan sanoista, joilla
Hän tunnustaa sinut omakseen. Jumala kunnioittaa sinua, jos otat vastaan Hänen
todistuksensa Jeesuksesta. Hän tunnustaa sinut omakseen, jos sinä tunnustat
Jeesuksen Jumalan Pojaksi.

Jos etsit Jumalan hyväksymistä, niin Jeesus on vastaus. Sinulle kuuluu häpeä
eikä kunnia, koska sinä olet tehnyt syntiä. Jeesus kärsi sinun häpeäsi ristillä, että
Jumala voisi hyväksyä sinut. Katso Jumalan Pojan kärsimystä ja häpeää sinun
tähtesi. Lähesty Jumalaa Jeesuksen ristin uhrin kautta ja henkesi tulee ravituksi.
Ennen tulit ravituksi ihmisten kehuista, mutta nyt Jumalan armo virvoittaa
henkesi. Onko Jumalan armossa sinulle kyllin?

Nöyryys ei pysy sinussa, jos unohdat katsella Jumalan kunniaa ja kirkkautta.
Siksi kunnioita alati Jumalaa ja kehu Häntä Jeesuksessa Kristuksessa, jotta
henkesi pysyisi nöyränä.

Kunnianhimoisissa haaveissa eläminen vieroittaa kuvittelijan todellisuudesta.
Pysy erilläsi kaikista fantasioista, jos tahdot nähdä Jumalan kirkkauden. Miten
voisit saada ilmestyksiä Jumalalta, jos sydämesi kuvittelut kulkevat valtoimina!
Ajattele siis vain sitä, mikä on totta. Mielikuvitus on suunnittelutyökalu,
eikä henkisen nautiskelun väline. Omaksu totuudellisuuden asenne kaikessa
ajattelussasi.
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Sielusi kiitollisuus
Kokemusmaailmasi on sielusi toimintaa. Sielusi haluaa nähdä paljon kaunista,
kuulla viisaita ajatuksia ja tuntea suloisia tunteita. Silmäsi eivät tule kylläisiksi
näkemisestä, korvasi eivät täyty uuden kuulemisesta eikä tuntosi turru hyvälle
tunnelmalle. Ahneus sokaisee sinut näkemästä totuutta. Se saa sinut kuulemaan
valheellisesti. Se voi saada sinut mielettömien tunteiden valtaan.

Aistillisuus on huumetta, joka tekee sielusi siitä riippuvaiseksi. Jeesus sanoo
ahneille: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä Jumalan
valtakuntaan."Matt.19:23  Omistatko sinä jotain katoamatonta? Haluatko nähdä
Jumalan kasvoista kasvoihin?

Jos etsit katoamatonta rikkautta, niin Jeesus on vastaus. Sinun maallinen
rikkautesi tuottaa sinulle pettymyksen, mutta Jumala tarjoaa sinulle Jeesuksessa
iankaikkista omaisuutta, joka ei katoa. Katso Jumala tarjoaa sinulle lahjana
iankaikkista elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Ole valmis luopumaan kaikesta
Jeesuksen tähden. Pidä Hänet tärkeimpänä ja sielusi tulee ravituksi Hänen
rikkaudestaan.

Kiitollisuus ei pysy sinussa, jos unohdat mitä hyvää Jumala on sinulle tehnyt.
Siksi katsele kaikkea hyvää mitä sinulla on, sillä silmällä, että se on lahjaa
Jumalalta.

Harjoita itseäsi katsomaan kaikkea Jumalan silmin. Katsele uskon kautta
näkymätöntä todellisuutta. Silmillä omistamisen sijaan harjaannu omistamaan
uskon kautta, jonka Jumala sinussa vaikuttaa. Omaksu uskon asenne kaikessa
omistamisessa.

Ruumiisi epäitsekkyys
Ruumiisi on asuntosi, joka liittää sinut tähän maailmaan. Sen kautta ilmaiset
ajatuksesi ja tunteesi, mutta kehosi tarpeet myös ohjailevat sieluasi ja jopa
henkesi ajatuksia. Koska Jumala on syntiinlankeemuksen tähden kironnut
luomakunnan, niin koet pelkoa siitä tulevatko ruumiisi tarpeet täytetyksi vai
eivät. Tämä pelko taas johtaa helposti itsekkääseen toimintaan. Epäluottamus ja
kapina Jumalaa kohtaan muuttavat tarpeelliset halut pahoiksi himoiksi.

Kehon nautinnot ovat huumetta, jotka tekevät ruumiisi niistä riippuvaiseksi.
Jeesus sanoo himokkaille: "Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja
heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko
ruumiisi heitetään helvettiin. Jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki
ja heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että
koko ruumiisi joutuu helvettiin."Matt.5:29-30  Tunnetko ruumiisi todelliset tarpeet?
Pelkäätkö vain nälkää ja janoa, etkä osaa pelätä helvetin tulta? Haluatko saada
uuden katoamattoman ruumiin, jossa et enää koe kuolemaa?
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Jos etsit ruumiisi hyvinvointia, niin Jeesus on vastaus. Ruumiisi himoille
eläminen johtaa sinut ikuiseen kärsimykseen, mutta elämä Jeesuksessa antaa
sinulle eräänä päivänä uuden asunnon, joka liittää sinut Jumalan maailmaan.
Ole siis valmis kuolemaan yhdessä Jeesuksen kanssa niin saat kokea myös
ylösnousemuksen Hänessä.

Epäitsekkyys ei pysy sinussa, jos asenteesi omaa ruumistasi kohtaan eroaa
Jeesuksen asenteista. Luota Jumalan huolenpitoon ja Hän on täyttävä kaikki
tarpeesi.

Älä pidä liian hyvää huolta omasta mukavuudestasi, vaan ole vapaaehtoinen
kärsimään vaivaa toisten hyväksi. Kuoleta nurinasi ja napinasi ja tee itsestäsi
kaikkien palvelija. Omaksu palveleva asenne kaikkeen työhön ja vaivannäköön.

Oikean mielen omaksuminen
Tahdotko omaksua Jeesuksen mielen ja asenteet? Et voi seurata Jeesusta, jos
et ensin ole uskossa. Syntien anteeksisaaminen ja rauha Jumalan kanssa on
perustus, jolta voit pyrkiä oikeamielisyyteen. Ensimmäinen mielenmuutos
on se kokemus, jossa muutat mielesi evankeliumin mukaiseksi. Jumala on
hyvä, sinä olet paha, Jeesus on Jumalan Poika, kuoli ristillä syntiesi tähden,
nousi kuolleista ja on nyt Jumalan Valtaistuimella. Onko mielesi yhtynyt tähän
sanomaan? Jos on, niin sitten voit omaksua Jeesuksen mielen ja edistyä Jumalan
tiellä.

Vuorisaarnassa Jeesus neuvoo meitä oikeamielisyyteen. Apostolit opettavat
kirjeissään samat asiat. Kuitenkin Pyhä Henki johdattaa jokaista yksilöllisesti
kokemaan väärämielisyytensä kuoleman. Vain Hän voi antaa meidän
mielellemme uuden hengen.

Jeesus sanoi, että jokaisen tulee ottaa ristinsä. Tämä merkitsee sitä, että uskovien
kokemukset eroavat toisistaan. Me saamme Jeesuksen tähden luopua eri asioista.
Erilaiset asiat ristiinnaulitsevat meidän syntisen luontomme sen mukaan, miten
Pyhä Henki itsekutakin johdattaa. Suostu Jumalan käsittelyyn. Hän on tekevä
sen hyvin. Sinusta tulee yhtä oikeamielinen kuin Jeesus.
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Julkaistu 30.01.2007

Vapaus uskonnosta
Uskoontulosi liitti sinut Jumalan Seurakuntaan. Näin Jeesus vapautti sinut
uskontojen orjuudesta. Älä anna uudestaan sitoa itseäsi orjuuden ikeeseen!

Näkymätön Jumala
Oikea ja aito yhteys Jumalaan ei ole uskonto, vaan se on Jumalan ja ihmisen
välistä ystävyyttä. Se on yhteistä elämää Jumalan kanssa ja Hänen tiellään
vaeltamista. Uskonnot tekevät Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta
orjuuttavan näytelmän.

Jotta voisit vapautua uskonnon orjuudesta, sinun täytyy ikään kuin nähdä
näkymätön maailma, josta tämä näkyväinen maailma on saanut alkunsa ja oppia
elämään näkymättömän Jumalan kanssa. Niin kauan kuin jokin näkyväinen
edustaa sinulle Jumalaa, niin kauan sinä pysyt uskontosi orjana.

Yhteys näkymättömään Jumalaan
Usko siihen, että Jumala voi kohdata sinua missä vain ja milloin vain. Kun
käännyt Hänen puoleensa puhuaksesi Hänelle, niin katso ettet puhu millekään,
minkä näet. Keskity puhumaan Jumalalle, joka on sinulle näkymätön.

Raamatun Jeesus on noussut kuolleista. Hän elää ja on tavattavissa. Ajattele,
voit kokea Hänen läsnäolonsa missä vain ja milloin vain. Eikö olekin
vapauttavaa? Evankeliumi ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta liittää
meidät näkymättömän Jumalan yhteyteen.

"Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka
ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella
ilolla, sillä te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen."1Piet.1:8

Tyydytkö palvelemaan Jumalaa, jota et voi nyt nähdä? Jos olemme ahdistuneita
ja yksinäisiä, me etsimme lohdutusta, ja silloin me helposti turvaudumme
uskontoon, emmekä käänny Jumalan puoleen. Sinä, älä kuitenkaan tyydy
korvikelohdutukseen, vaan käänny määrätietoisesti korkeutta kohti.

"Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin,
sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. Tämä hetken kestävä,
kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän, ikuisen kirkkauden meille, jotka
emme kiinnitä katsettamme näkyviin vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat
ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia."2Kor.4:16-18

Monet ovat kokeneet Jeesuksen antaman pelastuksen aidosti, mutta ovat pian
uskoontulonsa jälkeen antaneet uudestaan sitoa itsensä orjuuden kahleisiin.
Kaikkina aikoina Jumalan ihmisillä on ollut tämä sama taistelu. Mooseskin
pysyi uskossa, koska hän oli kiinni näkymättömässä todellisuudessa. "Uskossa
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Mooses jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa. Hän kesti, koska hän ikään
kuin näki sen, joka on näkymätön."Hep.11:27

Älä sinäkään pelkää pappien ja saarnaajien vihaa, kun he haluavat sitoa sinut
kirkkoonsa uskottelemalla sinulle, ettet kuuluisi Jumalan seurakuntaan, jos jätät
heidän kirkkonsa. Jeesuksen läsnäolo vapauttaa sinut pelosta ja antaa sinulle
voiman sanoutua irti uskonnollisesta maailmasta.

Näkymätön seurakunta
Taistelu siitä, mikä kansa on oikea Jumalan kansa, on käynyt kuumana
vuosituhansia. Apostoli Paavali oli aiemmin ollut kiivaasti sitä mieltä, että
täytyy kuulua juutalaiseen synagogaan ollakseen Jumalan kansan jäsen.
Tultuaan Jeesukseen uskovaksi hän täysin hylkäsi tuon ajatuksen. Hän ymmärsi,
että Jeesuksen antamasta pelastuksesta ei puutu mitään. Siksi on väärin yrittää
täydentää sitä sillä, että liittyy johonkin.

Kun jotkut vaativat uskoontulleita tulemaan myös juutalaisiksi voidakseen
pelastua, niin Paavali torjui sen jyrkästi sanoen: "Vapauteen Kristus vapautti
meidät. Pysykää siis lujina älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden
ikeeseen."Gal.5:1  Huomaa, että tässä hän kutsuu juutalaisuutta orjuudeksi, vaikka
juutalaisuus oikein ymmärrettynä oli hänelle rakas asia.

Heistä tuli juutalaisuuden orjia, koska he halusivat tulla Jumalan kansan
jäseniksi tulemalla juutalaisiksi. Jos he olisivat pitäneet juutalaisuutta vain
Jumalan todellisen kansan palvelijana, eikä itse Jumalan kansana, niin he
olisivat eläneet siinä vapaudessa, johon Jeesus oli heidät vapauttanut. "Eiväthän
kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin, eivätkä kaikki ole lupauksen lapsia
sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan: 'Iisakista sinä saat nimellesi
jälkeläiset.' Tämä tarkoittaa, etteivät luonnolliset jälkeläiset ole Jumalan lapsia
vaan että lupauksen lapset luetaan jälkeläisiksi."Room.9:6-8

Tämä sama pätee kristillisiin kirkkoihin. Eivät kaikki, jotka ovat kristillisestä
seurakunnasta kuulu Jumalan seurakuntaan. Jos pidät kristillistä yhdistystä
Jumalan seurakuntana, olet antanut sitoa itsesi orjuuden ikeeseen. Vapauteen
Jeesus vapautti sinut, pysy lujana äläkä enää pidä mitään maallista yhdistystä
Jumalan seurakuntana. Oikeassa asemassaan seurakuntayhdistyskin on arvokas
ja rakastettava asia.

Miksi nuo uskoontulleet halusivat tulla juutalaisiksi? Siksi, koska kuuluminen
näkymättömään seurakuntaan ei ollut heille kyllin. He eivät voineet kokea
kodikseen näkymättömän maailman puolella olevaa Siionin vuorta, vaan he
rakastivat sitä Siionin vuorta, jolle maallinen Jerusalem on rakennettu.

Niin, mikä näkymätön Siion, kysynet? Jos olet tullut Jeesuksen luo, olet tullut
myös Siionin vuoren luo. "Te sitä vastoin olette tulleet Siionin vuoren ja elävän
Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin, kymmenientuhansien enkelien
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ja juhlajoukon luo, esikoisten seurakunnan luo, niiden, joiden nimet ovat
kirjoitettuina taivaissa, Jumalan luo, joka on kaikkien tuomari, ja täydellisiksi
tulleiden vanhurskaiden henkien luo ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen luo ja
vihmontaveren luo, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri."Hep.12:22-24

Kun juutalaiset kysyivät Jeesukselta milloin Jumalan valtakunta ilmestyy maan
päälle, niin Hän sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla,
eikä voida sanoa: 'Se on täällä' tai: 'Se on tuolla', sillä Jumalan valtakunta on
teidän keskellänne".Luuk.17:20-21

Jeesus sanoi, ettemme voi nähdä seurakuntaa, mutta silti se on meidän
keskellämme. Seurakunta on siis tälle maailmalle näkymätön, mutta tulee
silloin tällöin kokoontuneen seurakunnan muodossa osittain näkyväksi.
Näkymättömien katseleminen on oleellinen osa myös seurakunnankokousta.
Määritellessään kokoontuvan seurakunnan Jeesus tuo itsensä esille
näkymättömänä miehenä. "Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni,
siellä minä olen heidän keskellään."Matt.18:20  Kokoontuva seurakunta ei näe
Jeesusta keskellään, mutta silti Hän on siinä, jos ollaan koolla Hänen nimessään.

Mutta oletko sinä kääntynyt näkymättömän vai ainoastaan näkyväisen luo?
Monen kohdalla on niin, että näkymätön ei ole synnyttänyt heidän uskoaan,
vaan näkyväinen kirkko on synnyttänyt heidän uskonsa. Raamattu sanoo heidän
syntyneen lihan mukaan.

Saara ja Haagar
Raamattu kertoo meille, että Saara on kuva niiden äidistä, jotka ovat
syntyneet Jumalan lupauksen voimasta ja Haagar on kuva niiden äidistä,
jotka luulevat olevansa lupauksen lapsia. Paavali sanoo: "Haagar on näet
Siinainvuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää lapsineen
orjuudessa."Gal.4:25

Kuulehan Paavali, mitä sinä puhut! Eikö Saara olekaan israelilaisten äiti, vaan
Haagar? No, jos olet juutalainen, niin millä perusteella olet sitä? Oletko liitossa
Jumalan kanssa Messiaan kautta, vai ainoastaan syntyperäsi tai oman päätöksesi
voimasta? Jos et usko Jeesukseen Messiaana, niin liittojen kannalta Saara ei ole
äitisi, vaan Haagar. "Tämä on vertauskuvallista. Nämä naiset kuvaavat kahta
liittoa."Gal.4:24

Saara tarvitsi palvelijansa Haagarin, mutta tämän olisi pitänyt pysyä
asemassaan, eikä alkaa synnyttää lapsia Abrahamille. Samoin Jumala tarvitsi
Israelin tuodakseen Messiaan maailmaan, mutta se ei tee kaikista israelilaisista
Jumalan kansan jäseniä. Samoin Jumalan Seurakunta tarvitsee yhdistyksiä
toimintaansa varten, mutta näidenkään asemaa ei saa muuttaa ja pitää niitä
Jumalan seurakuntina, koska silloin nekin alkavat synnyttää uskonnon orjia.
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Jumala teki liiton myös Haagarin kanssa - Abrahamin tähden, mutta siihen ei
kuulunut lupausta iankaikkisesta elämästä. Lupaus koski vain ajallista elämää.
Samoin Jumala on siunannut maallista Israelia maallisissa. He ovat päässeet
takaisin maahansa - Jeesuksen tähden. Samoin Jumala on siunannut maallista
kristillisyyttä maallisissa - näkymättömän seurakunnan tähden.

Islamilaisuus julistaa Haagarin ja Ismaelin olevan se ainoa oikea Jumalan
kansan alku. Koska Paavali osoitti meille, että tämän päivän juutalaisetkin
vaeltavat Haagarin hengessä, niin näin islamilaisuus ja juutalaisuus ovat samasta
hengestä syntynyttä uskonnollisuutta. Moni ei tätä usko, koska nämä uskonnot
käytännössä niin paljon taistelevat toisiaan vastaan. Saman äidin lapset voivat
olla toisiaan vastaan niin kauan, kunnes niiden isä laittaa ne järjestykseen.

Kun Antikristus tulee, niin hän yhdistää kaikki lihan mukaan syntyneen
uskonnollisuuden. Silloin islamilaisuus, juutalaisuus ja tavallinen kristillisyys
yhdistyvät yhdeksi uskonnoksi. Onhan näillä kolmella sama äiti, Haagar.

Kun Jeesuksen omat eivät enää pidä yhdistyksiään Jumalan seurakuntina, niin
eri paikoissa kokoontuvat uskovat tulevat löytämään toisensa ja taivas laskeutuu
heidän kokouksissaan.

Taivaallinen äiti
Jumalan seurakunnan päämaja on taivaallisessa Jerusalemissa. "Mutta ylhäällä
oleva Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme. Onhan kirjoitettu:
'Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä. Riemuitse ja huuda, sinä, jolla ei ole
synnytyskipuja! Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on
mies.'"Gal.4:26-27

Kuinka taivaallinen Jerusalem voi olla äitisi? Jos evankeliumin lupaus sai sinut
kääntymään näkymättömän Jeesuksen luo, niin silloin taivas synnytti sinut. Sinä
synnyit uudesti ylhäältä. Jeesus sanoo: "Joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa."Joh.3:3

Jos käännyit jonkun kirkon luo, niin silloin se synnytti sinut. Arvovaltainen
kirkko vetää puoleensa paljon enemmän ihmisiä kuin näkymätön seurakunta.
Monet uskovaiset ajattelevat hedelmällisen seurakuntatyön edellyttävän
organisaatiota, joka esiintyy Jumalan seurakuntana. Lopussa tullaan kuitenkin
havaitsemaan, että "yksinäisellä on enemmän lapsia".

Iloitse siitä, jos nimesi on kirjoitettuna taivaassa. Totta kai se on kirjoitettu,
jos sinä olet syntynyt siellä. Taivaallisen Siionin syntymätodistus takaa ainoan
tavoittelemisen arvoisen kansalaisuuden. "Mutta Siionista sanotaan: Joka
ainoa on syntynyt siellä. Hän itse, Korkein, vahvistaa sen. HERRA luettelee,
kirjatessaan kansat: 'Tämä on syntynyt siellä'."Ps.87:5-6

Taivaan kansalaisuus vapauttaa isänmaallisuudesta ja uskonnollisuudesta.
Tietoisuus kuulumisesta taivaalliseen yhdyskuntaan saa meidät odottamaan
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Jeesuksen tulemusta. "Meidän yhteiskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös
odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi."Fil.3:20

Jos uskovainen pitää jotain maallista kirkkoa Jumalan seurakuntana, niin
hän ei kunnioita äitiään. Lihan mukaan syntyneelle uskolle hänen maallinen
kirkkonsa onkin hänen äitinsä eikä hänellä ole mitään osallisuutta taivaalliseen
Jerusalemiin.

Seurakuntayhdistys
Näkymätön seurakunta ei tarvitse yhdistystä, koska se on Pyhän
Hengen organisoima "yksi ruumis". Jumala on asettanut erilaiset jäsenet
seurakuntaruumiiseen niin kuin Hän on tahtonut. Kokoontuvan seurakunnan
tehtävänä on tunnistaa ja tunnustaa nämä Jumalan antamat virat.

Sen sijaan kokoontuva seurakunta voi tarvita maallista yhdistystä toimintaansa
varten. Älä sekoita yhdistyksen virkoja seurakuntavirkoihin. Tämä sekaannus on
tavallisesti perusteluna sille, kun yhdistystä pidetään seurakuntana.

Kristillisten yhdistysten virat eivät ole seurakuntavirkoja. Yhdistyksen
rahastonhoitaja voi olla seurakuntaviraltaan vaikka profeetta tai paimen tai mikä
vain. Jokaisen tulisi kuitenkin pitää huolta siitä, ettei yhdistyksen antama virka
haittaa seurakuntaviran hoitoa.

Jos yhdistystä pidetään seurakuntana, niin hengelliset ja maalliset virat yritetään
yhdistää. Esimerkiksi yhdistyksen johtokuntaan valitaan vain vanhimpia ja
paimenia. Jumalan antamat virat ovat koko seurakuntaruumista varten. Ne eivät
ole minkään inhimillisen organisaation omaisuutta.

Raamattu kertoo, että apostolit valitsivat paikallisseurakunnille vanhimmat:
"Kun he olivat valinneet heille kuhunkin seurakuntaan vanhimmat, he rukoillen
ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon nämä nyt uskoivat."Apt.14:23

Tämä valinta ei ollut apostolien oma valinta, vaan Jumalan Henki ilmaisi
apostoleille sen, kenet Jumala oli valinnut. Tämän todistaa se, mitä apostoli
Paavali sanoi Efeson seurakunnan vanhimmille: "Pitäkää siis huoli itsestänne
ja koko siitä laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi
paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen
hankkinut."Apt.20:28

He ottivat vaarin siitä laumasta, jonka Pyhä Henki antoi heille. He eivät
niinkään paimentaneet ihmisiä, jotka luetellaan jonkun kristillisen yhdistyksen
jäsenrekisterissä, vaan niitä ihmisiä, joiden suhteen taivas antoi johdatuksen.
Toteuta seurakuntavirkasi Pyhässä Hengessä äläkä rajoitu ihmisten
toimeksiantoihin. Sitä et kuitenkaan voi tehdä, jos et näe näkymätöntä
seurakuntaa.
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On surullista, jos osaat iloita vain nimistä seurakuntayhdistyksen rekisterissä,
muttet osaa iloita uskoontulleista uusina seurakunnan jäseninä. Jos näet
näkymättömän seurakunnan voit iloita kaikista uskovista ja siitä, kun tulee uusia
nimiä elämän kirjaan taivaassa.

Mieli ylhäällä
Jos sinä olet syntynyt ylhäältä, niin sinä voit etsiä yhteyttä siihen, mitä
on ylhäällä. "Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin
etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella.
Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan
päällä."Kol.3:1-2

Kun maan päälle kokoontunut seurakunta saa yhteyden taivaalliseen
päämajaansa, niin läsnäolijat kokevat yhteyden toisiinsa Jumalan Hengen
kautta. Jeesuksen kautta uskovat kokevat keskinäistä yhteyttä ei ainoastaan läsnä
oleviin, vaan kaikkiin seurakuntaruumiin jäseniin. Siksi ei ole mitään tarvetta
rakentaa kirkkokuntaa.

Saman paikkakunnan kaikki Jeesuksen omat muodostavat Jumalan seurakunnan
(eklesia) sillä paikkakunnalla. Tavallisesti he kuuluvat moniin kokoontuviin
(synagoge) seurakuntiin, joilla on omat yhdistyksensä.

Monien uskovien haaveena on ollut saada kaikki paikkakunnan uskovat
kuulumaan samaan seurakuntayhdistykseen. Kirkkokunnat pitävät uskovaiset
kuitenkin erillään ja estävät tämän haaveen toteutumisen. Miksi he haluavat
saada näkyvän paikallisseurakunnan? Siksi, jotta maailma näkisi kuinka kaikki
kristityt ovat yhtä ja siksi uskoisi Jeesukseen.

He haluavat, että paikkakunnan kristillisyydellä on yksi yhteinen yhdistys,
jotta he voisivat perustellummin sanoa, että tämä on se ainoa oikea Jumalan
seurakunta paikkakunnalla. Jeesuksen rukous, "että he kaikki olisivat yhtä" ei
tarkoita sitä, että he kaikki olisivat yhdessä maallisessa organisaatiossa. On
kuitenkin luonnollista, että näkyväisiin perustuva usko ymmärtää asian niin.

Mitä tapahtuisi, jos kaikki paikkakunnalla kokoontuvat uskovaiset lopettaisivat
pitämästä omaa yhdistystään seurakuntana ja ilmoittaisivat, että heidän
toimintansa on vain osa paikallisen Jumalan seurakunnan toimintaa?
Silloin heidän välilleen helpommin syntyisi käytännöllistä yhteyttä Pyhässä
Hengessä, kun seurakuntina pidetyt yhdistykset eivät enää olisi aiheuttamassa
epäjärjestystä Jeesuksen seurakunnassa.

Kun he kaikki tahoillaan puhuisivat kuuluvansa Jeesuksen seurakuntaan, niin
ulkopuoliset saisivat kuvan monessa paikassa kokoontuvista uskovista, jotka
itse asiassa ovat yksi Jeesuksen seurakunta. Tämä olisi vastausta Jeesuksen
rukoukseen: "Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen
antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä - minä heissä
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ja sinä minussa - jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että
sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut
minua."Joh.17:22-23

Jos kokoontuva seurakunta päättää riistää yhdistykseltään seurakunnan aseman,
niin he toteuttavat siinä tämän sanan: "Aja pois orjatar ja hänen poikansa, sillä
orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa."Gal.4:30

Oikeastaan se toteuttaa vain sen, että se ajaa pois Haagarin. Hänen lapsensa
lähtevät kohta sen jälkeen itse pois, kun he tajuavat "vaarallisen" vapauden
ilmapiiriin. Joku heistä voi jäädä vakoilemaan lupauksen lasten vapautta, mutta
heidän vaatimuksiinsa ei pidä suostua. "Joukkoomme oli kuitenkin soluttautunut
valeveljiä. He olivat hiipineet sisään vakoilemaan vapauttamme, joka meillä
on Kristuksessa Jeesuksessa, jotta voisivat orjuuttaa meidät. Mutta me emme
hetkeksikään alistuneet antamaan heille periksi, jotta evankeliumin totuus
säilyisi teidän keskuudessanne."Gal.2:4-5

Ojentaudutko näkyvän vai näkymättömän mukaan?
Millainen on uskosi, jos näkyväiset asiat ovat toimintasi liikkeellepanevana
voimana? Rakennatko Jumalan seurakuntaa sen innoittamana, mitä näet?
Jeesuksen antama usko ojentautuu sen mukaan, mitä et voi nyt nähdä. "Usko on
luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy."Hep.11:1

Kaikki se, mitä näemme, tekee meihin niin suuren vaikutuksen, että
luonnostamme ojentaudumme sen mukaan. Siksi meidän täytyy kohdata
näkymätön Jumala voidaksemme alkaa totella Häntä.

Evankeliumin kuunteleminen antaa uskon Jeesukseen. Jos meillä on luja
luottamus siihen, että Jeesus elää, niin me puhumme Hänelle ja turvaudumme
Häneen kaikissa asioissamme. Moni on saanut uskon lahjaksi, mutta he eivät
ole käyttäneet sitä näkymättömän Jumalan tottelemiseen. Sen sijaan he ovat
alkaneet muuttaa saamaansa uskoa sopivaksi sen kanssa, mitä he näkevät.
Muuttaessaan evankeliumin antaman uskon he menettävät sen antaman voiman.

"Jeesus vastasi: 'Koska näit minut, sinä uskot. Autuaita ne, jotka uskovat,
vaikka eivät näe.'"Joh.20:29  Usko ja näkymättömyys ovat oleellinen osa Jumalan
pelastussuunnitelmaa. Usko siihen, mitä ei voi nähdä synnyttää Jumalan
tekoja, jotka ovat kaikkien nähtävissä. Jumalan hyvät teot Hänen omissaan
on tarkoitettu todistamaan näkymättömän maailman olemassaolosta. Jos ne
pannaan todistamaan näkyvän kirkon jumalisuutta, niin on tapahtunut suuri
vääryys.

Lihan mieli pitää yhdistystä Jumalan seurakuntana. Tällä mielellä kokoontuva
seurakunta ei voi saada ketään vaeltamaan Jumalan Hengessä. Ne, jotka
pysyvät tällä mielellä, ne pysyvät lihallisina, eivätkä he voi edistyä Jeesuksen
seuraamisessa sen pidemmälle.
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Avaa hänen silmänsä
Profeetta Elisan aikana Israelin kansan viholliset piirittivät kaupunkia, jossa
hän oli. Silloin Elisa sanoi peloissaan olevalle palvelijalleen: "Älä pelkää, sillä
niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän
kanssaan."2Kun.6:16

Elisan palvelija oli kuin apostoli Tuomas, joka sai nähdä, jotta voisi uskoa.
Elisa rukoili Jumalaa: "'HERRA, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi'. Silloin
HERRA avasi palvelijan silmät, ja tämä näki, että vuori oli täynnä tulisia
hevosia ja vaunuja joka puolella Elisan ympärillä."2Kun.6:17

Apostoli Johannes julistaa, että Jeesuksen omilla on samankaltainen lohdutus
kuin Elisalla: "Lapset, te olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo
väärät profeetat, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on
maailmassa."1Joh.4:4

Keitä ovat he, jotka me olemme voittaneet? Johannes puhuu antikristityistä.
"Sellainen on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka
jo nyt on maailmassa."1Joh.4:3  Ilmestyskirjan pedon ja Antikristuksen noustessa
pelko voi täyttää uskovien sydämet. Silloin tarvitaan pelon voittamiseksi uskoa
näkymättömään Jumalaan. Vihollinen on heikko, mutta meidän kanssamme on
Kaikkivaltias, kirkkauden Herra.

Ihminen Jeesus Kristus istuu nyt Jumalan valtaistuimella. Hän kuoli kerran
ristillä kaikkien ihmisten puolesta, jotta jokainen joka uskoo Häneen, voisi
pelastua. Pian Hän tulee maan päälle ja ottaa täällä hallituksen ja vallan ja kaikki
saavat nähdä Hänet.

Näe siis totuus, että kaikkien meidän on kerran kohdattava se, mikä nyt on
meille näkymätön.
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Julkaistu 26.04.1998

Jeesus Kristus ja Hänen seurakuntansa
"Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon. Hän vei
minut Hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän
kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan luota.
Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä!" Ilm.21:9-10,3

Kaupunki Taivaassa
Tähän taivaalliseen kaupunkiin pääsevät vain ne, joiden nimet ovat Jumalan
Karitsan elämänkirjassa. "Eikä sinne pääse mitään epäpyhää, ei ketään
iljettävyyksien tekijää eikä valehtelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on
kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan."Ilm.21:27

Iloitse, jos nimesi on Karitsan elämänkirjassa! Se kirja ei ole kopio minkään
kirkon kirjoista, eikä kukaan pastori kykene pitämään kopiota Karitsan
Seurakunnan jäsenluettelosta.

Jos nimesi puuttuu Jeesuksen kirjasta, niin se johtuu vain siitä, ettei Jeesus ole
tunnustanut sinua omakseen. Jos nimesi on tuossa kirjassa, niin se ei johdu siitä,
että liityit johonkin seurakuntaan, vaan siitä, että Jeesus kirjoitti nimesi sinne,
kun teit liiton Hänen kanssaan. Jos nimesi pyyhitään pois tuosta kirjasta, niin se
johtuu siitä, ettei Jeesus enää tunnusta sinua omakseen. Karitsan elämänkirja on
siis todellinen Jumalan kansan reaaliaikainen väestörekisteri. Se on Jeesuksen
seurakunnan jäsenluettelo.

Aarre Taivaassa
Tämän kaupungin arkkitehti ja rakentaja on Jumala itse. Sen muurit ovat
nimetyt Jeesuksen kahdentoista apostolin mukaan. Sen porteilla on Israelin
kahdentoista pojan nimet. Jeesuksen omista sanotaan: "Te ette siis enää ole
vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja
Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja,
kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa
pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa
Jumalan asumukseksi Hengessä."Ef.2:19-22

Taivaallinen Jerusalem ei siis ole vielä valmis, vaan se rakentuu siinä, kun
Jeesuksen omien elämä maan päällä edistyy. Tuon kaupungin muurissa lukee
esimerkiksi, Pietari, koska hänen todistuksensa Jeesuksesta teki muuria Jumalan
seurakunnan ja maailman välille. Sinun nimesi voi lukea jossain sen taloista.
Se talo on jotenkin kuvastava vaellustasi Jeesuksen seuraajana. Voi myös olla,
ettei sinulla ole taloa siellä, koska rakennusaineet, jotka vaelluksesi tuotti, eivät
kelvanneet Jumalalle.

Taivaallinen Jerusalem on rakennettu maan päällä hiotuista Jumalan
seurakunnan elävistä kivistä. "Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen
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lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Kuka sitten rakentaakin
tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä
tai oljista, itse kunkin työ tulee näkyviin. Sen tuo ilmi se päivä, joka ilmestyy
tulessa, ja tuli koettelee, millainen kunkin työ on."1Kor.3:11-13

Jeesuksen uskossa tekemäsi teot ovat kultaa taivaassa, vaikka ne ovat
ahdasmielisyyttä maailmalle. Jeesuksen antamassa toivossa kestetyt pitkätkin
odotukset ovat hopeaa taivaassa, vaikka ne maailmassa ovat hukkaan heitettyä
aikaa ja tuhlattuja mahdollisuuksia. Rakkaudesta Jeesukseen tekemäsi teot
loistavat kerran taivaassa kuin jalokivet, vaikka ne ovat hullutusta tai pahennusta
maailmalle.

Uskonnot ja lainteot ovat puuta, vaikka niillä olisikin kultasilaus. Kaikki
lihan unelmista tehty on heinää, vaikka se hetken lumoaisi kukkasillaan.
Rakkaudesta epäjumaliin tehty on kuin olkimaja. Vaikka se olisi kuinka kaunis,
se on jumalattomuutta. Kaikki epäjumalanpalvojat palavat kuin oljet Herran
saapuessa loistossaan. Oljista rakennettua on kristillisyys, jossa Jeesuksen
rinnalla palvotaan muita herrauksia. Ei Jeesus turhaan sanonut, että "kootkaa sen
sijaan itsellenne aarteita taivaaseen."Matt.6:20

"Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän saa palkan. Jos jonkun työ palaa, hän
kärsii vahingon. Itse hän kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi."1Kor.3:14-15

Toivon sinun voivan rakentaa kullasta, hopeasta ja jalokivistä, eikä puusta,
heinistä tai oljista! Jos tekosi paloivat ja sinulla on ainoastaan oikea perustus,
pelastut "ikään kuin tulen läpi", mutta jos sinulla on väärä perustuskin, palat
itsekin. "Ja jos jonkun nimeä ei löytynyt elämän kirjaan kirjoitettuna, hänet
heitettiin tuliseen järveen."Ilm.20:15

Jumalan seurakuntaa kolmella tasolla
1. Taivaaseen kokoontunut seurakunta
Seurakuntaa sanotaan Raamatussa Kristuksen ruumiiksi (Ef.5:30), jolla
tarkoitetaan morsianta tai vaimoa. Edellisistä Ilmestyskirjan kohdista voimme
havaita, että Taivaaseen kokoontunutta Jumalan seurakuntaa sanotaan Karitsan
vaimoksi. Kaikki Jeesuksen seuraajat maan päällä ovat kokousmatkalla
taivaalliseen seurakunnankokoukseen.

2. Paikallisseurakunnat
Seurakuntaa sanotaan myös Jumalan temppeliksi tai lampunjalaksi (1Kor.3:16,
Ilm.1:20), jolla tarkoitetaan paikallisseurakuntia maan päällä. Esimerkiksi
Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa, jotka ovat Efesossa, Smyrnassa,
Pergamonissa, Tyatirassa, Sardeessa, Filadelfiassa ja Laodikeassa. Nämä
seurakunnat koostuvat vain Jeesukseen uskovista ihmisistä. Kaikki, mitä
paikalliset uskovaiset elämässään tekevät, on paikallisseurakunnan toimintaa.
Heillä kaikilla on yhteys Jumalan Hengessä siitä huolimatta, vaikka he
harjoittavat uskovien käytännöllistä yhteyttä eri paikoissa. Älä laita lamppuasi
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vakan alle, vaan lampunjalkaan, toisin sanoen älä häpeä tunnustautua Jeesuksen
omaksi.

3. Kristillisiin yhdistyksiin kokoontunut seurakunta
Uskovat ovat panneet alulle monenlaisia yhteisöjä, joita kutsutaan
seurakunniksi, vaikka eivät ne Jumalan silmissä ole seurakuntia, vaan ne
ovat vain todellisen seurakunnan palvelijoita, niin kuin Haagar oli Saaran,
Abrahamin vaimon palvelijatar. Näihin seurakuntiin liitetään jäseniksi
joidenkin juhlallisten toimitusten kautta. Todelliseen Jeesuksen seurakuntaan ei
kuitenkaan voi liittyä, vaan siihen synnytään hengellisen syntymän kautta.

"Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa Hengessä
Isän luo. Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette
samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä."Ef.2:18-19  "Meidät
kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä
Hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa
Henkeä."1Kor.12:13

Ne, jotka ovat juoneet samasta pelastuksen lähteestä, voivat myös kokoontua
samassa Hengessä. Monessa kirkossa ja rukoushuoneessa ei kokoonnuta
Jeesuksen nimessä, vaan yhteen tulemisen vaikutin on lähinnä sama
uskonnollinen perinne. Kun kristilliseen yhdistykseen kuulumista pidetään
Jumalan seurakuntaan kuulumisena, silloin väitetään, että Jumalan seurakuntaan
voitaisiin liittyä. Vain pelastuksen lähteestä juominen liittää seurakuntaan. Vain
Jumalan Hengestä osalliseksi pääseminen avaa pääsyn Jumalan perheeseen.

Näitä yhdistyksiä tarvitaan inhimillisen järjestyksen tähden, mutta jos niitä
pidetään seurakuntina, niin ne synnyttävät orjuuteen, niin kuin Haagar.
Kristityt, jotka eivät ole syntyneet Jumalan Hengestä, vaan ovat syntyneet vain
seurakunnan toiminnan tuloksena, ovat syntyneet lihan mukaan. Nämä taas
vihaavat Hengen mukaan syntyneitä. Niin oli ennen ja niin on myös nykyään.

"Aja pois orjatar ja hänen poikansa"Gal.4:30  , on Hengestä syntyneille annettu
kehotus erottaa yhdistyksen toiminnasta ne, jotka eivät oikeasti ole uskossa,
vaan ovat vain uskonnollisia. Yhdistykset ovat paimenien työkaluja, joita he
pyrkivät pitämään niin puhtaina kuin mahdollista.

Puhtaintakaan kristillistä yhdistystä ei kuitenkaan saa pitää Jumalan
seurakuntana. Kristillisessä yhdistyksessä voi aina olla joku valeuskovainen.
Vai luuletko olevasi parempi seurakunnan kaitsija kuin Jeesus? Hänenkin
yhdistykseensä jäi Juudas, vaikka seitsemänkymmentä lähti pois.

Israel ja Jeesuksen seurakunta
Israelin kansan historia on esikuva Jeesuksen seurakunnan historiasta. "Tämä,
mikä tapahtui heille, on esikuvallista, ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille,
joille on tullut maailmanaikojen loppukausi."1Kor.10:11
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Koko Vanha Liitto on kuin Jeesuksen varjo, joka lankesi maan ylle, ennen
kuin Hän itse saapui. "Laissa on siis tulevan hyvän varjo, ei itse asioiden
olemusta."Hep.10:1

Israelin lähtö Egyptistä, saapuminen luvattuun maahan, maan valloittaminen
ja asuttaminen ovat kaikki esikuvia siitä mikä tuli tapahtumaan Jeesuksessa ja
Hänen seurakunnassaan.

Israelilla oli kaksitoista poikaa, koska Jeesuksella tuli olemaan kaksitoista
apostolia. Mooses vei nuo kaksitoista sukukuntaa pois Egyptistä järjestettyään
pääsiäisen vieton ja Jeesus vei yksitoista apostoliaan kuolemansa ja
ylösnousemisensa kautta ulos Paholaisen valtakunnasta. Mooses johdatti kansan
läpi Punaisen Meren Hoorebin juurelle. Jeesuskin varjeli yksitoista apostoliaan
läpi kärsimystensä ahdistuksen. Vain Juudas hukkui ajaessaan takaa Jeesusta,
niin kuin Faarao ajoi takaa Moosesta.

Helluntaina Israel tuli Hoorebille, jonne Mooses nousi tuodakseen Jumalan lain
kansalle. Samoin kuin Mooses nousi Hoorebille, Jeesus nousi ylös taivaaseen.
Kun Mooses tuli alas vuorelta kansa ei enää odottanut häntä, vaan karkeloi
kultaisen vasikan ympärillä. Sen sijaan kaksitoista apostolia (Juudas oli korvattu
toisella) odottivat Helluntaina Jeesusta tulevaksi alas vuorelta Pyhän Hengen
muodossa. Kun he saivat Hengen kasteen, Jumala myöskin kirjoitti lakinsa
heidän sydämensä tauluun ja vaikutti heissä voiman vaeltaa Jumalan tahdon
mukaan.

Israel harhaili erämaassa neljäkymmentä vuotta, mutta Jeesus vei omansa
noin sata kaksikymmentä henkeä heti luvattuun maahan, joka maa on elämä
Jeesuksessa Kristuksessa. Israelille sanottiin: "Teidän on siis noudatettava
minun lakejani ja säädöksiäni. ... ettei maa oksentaisi teitäkin, ..."3Moos.18:26,28 

Vastaavasti Jeesus sanoo Laodikean seurakunnalle: "Koska olet penseä..., minä
oksennan sinut suustani."Ilm.3:16  Jeesus on ihana maa! Hänessä on ikuinen
perintöosa.

Jeesus on luvattu maa
Joosua vei Israelin sisälle Jumalan lupaamaan perintömaahan. Jeesus otti
muodon erikoisesti Pietarissa ja Paavalissa, jotka valloittivat evankeliumilla
sydämiä Jeesukselle. Heidän suustaan lähti Jumalan sanan miekka, jolla he
hajottivat alas varustuksia, jotka estivät ihmisiä tuntemasta Jumalaa. Niin kuin
Israel valloitti luvatun maan, niin Jeesuksen seurakuntakin vei evankeliumin
kaikkialle silloiseen maailmaan. Ihmisiä kaikista kansoista otti vastaan
paikkansa Jeesuksessa Kristuksessa.

Vain vähän aikaa Israel oli uskollinen Jumalalle päästyään maahansa ja samoin
vain vähän aikaa kesti alkuseurakunnan aika. Samoin kuin Israelin kuningas
syrjäytti Jumalan kuninkuuden, niin kirkkoruhtinaat syrjäyttivät Jeesuksen
kuninkuuden seurakunnassa.
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Aluksi Israelia hallitsivat tuomarit eli paimenet, mutta pian he halusivat itselleen
kuninkaan, niin kuin muillakin kansoilla oli. Samoin aluksi seurakuntia johtivat
vanhimmat ja paimenet, mutta pian myös kristillisissä seurakunnissa nousi esiin
kirkkoruhtinaita.

Alkuseurakunnan paimenilla ei ollut kulttipapille kuuluvaa merkkiä, eikä siihen
aikaan ollut alttaria eikä temppelipalvelusta. 100-luvun puolivälin jälkeen
alettiin nähdä esimerkkejä ns. monarkkisesta episkopaatista. Yksi mies johtajain
joukossa kohosi muitten yläpuolelle. (G. Westin:Vapaan Kristillisyyden
Historia)

Niin kuin tämä synti vei Israelin lopulta Baabelin vankeuteen niin seurakuntakin
joutui Paavin uskonnollisen pakkovallan puristukseen. Jumalan temppelin
esineet joutuivat vangiksi Baabelin kammioihin. Samoin Raamattu joutui latinan
kielisenä Vatikaanin vangiksi.

Jumala ilmoitti Elialle, että seitsemäntuhatta israelilaista kuului
Hänen seurakuntaansa, kun Elia luuli, että hän yksin oli jäänyt jäljelle.
Kaikkina aikoina Jumalan seurakunta on ollut olemassa, niin Israelin
kuin kristillisyydenkin keskellä. "Minä olen jättänyt jäljelle Israeliin
seitsemäntuhatta miestä, kaikki ne, jotka eivät ole notkistuneet polviaan Baalille
ja joiden suut eivät ole häntä suudelleet."1Kun.19:18  "Samoin on tänäkin aikana
olemassa jäännös armon valinnan mukaan."Room.11:5

Suurten vaikeuksien keskellä Israel alkoi palata takaisin luvattuun maahan.
Samoin Jumalan seurakunnat alkoivat irroittautua Paavin vallasta ja veivät
Raamatun pois vankeudestaan kääntämällä sitä kansojen omille kielille.

John Wycliff (1300-luvun keskivaiheilla) oli kuin Esra tai Nehemia. Hän oli
Oxfordin yliopiston professori, joka suuresti vaikutti Raamatun arvovallan
hyväksi. Hän vaati, että uskonasioissa kaikki pitää perustua ainoastaan
Raamattuun. Hän sai aikaan raamatunkäännöksen, joka muodosti käännekohdan
Englannin kirkollisessa elämässä. (VK Historia, s.51) Jan Hus ja monet muut ns.
uskonpuhdistajat saivat vaikutteita Wycliffin kirjoituksista.

Vaikka jäännös Israelista palasi takaisin luvattuun maahan, niin se toi mukanaan
Baabelin uskonnon, eikä sisäisesti parantunut paatumuksestaan. Samoin
uskonpuhdistus jäi monilta puolitiehen ja "irti Roomasta -liike" toi usein vain
uutta uskonnollista hirmuvaltaa entisen tilalle.

Kun Jeesus syntyi maan päälle, eli Israel edelleen suuressa paatumuksessa,
vaikka ulkonainen jumalanpalvelus oli järjestyksessä. Samoin kuin Jeesus tulee
pilvissä takaisin maan päälle, niin löytäneekö Hän uskoa. Raamattu ennustaa
lopunajan olevan luopumuksen aikaa, suurta paatumuksen ja teeskentelyn aikaa.
"Ensin näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen."2Tess.2:3
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Silti on oleva Jeesuksen seurakunta, vaikkei voida sanoa, että se on täällä
tai tuolla. Suuri on tämä salaisuus, miten Kristus rakastaa seurakuntaansa ja
varjelee ja vaalii sitä niin kuin ylkä morsiantaan.

Jeesuksen seurakunnan todellisuus
Se Jeesuksen seurakunta, jota ei ole minään aikana tuhottu, on täysin Pyhän
Hengen järjestämä yhteys. "Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa
Jumalan asumukseksi Hengessä."Ef.2:22

Jeesuksen tosi jumaluus on se kallio, jolle Jumala itse on rakentanut
seurakuntansa. Kun Pietari oli tunnustanut Jeesuksen Jumalan Pojaksi, niin tämä
sanoi hänelle: "Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani,
eivätkä tuonelan portit sitä voita."Matt.16:18

Kun Jeesus sanoo rakentavansa seurakuntansa kalliolle, niin Hän ei tarkoita
kalliolla Pietaria, vaan Pietarin antamaa tunnustusta. Siellä missä tosi ihminen,
Jeesus Kristus tunnustetaan tosi Jumalaksi, on se kallio, jolle Jeesus itse
rakentaa seurakuntansa. Toisin sanoen, missä kaksi tai kolme on koolla
Jeesuksen nimessä, siellä on Jumalan seurakuntaa (Matt.18:20), koska Hän on
siellä.

Seurakunta on näkymätöntä Jumalan valtakuntaa. "Hengen yhteys" ja
"rauhan yhdysside" liittävät kaikki Jeesuksen omat yhdessä toimivaksi
seurakuntaruumiiksi, vaikka ruumiin jäsenet eivät aina edes tunne toisiaan.
Tämä seurakunta on maailmalle näkymätön, koska Jeesus sanoi Jumalan
valtakunnasta tässä ajassa näin: "Ei Jumalan valtakunta tule silmin nähtävällä
tavalla, eikä voida sanoa: 'Se on täällä' tai 'Se on tuolla', sillä Jumalan
valtakunta on teidän keskellänne."Luuk.17:20

Jos seurakunta olisi Jeesuksen kielenkäytössä merkinnyt samaa kuin me yleensä
ymmärrämme, niin Hänhän olisi valehdellut sanoessaan, etteivät "tuonelan
portit sitä voita". Maan päällä ei lienee ole ollut yhtäkään näkyvällä tavalla
järjestäytynyttä seurakuntaa, jota tuonelan portit eivät olisi voittaneet. Usein
seurakunnan kuolema on tullut jo toisessa tai kolmannessa polvessa siitä, kun
herätys alkoi. Kulisseja voidaan ihmisvoimin pitää pystyssä vaikka satoja
vuosia, mutta vain Pyhä Henki pitää koossa elävän seurakunnan.

Jumalan seurakunnasta maan päällä ei voida sanoa: "Katso, täällä se on." Se,
joka näin rajaa seurakunnan näkyväksi, kutsuu samalla paikalle antikristillisen
hengen. Tästä syystä herätysliike toisensa perään on syntynyt ja kuollut. Kaikki
mikä pyrkii tuomaan Jumalan valtakunnan maan päälle näkyvällä tavalla ennen
kuin Jeesus tuo sen tulemuksellaan, on antikristillistä.

Jos Pyhä Henki poistuu kristillisestä toiminnasta, niin maailman henki astuu
tilalle. Jeesuksen seurakunta on siis yhtä näkyvä kuin Pyhä Henki. Se näkyy
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maailmalle niissä teoissa, jotka Pyhä Henki tekee Jeesuksen omissa ja heidän
kauttaan.
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Julkaistu 10.09.2001

Jeesuksen kokous
Ihmisten kohtaaminen voi olla joko teeskentelevää tai avointa. Teeskentely
pilaa minkä tahansa kokouksen. Ihmispelko saa teeskentelemään, mutta
Jumalan pelko tekee avoimen rehelliseksi. Kristillinen kokous on usein
teeskentelyä, koska siellä ei olla koolla Jeesuksen nimessä, vaan kirkon
omassa nimessä.

Kokous yleensä
On olemassa järjestettyä ja itsestään viriävää kokoontumista. Koollekutsuja
on järjestetyn kokouksen omistaja. Toimitusjohtajan tiedotustilaisuus on
hänen kokouksensa. Silloin ollaan koolla hänen nimessään. Alaiset ovat tulleet
johtajansa kasvojen eteen.

Kun ystävät tapaavat sattumalta kadulla, saattaa syntyä spontaani kokous. He
keskustelevat keskenään katsellen toinen toistensa kasvoja. Siksi rinki eikä
rivi on heidän kokousjärjestelynsä. Toistensa kasvojen näkeminen on edellytys
ihmisten kohtaamiselle.

Ihmisten kokoontuminen on kasvojen vastaanotto. Toisen ihmisen kohtaaminen
voi olla joko avointa tai teeskentelevää. Mikä tahansa kokous voi olla vain
naamioiden vastaanotto, jolloin todelliset ihmiset eivät kohtaa lainkaan.
Teeskentely tekee kokoontumisen pinnalliseksi. Yrityksen tiimityö sujuu
huonosti, jos sen jäsenet pelkäävät toinen toistaan, eivätkä uskalla ilmaista
todellisia ajatuksiaan.

Kenen nimessä uskovaiset kokoontuvat?
Kun olin puhujana eräässä seurakunnassa, niin tein telttakokouksia varten
kokouskutsun, jonka yläreunassa oli seuraava otsikko:

JEESUKSEN
KOKOUKSIA
TELTASSA

Myöhemmin kuulin, että muutamat vanhimmistoveljet olivat leikanneet
kutsun yläreunasta pois ylimmän rivin, jolla oli sana JEESUKSEN, koska he
eivät muuten kehdanneet jakaa niitä. Silti he hurskaasti puhuivat kokouksen
alussa, "Aloitamme tämän kokouksen Jeesuksen nimessä. Hän on nyt meidän
keskellämme, koska Hän on luvannut, että missä kaksi tai kolme on koolla
minun nimessäni, siinä minä olen heidän keskellään." Voi, mitä teeskentelyä!
Jos he halusivat olla koolla Jeesuksen nimessä, miksi he leikkasivat Hänen
nimensä pois kokouskutsusta?

Jeesus sanoo: "Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä,
minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut
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ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa."Matt.10:32-33 

Kokouskutsun tulee tunnustaa Jeesus, koska se on "ihmisten edessä" oleva asia.
Se on myös asiallinen paikka mainita koollekutsujan nimi.

Jos Jeesus ei ole koollekutsujana, niin silloin ei olla koolla Hänen nimessään.
Hän todellakin on antanut kokoontumista koskevan lupauksen: "Missä kaksi tai
kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään."Matt.18:20

Jeesus ei anna ihmispelolle mitään myönnytyksiä, koska Hänen tunnustamisessa
tai kieltämisessä on kyse rakkaudesta. Ketä rakastat sitä haluat miellyttää. Ne,
jotka yrittävät miellyttää kaikkia päätyvät teeskentelijöiksi.

Jeesuksen kätkijät
Jeesuksen kätkijät puolustavat menettelyään sanomalla: "Emme me Jeesusta
häpeä, mutta me emme pane Hänen nimeään esille, koska se karkottaisi
ihmiset pois. Kokouksessa me kyllä julistamme Hänen nimeään." Ketä he
luulevat tempullaan hämäävänsä? Eivätkö he todellakaan huomaa olevansa
teeskentelijöitä? Kokouksen ulkopuolella he yrittävät olla ihmisille mieliksi ja
kokouksessa he yrittävät miellyttää Jumalaa.

Jos he todella rakastaisivat Jeesusta, he toisivat Hänen nimensä esiin ilman
mitään laskelmointia. On ilmeistä, että heidän mielistelynsä karkottaa ihmisiä
pois kokouksista paljon enemmän kuin Jeesuksen nimen esilletuominen.
Raamatun mukaan Pyhä Henki todistaa ihmisille Jeesuksen arvosta. Tämä
merkitsee sitä, että Jeesus nimeä kammoksuva on jo torjunut Pyhän Hengen
elämässään. Tällaisen ihmisen houkutteleminen seurakunnan järjestämään
tilaisuuteen on turhaa.

Monessa seurakunnassa kokoonnutaan kirkon tai herätysliikkeen nimessä.
Käytännössä niiden johtajat luottavat enemmän omaan arvovaltaansa
koollekutsujina kuin Jeesuksen ja Pyhän Hengen arvovaltaan.

Tulo Jumalan kasvojen eteen
Jerusalemin temppeli oli vanhan liiton aikana paikka, johon tultiin "Jumalan
kasvojen eteen". Tuo temppeli oli esikuva Jeesuksesta. Kun Jeesus kuoli
Golgatalla, niin Jumalan kirkkaus muutti pois siitä temppelistä. Lähtiessään pois
Hän repäisi temppelin esiripun rikki, että kaikki näkisivät, ettei Hän enää ole
siellä. Sen jälkeen maan päällä ei enää ole ollut rakennusta, johon menemällä
voisi tulla Jumalan kasvojen eteen.

Pappi tai saarnaaja on usein kirkon tilaisuuksien keskipisteenä. He ovat
pyhittäneet itselleen eristetyn palveluspaikan kirkkosalista samoin kuin
Vanhan Liiton temppelissä oli kaikkein pyhin Jumalaa varten. Näin he haluavat
vakuuttaa ihmiset jumalallisesta arvovallastaan. Siksi he myös käyttävät
papin pukua. Miksi he tekevät näin, vaikka Jumala on lakkauttanut sellaisen
temppelipalveluksen? Siksi, koska he eivät henkilökohtaisesti tunne Jeesusta,
joka lakkautti Vanhan Liiton ja sai aikaan uuden.
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Vanhan liiton temppelipalvelusta matkivaan jumalanpalvelukseen osallistujat
ovat tulleet vain pappinsa kasvojen eteen, vaikka heille uskotellaan, että he
ovat Jumalan kasvojen edessä. Ei ihme, jos kirkkorakennuksen pyhyyteen
luottavat seurakuntaiset helposti katsovat pappiin tai seurakunnan johtajaan kuin
Jumalaan. Paholainenkin haluaa ryhtyä sellaiseksi papiksi, koska hän rakastaa
asettua jumalaksi Jumalan paikalle.

Jeesuksen oma on aina Jumalan kasvojen edessä, koska Jumalan kasvot ovat
läsnä hänen sydämessään. "Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi
kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki."2Kor.3:18 

"Jumala, joka sanoi: 'Loistakoon valo pimeydestä', valaisi sydämemme, niin
että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen
kasvoilta, levittäisi valoaan."2Kor.4:6

Uuden liiton jäsenet eivät enää tarvitse kokousta päästäkseen Jumalan kasvojen
eteen. Uskovainen itse on Jumalan temppeli. Siksi kokoontuva uskovien
seurakunta ei tarvitse vanhan liiton tapaan järjestettyä Jumalan palvelusta.

Teeskentelyyn koulittu kirkkokansa
Seurakuntalainen on monessa seurakunnassa kuin sätkynukke. Kokouksen
johtaja sanoo: "Tervehtikää vieruskaveria", "Istukaa alas", "Nouskaa ylös",
"Halatkaa vieruskaveria", "Lausukaa uskontunnustus yhteen ääneen",
"Rukoilkaa", "Laulakaa", "Kuunnelkaa", "Nostakaa kätenne", "Polvistukaa",
"Nouskaa" ja "Menkää kotiinne." Eikö ole varsin ilmeistä, että näin seurakunnat
kasvattavat teeskentelijöitä? Koska tiedämme Jumalan vihaavan valhetta
ja teeskentelyä, niin tiedämme, ettei Hän viihdy kokouksissa, jossa Häntä
lähestytään muodollisin elein.

Vain Jumala tietää milloin on kysymys teeskentelystä, koska hän tuntee
sydämet. Joku voi kokea asiat sydämessään oikein, vaikka ihmiset hänen
ympärillään teeskentelevät. Silti se ei anna kenellekään oikeutta yllyttää
teeskentelyyn. Joku voi sydämessään kokea Jumalan kirkkauden, vaikka hänen
ympärillään pauhaa täysin muodollinen jumalanpalvelus. Silti se ei oikeuta
järjestämään kristillisestä kokouksesta teatteria.

Vain esiripun puuttuminen erottaa monen kirkon jumalanpalveluksen oikeasta
teatteriesityksestä. Teeskentelysi on luvallista vain, jos kaikki tietävät, että nyt
sinä näyttelet. Esiripun avautuessa he tietävät, että nyt aloitat teeskentelyn ja
sen sulkeutuessa he tietävät, että nyt lopetit näyttelemisen. Monien ihmisten
koko elämä on yhtä teatteria. Siksi teatterimainen kristillisyys sopii heille vallan
mainiosti.

Jeesuksen kokouksen luonne
Millaista kokoontumista Jeesuksen omat tarvitsevat? He kokoontuvat jakamaan
toisilleen sitä, mitä he ovat saaneet Jumalalta. He ovat yksi ruumis Kristuksessa,



- 374 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

jonka jäsenet tarvitsevat toisiaan. "Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin
annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys."1Kor.14:26

Jeesuksen kokouksessa etsitään Hänen ilmestymistään. Kukaan
seurakuntalainen ei ole siellä keskipisteenä. Se on tilaisuus, jossa toinen
toistensa kasvoja katsottaessa etsitään niistä Jeesuksen kasvoja. Näin Hän on
kaiken keskipisteenä. Kokouksessaan Hän jakaa itsensä läsnä oleville. Siksi
jokainen Jeesuksen kokous on ehtoolliskokous, vaikkei murrettaisi leipää eikä
juotaisi viiniä. "Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä
me kaikki olemme osallisia tuosta yhdestä leivästä."1Kor.10:17  Kun Jumalan
seurakunta on koolla, siellä on siis oikeastaan läsnä vain yksi henkilö - Jeesus.
Seurakuntalaiset ovat vain palasia Hänestä.

Jeesuksessa Jumala lähestyy meitä vapaamuotoisesti ja ilman juhlallisuuksia,
koska Hän etsii meidän sydäntämme, eikä meidän palveluksiamme. Virallinen
juhlallisuus syntyy teeskentelystä, joka karkottaa Jumalan pois paikalta. Hän
sanoo, ettei Hän tahdo kuulla teeskentelijöiden virrenveisuuta. "Vie pois minun
edestäni virsiesi pauhu, en tahdo kuulla harppujesi soittoa. Mutta oikeus
virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro."Aam.5:23-24  Hän jopa
sanoo: "Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne enkä mielisty teidän
juhlakokouksiinne." Miksi? He istuvat siellä niin juhlallisesti ylistämässä
Jumalaa, vaikka samalla elävät synnissä. Tästä syystä Jumala vihaa monia
kristillisiä kokouksia. Älä lausu rukouksia Jumalalle, jos et sydämestäsi
tarkoita sitä, mitä sanot. Älä laula Hänelle ylistystä, jos sydämesi myös ylistää
epäjumalia.

Kokousjärjestelyt
Jeesuksen kokous on järjestetty kokoontuminen, jossa Hän on kaiken
keskipisteenä. Sillä on myös itsestään viriävän kokoontumisen luonne, koska
sen sisällön tulee olla Jumalan Hengen antaman johdatuksen mukaista.

Kokousohjelman tulisi perustua koolla olevien sydänten antiin eikä
puhujanlahjoihin tai musikaalisuuteen. Järjestystä tulisi pitää yllä Pyhän Hengen
arvovallalla eikä inhimillisellä kurilla. Silloin, kun pelätään kohdata ihmisiä
sellaisena kuin he ovat, luodaan kaavamaiset järjestelyt, ettei kukaan pääsisi
sotkemaan kaunista kokousjärjestystä.

Avoimuus on uhka teeskentelijöille, koska se usein tuo esiin sydänten
erilaisuuksia. He pelkäävät esille tulevien ristiriitojen paljastavan heidät.
He eivät halua nähdä seurakunnan todellista tilaa. Siksi he haluavat kätkeä
ongelmat naamion taakse. Kokouksesta tehdään kaunis esitys, jotta kaikki
näyttäisi ulospäin hyvältä. Näin ollaan luotu teeskentelevä kokouskulttuuri, jossa
seurakuntaa pidetään koossa teeskentelyn voimalla. Seurakunnan hajoamisenkin
uhalla avoimuuteen kääntyminen on ainoa tie elämään. On otettava kipeä askel:
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Tule sellaiseksi kuin olet! Sen jälkeen Jumala voi muuttaa sinut sellaiseksi kuin
Hän haluaa sinun olevan.

Vaikka ulkonaisilla järjestelyillä ei voi poistaa teeskentelyä, niin teeskentelyn
luomista tavoista on syytä luopua. Kokoussalin istuimetkin olisi hyvä asettaa
niin, että läsnä olevat näkevät mahdollisimman paljon toistensa kasvoja
omalta paikaltaan. Ei sinne ole tultu katsomaan esityksiä, vaan kohtaamaan
toinen toistansa. Mitään näkyväistä alttaria ei pidä rakentaa. Alttari on meidän
sydämessämme. Siellä me kohtaamme Jumalan, kun hengessä polvistumme
Hänen kasvojensa eteen.

Koska kristillinen kokouskulttuuri on niin kaukana siitä, mitä sen pitäisi
olla, niin nykyisellään kotikokoukset parhaiten toteuttavat Jumalan mielen
mukaisen kokouksen. Siellä helpoimmin toteutuu teeskentelemätön kasvojen
vastaanotto, jossa Kristuksen ruumis tulee ravituksi. Yksinäiset rukoushetket
ovat julkisia rukouskokouksia parempia, koska niissä on helpompi rukoilla
ilman teeskentelyä.

Teeskentelyllä me yritämme suojella sisintämme muiden katseilta. Jumalan
edessä kuitenkin kaikki on avointa ja paljastettua. Häneltä ei voi todellisesti
piiloutua mihinkään. Jeesuksen kokouksen tarkoitus on paljastaa sydänten
salaisuudet. "Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on
oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä
tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi."1Kor.14:24-25  Voimakas
Jumalan läsnäolo tekee teeskentelemisen mahdottomaksi. Jumalan Henki riisuu
naamiot pois.

Jumalan ilmestyminen
Miksi joku ihminen tulee helposti uskoon ja toinen ei tule? Natanael tuli helposti
uskoon. Jeesus antoi hänestä tunnustuksen jo vähän ennen kuin hän uskoi:
"Tässä on oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä!"Joh.1:47  Koska Natanael ei
teeskennellyt, niin hän tuli helposti uskoon. Jeesus antoi hänelle myös seuraavan
lupauksen: "Sinä saat nähdä vielä suurempia asioita."Joh.1:50  Voimme tehdä
tästä sen johtopäätöksen, että Jumalan voima ilmestyy seurakunnassa, jos siellä
luovutaan teeskentelystä. Rohkaiskoon tämä meitä vilpittömyyteen.

Niille, jotka eivät tule helposti uskoon Jumala sanoo: "Ketä sinä arkailit ja
pelkäsit, kun olit petollinen etkä minua muistanut, et minusta piitannut? Eikö
niin: koska minä olen ollut vaiti ikiajoista asti, sinä et pelkää minua?"Jes.57:11 

Pelkäsit sitä, mitä ihmiset sanovat sinusta ja siksi sinä teeskentelit. Teit näin,
koska sinulla oli kokemusta ihmisten satuttavista sanoista. Et välittänyt, mitä
Jumala sanoo sinusta, koska sinulla ei ole kokemusta Hänen satuttavista
sanoistaan. Jospa sinulla nyt on tätä kokemusta luettuasi lainaamani Raamatun
kohdat.
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Mitä tapahtuisikaan, jos me uskovaiset todella pistäisimme pois elämästämme
kaiken vilpin ja teeskentelyn?
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Julkaistu 21.10.2000

Jeesuksen Kristuksen puolesta
Toisen puolesta asioiminen ei ole suosiossa. Toisen asiaa voidaan vielä
innostua ajamaan omalla arvovallalla, mutta on harvinaista, että joku
suostuu ainoastaan toisen nöyräksi lähettilääksi. Kristillisen sanoman
leviämistä estävät kristityt, jotka eivät nöyrry toimimaan Jeesuksen
Kristuksen puolesta eli Hänen nimessään. Tilanne on surkea: Ihmiset
haparoivat pimeydessä, vaikka valo on heitä lähellä. Lamppu palaa piilossa,
seurakuntajärjestön seinän takana.

Seurakunta maailmassa
Jumalan seurakunta on täysin Pyhän Hengen aikaansaama yhteisö. Sen jäsenet
kuuluvat myös moniin seurakuntajärjestöihin, jotka vaihtelevalla menestyksellä
edustavat todellista Jumalan seurakuntaa. Kristillisen seurakunnan tehtävänä on
levittää Jeesus-valoa maailmaan.

Jeesus sanoi opetuslapsilleen kaiken kansan kuullen: "Te olette maailman valo.
Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä
ja panna vakan alle vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa
oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät
hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa."Matt.5:14-16

Katsokaa Jeesuksen tekoja Hänen omissaan. Nähkää, mitä hyvää Hän on tehnyt!
Älkää katsoko seurakuntia! Eivät ne ole mitään, mutta Jeesus on hyvä.

Usein ihmiset näkevät kirkkojen ja uskovaisten pahat teot ja kiroavat niiden
tähden Jumalan nimeä. Toisinaan he myös näkevät niiden hyvät teot, mutta
usein eivät suinkaan ylistä niistä Jumalaa, vaan ihmisiä. Ovatko siis "Jumalan
kaupungin valot kätkössä" ja "lamput vakan alla"?

Ihmiskunnian tavoittelu kristillisessä toiminnassa on pimittänyt ihmisiltä
Jeesuksen.

Jeesus puvussa vai omassa nutussa
"Pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus."Room.13:14  "Kaikki te, jotka
olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen."Gal.3:27  Nykyään
maailmassa puhutaan paljon julkisuuskuvan eli imagon tärkeydestä. Minkälaisen
mielikuvan ihmiset saavat kristillisestä seurakunnasta. Näkevätkö he, että sillä
on Jeesus-imago? Valitettavasti moni uskovainen ja seurakunta ei lainkaan
anna ulospäin mielikuvaa Jeesuksesta. Kysymys on, ei ainoastaan Jeesuksen
nimen ja persoonan esilläpidosta, vaan myös Hänen asenteidensa ja tekojensa
seuraamisesta käytännön elämässä.

Tiettyyn kristilliseen seurakuntaan kuuluvan tunnistaa usein hänen
elämäntyylistään. Antauduttuaan ahkerasti seurakuntansa palvelukseen hän
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on pukenut herätysliike-identiteetin ylleen. Voi häntä! Hän ei useinkaan tajua
kuinka paljon Jumala kauhistuu hänen pukuaan. Riisukoon hän nopeasti pois
saastaisen pukunsa ja pukeutukoon Jeesukseen Kristukseen!

Tee samoin kuin Isä Jumala teki
Isä Jumala on korottanut Jeesuksen taivaassa, koska Hän kuoli kaikkien
ihmisten puolesta ristillä. Samoin meidän tulee korottaa Hänet maan päällä.
Jumala on korottanut Jeesuksen nimen yläpuolelle kaikkia muita nimiä.
(Ef.1:21, Fil2:9) Meidänkin tulee tehdä samoin omissa toimissamme. Hän on
antanut Ihmiselle, Jeesukselle Kristukselle, kaiken vallan taivaassa ja maan
päällä. Meidänkin tulee tehdä samoin ja olla Hänelle kaikessa alamaiset.

Yleensä kristilliset seurakuntajärjestöt eivät pidä Jeesusta yhtä arvollisena kuin
Isä Jumala pitää. Ne kyllä arvostavat jotain Jeesuksessa, mutta eivät tottele
Hänen opetuksiaan kaikissa kohdin. Ne kyllä jossain määrin kunnioittavat
Jeesuksen nimeä kirkon sisällä, mutta eivät kehtaa korottaa Hänen nimeään
ulospäin. Kun Hänestä tiedotetaan, niin se tehdään himmennetyin valoin.
Tilanne on surkea: Ihmiset haparoivat pimeydessä, vaikka valo on heitä lähellä.
Lamppu palaa piilossa, seurakuntajärjestön seinän takana.

Yksilö uskova ja seurakunta
Yksilö uskovainen voi olla hyvin Jeesus-keskeinen, mutta se ei voi korvata
sitä, että seurakunnan toiminta korottaa Jeesuksen nimeä. "Jumala on asettanut
Jeesuksen kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle."Ef.1:22  Koska Jumala
tahtoo Jeesuksen korostuvan yli kaiken muun, niin kukaan muu ei saa olla suuri
seurakunnan keskellä. Jeesus haluaa näkyä enemmän omiensa keskellä kuin
yhdessä uskovaisessa. Seurakuntajärjestön täytyy esiintyä Jeesuksen nimessä,
jotta se olisi "ylhäällä vuorella oleva kaupunki".

Uskovaiset, jotka hallitsevat seurakuntaa inhimillisen arvovaltaisuuden avulla
ovat kapinassa Jeesusta vastaan. Vanhimmisto usein syrjäyttää toimillaan
seurakunnan pään. Kauheinta asiassa on se, että he tätä tehdessään sanovat
tehneensä kaikessa oikein ja raamatullisesti.

Jeesus-keskeinen seurakunta auttaa arkaa uskovaista tunnustamaan Jeesuksen
Herrakseen ihmisten edessä. Hänen tarvitsee vain liittyä seurakuntaan, jonka
julkisuuskuva on täynnä Jeesusta, ja niin hän tulee heti leimatuksi Jeesuksen
eikä kirkkonsa nimellä.

Jeesuksen kätkevä seurakunta auttaa uskovaista teeskentelevää jumalatonta
viihtymään seurakunnassa. Liittyessään seurakuntaan, jolla on Jeesuksesta
vaikeneva julkisuuskuva, hänen ei tarvitse samaistua Jeesukseen, jota hän
häpeää.

Parhaimmat kristilliset järjestöt sentään esiintyvät Jeesuksen puolesta
evankeliumia julistaessaan ja korostavat olevansa Hänen asiallaan. "Kristuksen
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puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme.
Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan
kanssa."2Kor.5:20

Tämä ei kuitenkaan ole kylliksi.

Kaikki Jeesuksen nimessä
Mitä tahansa uskovaiset tekevät heidän tulisi tehdä se Jeesuksen nimessä. "Mitä
teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen
Isää Jumalaa hänen kauttaan."Kol.3:17  Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
uskovainen tekee työnsä Jeesukselle, eikä työnantajalleen.

Oma nimi on se astia, jolla usein kätketään Jumalan kirkkaus. Järkyttävän usein
seurakuntajärjestöt toimivat omissa nimissään, eikä Jeesuksen nimessä. Halusin
kerran eräässä seurakunnassa laittaa erään lehtisen loppuun tekstin:

Jeesuksen Kristuksen puolesta
Helluntaiseurakunta

Seurakunnan vanhimmisto kielsi tekstin ja vaati, ettei lehtisessä esiintyisi
Jeesuksen nimeä lainkaan. Olin tyrmistynyt. Yritin monen vuoden ajan saada
Jeesusta siellä esiin, mutta he olivat täysin tietoisesti valinneet sen linjan, että
he eivät toimi Jeesuksen nimessä. Minulle tuli monin tavoin hyvin selväksi se,
ettei Jeesus saanut olla Herra tuossa seurakuntajärjestössä. Vaikka vanhimmat
puhuivat Jeesuksesta, niin käytännössä he eivät ottaneet Häntä vakavasti.

Ihmiskunnian luoman saastutuksen tähden erosin heistä. Jeesus sanoi minulle,
ettei siinä seurakuntajärjestössä ole puhdasta paikkaa, jossa Hänen kirkkautensa
voisi ilmestyä. Tämä ei tarkoita sitä, ettenkö ollenkaan harjoittaisi yhteyttä
heidän kanssaan. Se tarkoittaa vain sitä, että en alistu heidän valtansa alle, koska
he ovat kapinassa Jeesusta vastaan.

Älä mene sellaisen henkilön käsien alle siunattavaksi, joka pyrkii herrana
hallitsemaan sinua. Sillä tavoin voit tulla osalliseksi uskonnollisesta
henkivallasta, joka lopulta erottaa sinut Jeesuksen yhteydestä. Jumalalta tuleva
siunaus voi vuotaa vain sellaisten käsien kautta, jotka kuuluvat täydellisesti
Jeesukselle alamaiselle ihmiselle.

Tiedätkö muuten, ettei oikeastaan esim. helluntailaisia ole olemassakaan.
Helluntailainen on vain valepukuinen Jeesuksen seuraaja tai sitten hän voi olla
myös valepukuinen jumalaton. Jumalan tahto on, että Hänen lapsensa esiintyvät
oikealla nimellään. Väistykööt seurakuntien nimet Jeesuksen kirkkauden tieltä!!

Jeesuksen Kristuksen puolesta
Erkki Kuisma
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Lahkolaisuus
Kuka on lahkolainen? Mitä ovat lahkot? Lahkolainen on useimpien
suussa halventava haukkumasana, jota käytetään uskonnollisista
toisinajattelijoista. Raamattu esittää sen syntinä, jota esiintyy kaikilla
elämänalueilla.

Lahkolaisuus on synti
Raamattu sanoo synnistä: "Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus,
saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet,
riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit (lahkot), kateus,
juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Ne, jotka tällaista tekevät, eivät
peri Jumalan valtakuntaa."Gal.5:19-21  Usein sanaa lahko käytetään jostain
uskonnollisesta ryhmästä, jota yleinen mielipide ei hyväksy. Se on halventava
haukkumasana, jota käytetään uskonnollisista "toisinajattelijoista". Se on valtio-
tai enemmistöuskontojen yritys alistaa kaikki ihmiset heidän valtansa alle.

Raamattu kuitenkin tarkoittaa sanalla lahko (harhaoppi) ihmiselle yhtä
tyypillistä syntiä kuin haureus. Sana lahko on kreikankielisessä alkutekstissä
sana "hairesis" (= puolue, lahko, harhaoppi, valinta). Sana puolue on siis
sanan lahko synonyymi. Sana hairesis on Raamatussa käännetty puolueeksi,
kun Paavali puhuu seurakunnan sisällä esiintyvistä keskenään kiistelevistä
ryhmistä. "Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi
ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen."1Kor.11:19  Sana hairesis on Raamatussa
käännetty lahkoksi, kun puhutaan fariseuksista ja saddukeuksista poliittisina ja
uskonnollisina puolueina.

Lihan tekojen luettelossa Raamatun kääntäjä on kääntänyt sanan hairesis
sanaksi lahko tai harhaoppi. Yhtä hyvin hän olisi voinut laittaa sanan puolue,
koska puoluemielisyys esiintyy syntinä muualla Raamatussa. Onhan se selvää,
että poliittiset puolueet ovat harhaoppisia toisilleen. Vastaava hyve olisi
puolueettomuus eli sitoutuminen hyviin asioihin, vaikka jäisi asiassaan yksin.
Yksipuoluejärjestelmä on jokaisen lahkohenkisen unelma. Hyvyys ei koskaan
perusta puoluetta.

Puoluemieli
Kaikki ihmiset ovat siis lahkolaisia, koska he ovat jollain elämänalueella
olleet puolueellisia. Kaikilla elämänalueilla esiintyy puoluemielen syntiä. Ei
ainoastaan politiikassa ole "juonet, eriseurat ja lahkot", vaan niin on tieteessä ja
taiteessakin. Kreikkalaisessa kulttuurissa esiintyi opillisia koulukuntia, ja niistä
käytettiin nimitystä "hairesis".

Eräs Jumalan ominaisuuksista on se, ettei Hän katso henkilöön. Se tarkoittaa
sitä, että Hän on puolueeton. Hän on asialinjalla. Hän tuomitsee synnin
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yhtä ankarasti, on sen tekijä kuka hyvänsä. Hän myös armahtaa henkilöön
katsomatta, jos joku vain uskoo Jeesukseen Kristukseen.

Ihmiset punovat juonia saavuttaakseen muita paremmat edut. He perustavat
kannatusyhdistyksiä eriseuroiksi puolustaakseen omia etujaan. He perustavat
puolueita ajaakseen itsensä valtaan, joko politiikassa, tieteessä, taiteessa,
taloudessa tai kirkossa.

Ylpeys omasta mielipiteestä tekee puoluemieliseksi. Se sokaisee näkemästä
tosiasioita. Asioita katsellaan "puolueen silmälasien" läpi. Kukaan ihminen ei
omista totuutta, vaan se on Jumalan omaisuutta, silloinkin kun me pidämme sitä
omana mielipiteenämme. Jeesus on Totuus. Hän yksin on aina oikeassa.

Jeesuksen mieli
Jeesus ei esitellyt omia mielipiteitään, vaan puhui vain Isänsä sanomaa. Hän ei
perustanut puoluetta, vaan tuli kutsumaan kaikkia yksimielisyyteen totuudessa.
Oikeamielisyys on enemmän kuin oikeaoppisuus. Jeesus sanoo: "Minun oppini
ei ole minun vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen
tahtonsa, hän tulee tietämään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä
omiani. Se, joka puhuu omia ajatuksiaan, etsii omaa kunniaansa. Mutta se, joka
etsii lähettäjänsä kunniaa, on luotettava, eikä hänessä ole vääryyttä."Joh.7:16-18

Minun oppini ei ole minun, vaan Jeesuksen. En ole niin huolissani Jeesuksen
opin menestyksestä, että perustaisin Jeesus -puolueen. Totuus puhuu itse
puolestaan. Hän ei tarvitse puoluetta. Voi kuinka paljon Jumalan asiaa on
yritetty viedä eteenpäin vääryydellä.

Jos joku kirkko sanoo, että heihin liittymällä pelastuu, niin siitä kirkosta
voitaisiin sanoa, että se on lahko. Näin siksi, että vain sydämestään yhtymällä
Jeesuksen mieleen voi pelastua. Ne joilla on Jeesuksen mieli, ovat asialinjalla
kaikilla elämän alueilla eli seuraavat Jeesusta arjen rutiineissa.

John Wesleyn uni
Hän oli seisovinansa kadotuksen portilla. Hän kolkutti portille ja tahtoi
kuulustella, keitä olisi siellä sisäpuolella. "Onko siellä katolilaisia?" Kysyi hän.
"On", vastattiin, "hyvin paljon". "Onko Englannin valtiokirkon jäseniä?" Uudisti
hän kysymyksensä. "On", vastattiin, "hyvin paljon". - "Entäs presbyteriläisiä?"
"On niitäkin, hyvin paljon." - "Mutta onkos wesleyläisiä?" "On, on, hyvin
paljon." Erittäinkin viimeisestä vastauksesta kauhistuneena riensi Wesley
taivaan portille, jossa hän teki samat kysymykset, vaikka toisessa järjestyksessä.
"Onko siellä wesleyläisiä?" Kysyi hän hätäisesti. "Ei", vastattiin. - "Onko
presbyteriläisiä?" "Ei." - "Onko Englannin valtiokirkon jäseniä?" "Ei." - "Onko
katolilaisia?" "Ei." - "No, keitä siellä sitten on?" Kysyi Wesley kauhistuneena
ja ihmetellen. Vastaukseksi kuului: "Emme tunne täällä mitään semmoisia, joita
kysyitte. Täällä on ainoastaan Kristuksen nimi tunnettu ja tunnustettu. Meitä on
täällä suuri joukko kaikista sukukunnista, kansoista ja kielistä, ja me olemme
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vaatteemme Karitsan veressä valkaisseet." (Lainattu Kyläkirjaston Kuvalehti
vuodelta 1900 numero 5)

Tämä uni on Jumalalta, koska se on Raamatun mukainen. Se myös osoittaa, että
Jumala on varoittanut erityisesti hengellisiä johtajia korottamasta seurakuntansa
nimeä Jeesuksen nimen rinnalle, saati yläpuolelle. Valitettavasti monet eivät ole
noudattaneet tätä varoitusta. Wesleytä pidetään metodisti kirkon perustajana.
Älä siis usko kirkkojen nimiin vaan Jeesuksen Kristuksen nimeen. "Eikä ole
pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta
nimeä, jossa meidän tulisi pelastua."Apt.4:12
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Itsensäkieltävä seurakunta
Jeesus kielsi itsensä, otti ristinsä ja tunnusti Isänsä nimeä. Jos seurakunta
kieltää itsensä, ottaa ristinsä ja tunnustaa Jeesuksen nimeä, niin voidaan
sanoa, että se on itsensäkieltävä seurakunta. Sellainen seurakunta ei tuo
esille itseään, vaan Jeesusta.

Kuka nyt itsensä kieltäisi?
Pelastus on Jumalan lahja Jeesuksessa Kristuksessa. Monet ovat vastaanottaneet
tämän armonlahjan. Jumalan armon antamassa rauhassa uskoontullut voi sitten
elää edelleen itselleen tai Jumalalle. Hän voi vapaasti valita joko itsensä tai
Jeesuksen seuraamisen. Jeesus kuitenkin sanoo omilleen: "Jos joku tahtoo
kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon
minua."Matt.16:24

"Jos" - joku tahtoo seurata Jeesusta, se on rakkautta Jumalaan. Koska Hän ensin
rakasti meitä, me rakastamme Häntä. On evankeliumin arvon mukaista, että tuo
tahtominen syntyy meissä. Tuota tahtomista ei kuitenkaan saa synnyttää muuten
kuin vetoamalla Jumalan rakkauteen Hänen uhrissaan. Jos tahtominen syntyi
muusta syystä, niin se on kuin ylistäisi Jumalaa innolla, joka on syttynyt muusta
kuin Jumalan uhrialttarin tulesta.

On vaarallista tuoda vierasta tulta Jumalan eteen. "Aaronin pojat Naadab ja
Abihu ottivat kumpikin suitsutusastiansa, virittivät niihin tulen ja panivat tuleen
suitsuketta. Näin he toivat HERRAN eteen vierasta tulta, josta hän ei ollut
antanut heille käskyä. Silloin HERRAN edestä lähti tuli, joka poltti heidät, ja
he kuolivat HERRAN edessä."3Moos.10:1-2  Älä siis ylistä Jumalaa oma-aloitteisen
rakkautesi tulessa, vaan anna Golgatan uhritulen sytyttää ylistyksesi Jumalalle.

Entä jos joku ei tahdokaan seurata Jeesusta, vaikka onkin ottanut Hänet vastaan
syntiensä sovittajana? Miksi hän ei tahtoisi? Eikö hän rakasta Jeesusta? Miksi
rakkauden tuli puuttuu?

Evankeliumi pyrkii saamaan meissä aikaan tahdon seurata Jeesusta. Jos joltakin
puuttuu tämä tahto, niin Jumalan armo ei ole vielä mennyt hänen sydämensä
pohjaan asti. Hänen sydämensä on vielä ympärileikkaamaton.

Jumala on pitkämielinen meitä kohtaan ja tahtoo voittaa meidät kuuliaisiksi
tahdolleen sen rakkauden kautta, minkä Hän osoitti meille Golgatan uhrissaan.
"Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä
kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa,
pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut meissä
täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen
kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa."1Joh.4:16-17
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Jos olemme vastaanottaneet Jumalan rakkauden täydellisesti, me käyttäydymme
Jeesuksen tavalla. Mutta voidaanko käytännössä todeta: Sellainen kuin Jeesus
on, sellaisia me kristitytkin olemme tässä maailmassa?

Itsensäkieltämisen evankeliumi
Jumala antoi uhriksi sinun tähtesi kaiken mitä Hänellä on, Jeesuksen. Jumala
luopui kaikesta sinun tähtesi. Siksi sinäkin saat luopua kaikesta Hänen tähtensä.
Kiellä itsesi ja tunnusta Jeesusta. Jos edelleen aiot tunnustaa itseäsi, tulet
kieltämään Jeesuksen.

Kaikesta luopuminen Jeesuksen tähden on Jumalan ihme meidän
sydämissämme. Se tapahtuu meille katsellessamme Jumalan Karitsaa, joka kuoli
puolestamme. Siinä Jumala ympärileikkaa sydämemme niin, että vapaudumme
itsekkyydestämme. Tämän mielenmuutoksen saamme, kun kohtaamme Jumalan
sydämemme alttarilla. Saatu Jeesuksen mieli pannaan käytäntöön Pyhän Hengen
voimassa käytännön elämän koettelemuksissa. Jumalan Hengen mukaiset
asenteet tuottavat Hengen mielen mukaista käyttäytymistä. "Niillä, jotka elävät
lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on
Hengen mieli."Room.8:5

Siinä ilmenee, että Jeesus asuu meissä, jos meillä on Hänen mielensä. Näin
itsensäkieltäminen oikeastaan on Jeesuksen elämää meissä. "Jos joku tulee
minun luokseni eikä vihaa isäänsä ja äitiään, vaimoaan ja lapsiaan, veljiään ja
sisariaan, jopa omaa elämäänsä, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja joka ei
kanna ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni."Luuk.14:26-27

Se on yksilöllistä, mistä saamme käytännössä luopua - Hänen tähtensä. Eri
ihmisille eri asiat ovat rakkaita. Yhdelle se on isä tai äiti, toiselle puoliso. Kaikki
rakastavat ainakin itseään. Jumalan rakkaus antaa meille valmiuden jopa kuolla
Jumalan nimen tähden, koska meillä on sama usko ylösnousemukseemme
kuin Jeesuksella. "Eivätkä ole rakastaneet henkeään vaan ovat olleet alttiit
kuolemaan asti."Ilm.12:11

Vain Jumalan rakkauden tähden tapahtunut itsensäkieltäminen on
Jumalalle otollista. Jotkut ovat tahtoneet olla suuria hengen miehiä ja ovat
kunnianhimonsa ajamina luopuneet paljosta. Heistä sanotaan: "Vaikka
jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini
poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi."1Kor.13:3 

Tekoni ovat turhia, jos Golgatalla ilmestynyt Jumalan rakkaus ei ole niiden
vaikutin.

On monia Jeesuksen omia, joiden elämässä Jeesuksen kaltaisuus näkyy. Sen
sijaan on vaikeaa löytää kristillistä organisaatiota, joka kieltäisi itsensä kuten
Jeesus.
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Jos seurakuntaorganisaation johtajat eivät ole kieltäneet itseään ja
ottaneet ristiään ja seuranneet Jeesusta, niin on luonnollista, että heidän
seurakuntansakaan ei kiellä itseään ja tuo esille Jeesusta. Päinvastoin seurakunta
on itsekeskeinen ja Jeesus on työnnetty taustalle. Heitä tarkkaamalla näkee, että
he yrittävät käyttää Jumalaa hyväkseen elääkseen itsekästä elämää.

Kuka saa palvella Jumalaa?
Usein tyydytään siihen, että seurakunnan toimintaan saa ottaa osaa vain
uskovaiset. Jumala kuitenkin haluaa, että uskovaisten syntistä luontoakin täytyy
estää osallistumasta toimintaan.

Jos seurakuntalaiset eivät ole kieltäneet itseään, niin hengellinen seurakuntatyö
ei ole mahdollista. Sen sijaan toiminta on lihallista, mikä on häpeäksi Jumalan
nimelle.

Syntinen luontomme voi olla innokas palvelemaan Jumalaa. Siksi jokaisen
uskovaisen on päättäväisesti vastustettava syntisen luontonsa valitsemaa
seurakuntatyötä. Vain uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa saa palvella
Jumalaa.

On luonnollista, että äsken kääntynyt voi olla lihallinen "kuin pieni lapsi
Kristuksessa". Jos uskovainen kuitenkin jatkuvasti elää syntisen luontonsa
mukaan, on hän vaarassa menettää uskonsa ja kokea hengellisen kuoleman.
"Sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te Hengellä
kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää."Room.8:13  Lihallinen Jumalan
palveleminen ei ole ainoastaan turhaa, vaan se on vaarallista.

Vain vaivannäkö Jumalan Hengessä ei ole turhaa. "Olkaa siis, rakkaat veljeni,
lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä, ja tietäkää, että
vaivannäkönne Herrassa ei ole turhaa."1Kor.15:58  Mistä tiedät ovatko tekosi
tehdyt Herrassa vai lihassa? Kyllä sinä sen tiedät, mitä Jeesus on sinussa
vaikuttanut. Toimi Hänen vaikutuksensa mukaan. "Sitä varten minä näen
vaivaa taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka vaikuttaa minussa
voimallisesti."Kol.1:29

Joku väittää vastaan sanoen, että on parempi, että edes jotenkin toimitaan
kristillisyyden hyväksi kuin ei tehdä mitään. Tällainen väite todistaa, ettei sanoja
ole antanut syntistä luontoaan kuolemaan yhdessä Jeesuksen kanssa. Kaikki
turmeltuneen luontomme aikaansaama kristillisyys tulee palamaan Jumalan
pyhyyden tulessa. "Itse kunkin työ tulee näkyviin. Sen tuo ilmi se päivä, joka
ilmestyy tulessa, ja tuli koettelee, millainen kunkin työ on."1Kor.3:13  Onhan
turhaa tietoisesti tehdä sellaista, joka ei kelpaa Jumalalle. Jokainen uskovainen
kuitenkin huomaamattaan tulee tehneeksi jotain joka ei kestä Jumalan tulen
koetusta. On parempi pelätä vääristä vaikuttimista tehtyjä tekoja kuin tekemättä
jättämistä.
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Kukaan uskovainen ei aina vaella täydellisesti Jumalan Hengen mukaan, mutta
jos Jumala on ympärileikannut hänen sydämensä, niin hänellä on tahto ja kyky
tavoitella sitä. Paavali sanoo, ettei hän vielä ole tullut täydelliseksi, mutta hän
tavoittelee sitä niin nopeasti kuin mahdollista. "Ei niin, että olisin jo saavuttanut
sen tai tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että voittaisin sen
omakseni, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut omakseen."Fil.3:12

Halu seurata Jeesusta on Jumalan pyhä tuli, jonka Jeesus sytytti Golgatalla. Se
tuli palakoon Hänen omiensa sydämissä!

Ympärileikkaamattomien sydänten seurakunnat
Uskovaisen suhtautuminen omaan syntiseen luontoonsa heijastuu kaikkeen, mitä
hän tekee. Merkittävää on se, että syntisen luontonsa armahtaminen vaikeuttaa
Jumalan äänen kuulemista. Ympärileikkaamattomalle sydämelle on työlästä
opettaa Jumalan tietä. Hän on taipuvainen ymmärtämään Jumalan ajatukset
väärin ja on siksi altis eksymään pois Jumalan tahdosta.

Seurakuntaorganisaatio, joka jää ympärileikkaamattomien sydänten valtaan, voi
säilyä elävänä vain noin sukupolven ajan. Tämä johtuu siitä, miten uskovaiset
vanhemmat suhtautuvat lapsiinsa. Uskovainen, joka ei ole luopunut kaikesta
Jeesuksen tähden ei osaa suhtautua Jumalan mielen mukaisesti lapsiinsa.
Jos armahdit omaa syntistä luontoasi, niin teet saman helposti myös muiden
syntiselle luonnolle.

Sydämeltään ympärileikkaamattomat ottavat lapsensa mukaan seurakunnan
toimintaan, koska he eivät kestä sitä, että heidän lapsensa olisivat ulkopuolella.
He manipuloivat lapsensa uskovaisiksi ja vievät heidät kasteelle voidakseen
kerskata lastensakin kuuluvan seurakuntaan. Näin uskovien uskomattomat lapset
kansoittavat seurakunnan ja sen toiminta on lopulta täysin syntisen luonnon
harjoittamaa uskonnollisuutta ja usein suorastaan vihamielistä Jumalan Hengestä
syntynyttä kristillisyyttä kohtaan.

Tämä on se, mikä laittaa kristilliset seurakunnat järjestykseen, sydänten
ympärileikkaus Pyhässä Hengessä. Monet yksilöuskovaiset ovatkin sen
kokeneet. Jotta seurakunnan toiminta voisi olla hengellistä, niin myös sen
johdon täytyy se kokea.

Jokaista, joka haluaa palvella Jumalaa, pitää ensin koetella, onko hänen
sydämensä ympärileikattu. Näin täytyy tehdä erityisesti seurakunnan johdolle.
"Heitäkin on ensin koeteltava. Sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomia."1Tim.3:10 

Ihmisen arkielämästä täytyy voida nähdä, että hän seuraa Jeesusta. Kenenkään
ei pitäisi johtaa seurakuntaa ympärileikkaamattomalla sydämellä, "ettei hän
paisuisi ylpeydestä ja joutuisi saman tuomion alaiseksi kuin Paholainen."1Tim.3:6

Uskovaisen pahin vainooja on hänen oma syntinen luontonsa, sillä "liha
himoitsee Henkeä vastaan ja Henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan
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vastaan."Gal.5:17  Kun tuomitsen oman pahuuteni enkä seuraa itseäni, niin
ymmärrän myös sen, että muutkin syntiset kuin oma luontoni vainoavat
minua Jeesuksen tähden. "Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa
Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi."2Tim.3:12

Meillä on siis kolme samankaltaista taistelulinjaa: uskovaisen uusi luomus
vastaan hänen syntinen luontonsa, hengellinen uskovainen vastaan lihallinen
uskovainen ja Jeesuksen oma vastaan jumalaton ihminen.

Ympärileikattujen sydänten seurakunnat
Ympärileikattu sydän tulee esiin Jeesuksen nöyryytenä. Samalla tavalla kuin
Jeesus sanoi tulleensa Isänsä eikä omassa nimessään me elämme Jeesuksen
nimessä eikä omassamme. Jos Jeesus olisi vähääkään etsinyt kunniaa ihmisiltä,
niin juutalaiset olisivat ottaneet Hänet vastaan Messiaana. "Minä olen tullut
Isäni nimessä, mutta te ette ota minua vastaan. Jos joku toinen tulee omissa
nimissään, hänet te otatte vastaan."Joh.5:43

Ihmisillä on keskinäisen kehumisen kerhonsa. Niissä ihmiset antavat ja ottavat
vastaan kunniaa toinen toiseltaan. Jeesus ei voi päästä sisälle näihin kerhoihin,
koska Hän ei ota vastaan ihmisten kehuja ja antaa kaiken kunnian Isälleen.
Kunniaa etsivät eivät pidä Jeesuksesta Hänen nöyryytensä tähden.

Monet kristilliset johtajat sanovat, etteivät he toimi Jeesuksen nimessä, koska
ihmiset eivät tykkää siitä nimestä. Niinpä he lähestyvät ihmisiä omassa
nimessään. He ilmeisesti luulevat voivansa salakuljettaa Jeesuksen ihmisten
sydämiin oman kunniakkuutensa kätkössä. He aivan avoimesti tunnustavat
ottavansa vastaan kunniaa ihmisiltä, päinvastoin kuin Jeesus, joka sanoo: "En
minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä."Joh.5:41

Jos kristillisen johtajan sydän on ympärileikattu, niin hän kieltää itsensä ja
tunnustaa Jeesuksen nimeä. Jos hän ei etsi kunniaa omalle nimelleen, niin ei
hän etsi sitä seurakuntansakaan nimelle. Näin järjestön nimikin jää täydellisesti
Jeesuksen nimen varjoon. Ympärileikattujen sydänten seurakunnassa Jeesuksen
asenteet ja teot tulevat esiin kaikessa toiminnassa.

Jeesusta seuraava seurakunta ei liittoudu hallitusvallan kanssa, mutta ei
myöskään vastusta sitä. Jeesuksen luonteinen seurakunta ei puolusta itseään
väkivallalla, vaan hyvää tekemällä. Jeesuksen kaltainen seurakunta ei ratsasta
massojen voimalla, vaan nöyrien vilpittömyydellä. Jeesusta rakastava
seurakunta ei ylistä Jumalaa sielullisessa hurmoksessa, vaan Pyhän Hengen
tulessa ja totuudessa. Itsensä kieltävä seurakunta ei etsi itselleen kunniaa, vaan
kantaa Jeesuksen kunniaa kaikkien ihmisten eteen.

Itsensäkieltävä seurakunta on harvinaisuus. Jeesus antaa tunnustuksen
Filadelfian seurakunnasta: "Sinä olet noudattanut minun sanaani etkä ole
kieltänyt nimeäni."Ilm.3:8  Itsensäkieltävä uskovainen ei kiellä Herraansa.
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Jeesus lupaa seuraajilleen: "Koska olet noudattanut minun kestävyyteen
kehottavaa sanaani, niin minäkin varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on
tulossa koko maailmaan koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä."Ilm.3:10 

Kärsivällisyys on kärsimykseen suostumista. Itsensä kieltäminen Jeesuksen
tähden vie kärsimyksiin, mutta Jeesus lupaa pelastaa itsensäkieltävän
seurakunnan suuresta ahdistuksesta, jonka koko ihmiskunta on pian kokeva.
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Seurakunnan vanhimmat
Seurakunnan vanhimman asema edellyttää hengellistä täysi-ikäisyyttä ja
Pyhältä Hengeltä saatua kaitsijan virkaa.

Eniten Jeesuksen kaltainen on vanhin
Juutalaista yhteiskuntaa johti vanhimpien neuvosto. Heidän asemansa perustui
suvun vanhimman miehen arvovaltaan. Myös Jumalan seurakunnan vanhimpien
arvovalta perustuu ikään, mutta ei luonnolliseen vaan hengelliseen ikään.

Uskovat ihmiset ovat seurakunta, jota Raamatussa kutsutaan "Kristuksen
ruumiiksi". Seurakunnan rakentaminen tarkoittaa uskovien muuttumista kohti
Jeesuksen kaltaisuutta. "Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi,
toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät
valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me
kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän
miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole
alaikäisiä."Ef.4:11-14

Kaikki uskovaiset on kutsuttu muuttumaan mieleltään lihallisista hengellisiksi.
Tästä hengellisen kasvun päämäärästä sanotaan, että se on "Kristuksen
täyteyden täysi-ikäisyyden mitta". Kaikilla uskovilla on hengellinen ikä, jota ei
määrää se kuinka kauan on ollut uskossa, vaan se, kuinka paljon on muuttunut
Jeesuksen kaltaiseksi. Eniten Jeesuksen kaltainen uskova on joukkonsa vanhin.

On luonnollista, että hengellisesti vanhemmat kaitsevat nuorempiaan sanoen,
"olkaa minun seuraajiani siinä asiassa missä näette minun olevan Jeesuksen
seuraaja". Kaikki siis katsovat Jeesukseen ja pyrkivät näkemään Hänet myös
toisissaan. Se ei kuitenkaan vielä tee uskovasta seurakunnan vanhinta, jos hän
on seurakunnan hengellisin, koska hengellinen täysi-ikäisyys luo vasta perustan
vanhimman asemalle.

Edellisen raamatunkohdan seurakunnallisten virkojen luettelossa ei mainita
sellaista virkaa kuin vanhin, koska se on hengelliseen ikään perustuva asema
eikä virka. Seurakunnan vanhimmilla täytyy hengellisen kypsyyden lisäksi olla
Pyhältä Hengeltä saatu kaitsijan virka. Kun Raamatussa puhutaan vanhimmista,
niin samassa yhteydessä heitä kutsutaan myös kaitsijoiksi tai sanotaan, että he
paimentavat seurakuntaa.

Jos vanhin ei tajua hengellisen iän merkitystä seurakuntaelämässä, kuinka
hän voisi menestyä kaitsijana? Hänen täytyy osata kohdata hengellisesti
nuoremmat. Puhuessaan vanhimmille Pietari tuokin esille myös nuoremmat:
"Samoin te, nuoremmat, olkaa kuuliaisia vanhemmille. Pukeutukaa kaikki
keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän
antaa armon."1Piet.5:5
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Jos nuoremmat rakentuvat nopeasti kohti Kristuksen kaltaisuutta eli vanhenevat
nopeasti, niin vanhimmilla voi olla vaikeuksia pysyä joukon vanhimpina.
Kaikkien uskovien pukeutuminen keskinäiseen nöyryyteen pelastaa senkin
tilanteen. Oikeamielinen iloitsee, jos joku muuttuu enemmän Jeesuksen
kaltaiseksi kuin hän itse on. Veljensä hengellisyyttä kadehtiva on vaarassa eksyä
Kainin tielle.

Jeesuksen Kristuksen nöyryys
Vaikka Jeesuksen kaltaisuus on muutakin kuin nöyryyttä, niin se on kristillisen
johtajan tärkein ominaisuus. Seurakunnan vanhimman täytyy ehdottomasti olla
samalla tavoin nöyrä kuin Kristus oli. Jeesuksen kaltaisuuden täytyy myös pysyä
hänessä, jotta hän voisi pitää asemansa. Jos hän taantuu taas pieneksi lapseksi
Kristuksessa, niin hän on erottanut itsensä vanhimmistosta.

Seurakunnan vanhin ei saa hallita nuorempia omalla, vaan Jeesuksen
auktoriteetilla. "Minä kehotan vanhimpia teidän joukossanne - minä, joka
itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja sekä myös osallinen siitä
kirkkaudesta, joka on ilmestyvä: Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei
pakosta vaan vapaaehtoisesti, Jumalan mielen mukaan, ei häpeällisen voiton
tähden vaan sydämen halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka on teille
uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvana."1Piet.5:1-3

Joten vanhimman täytyy kaita vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan ja
sydämen halusta ja olla laumalle eli kokoontuvalle seurakunnalle esikuvana.
Herrana hallitseminen on laumalle esikuvana olemisen vastakohta. Jos vanhin
ei kykene kulkemaan lauman edellä oikeaan suuntaan, hänestä tulee ikään kuin
karjapaimen, joka ajaa uskovia edellään kuin nautoja.

Jeesuksen nöyryys ei ole mitä tahansa vaatimattomuutta. On olemassa
inhimillistä nöyryyttä, jolla itse asiassa etsitään vaatimattomuuden tuomaa
kunniaa. Jeesuksen nöyryys ilmenee Hänen suhteessaan Isään Jumalaan.
Vastaavasti Hänen nöyryytensä meissä ilmenee meidän suhteessamme Häneen.

"Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli
Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut oikeudekseen olla Jumalan kaltainen
vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja
hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja
oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti."Fil.2:5-8

Jeesuksen nöyryys oli alamaisuutta Hänen Isälleen. Hänen nöyryytensä ilmenee
meissä vastaavalla tavalla. Me olemme alamaisia Jeesukselle. Jos me olemme
täynnä omaa uskovaisuuttamme, meidän tulee tyhjentää itsemme siitä ja ottaa
Jeesuksen muoto tosi palvelijana. Hän sanoi toimivansa Isänsä nimessä, jolla
Hän tarkoitti sitä, että Hän oli luopunut omasta auktoriteetistaan. Vastaavasti
vanhimman täytyy luopua omasta inhimillisestä auktoriteetistaan ja toimia
Jeesuksen nimessä.
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Jeesuksen nöyrä asenne tulee ilmi, kun Hän sanoo: "Minun oppini ei ole minun,
vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa,
hän tulee tietämään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani.
Se, joka puhuu omia ajatuksiaan, etsii omaa kunniaansa. Mutta se, joka etsii
lähettäjänsä kunniaa, on luotettava, eikä hänessä ole vääryyttä."Joh.7:16-18

Vanhin asennoituu vastaavasti: "Minun oppini ei ole minun, vaan Jeesuksen.
Voin olla jossain kohden erehtynyt Hänen opistaan, mutta pyrin olemaan
kaikessa yhtä mieltä Hänen kanssaan. Jos joku tahtoo tehdä Jeesuksen tahdon,
tulee hän tuntemaan, onko oppini Jeesukselta, vai puhunko minä omiani."

Vanhimpien asettaminen
Seurakunnan rakentaminen ei Raamatussa tarkoita ihmisten organisoimista,
toiminnan suunnittelua tai rakennuksen rakentamista, vaan uskovien sisäistä
muuttumista kohti Jeesuksen kaltaisuutta. Vanhimpien tulee johtaa ja valvoa
ihmisten sisäistä elämää eikä olla kokoustoiminnan johtajia. Monet, joita
pidetään seurakunnan vanhimpina, ovatkin käytännössä vain kristillisen
yhdistyksen hallituksen jäseniä.

Paavali antoi Titukselle tehtävän: "Jätin sinut Kreetaan sitä varten, että
järjestäisit sen, mikä jäi vielä järjestämättä, ja asettaisit jokaiseen kaupunkiin
vanhimmat, kuten sinua käskin."Tit.1:5

Miksi vanhimmat täytyy asettaa? Ottavathan vanhemmat luonnostaan vastuuta
nuoremmistaan, ja Jumala itse herättää paimenet laumalleen. Uskovien
keskuudessa on sellainen ongelma, että lihalliset uskovat luonnostaan tottelevat
lihallisia johtajia. Jonkun täytyy kertoa heille ketkä ovat hengellisiä ja ketkä
Jumala on valinnut ja asettaa sellaiset ihmiset heille esikuviksi. Jos vanhimpia
ei aseteta, niin inhimillisesti arvovaltaisimmat henkilöt asettuvat uskovien
johtajiksi.

Tituksen työ meni varmaan jotenkin näin. Hän saapui kaupunkiin, ja etsi sieltä
kaikki, jotka uskoivat Jeesukseen. Hän viipyi kaupungissa viikkoja, ehkä jopa
kuukausia ja eli yhdessä uskovien kanssa. Kaiken aikaa hän tarkkaili sitä, miten
uskovat olivat edistyneet Jeesuksen seuraamisessa. Hän pani merkille heidän
asenteensa arjen tilanteissa ja sen mitä armolahjoja heissä ilmeni. Lopulta hän
tunnisti muutaman miehen, jotka olivat eniten Jeesus-mielisiä ja jotka kykenivät
opettamaan Jumalan Sanaa.

Hän kutsui seurakunnan koolle ja puhui tähän tapaan: "Koska te rakastatte
Herraa Jeesusta, te tahdotte kaikessa seurata Häntä. Olen ilolla pannut merkille
teidän edistymisenne tässä asiassa. Jotkut ovat rakentaneet itseään Pyhässä
Hengessä paremmin kuin toiset ja siksi muuttuneet enemmän Herramme
kaltaisiksi. Jotta koko seurakunta rakentuisi, kehotan teitä ottamaan esimerkkiä
heistä."
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Sitten hän kutsui valitsemansa miehet seurakunnan eteen ja sanoi: "Tässä on
veljet, jotka Jeesus on antanut teille vanhimmiksi. Minä olen havainnut, että
Herramme on antanut näille veljille kaitsijan viran. Olemme yhdessä koetelleet
heidän rakkauttaan Jeesukseen ja he ovat kestäneet koetuksen. Vain Jeesus
Kristus on Herra teidän keskuudessanne ja nämä veljet auttavat teitä olemaan
kuuliaisia Hänelle. Nähkää Hänet toinen toisissanne, jotta voisitte olla alamaisia
toisillenne niin kuin Hänelle."

Sitten Titus jäi vielä muutamiksi päiviksi sinne paastoten ja rukoillen
vanhimpien puolesta. Tänäänkin vanhimmat tarvitsevat kaikkien uskovien
esirukousta enemmän kuin muut. Jos he uskollisesti seuraavat Jeesusta, niin
moni muukin seuraa. Jos he luopuvat uskosta, niin luopuu moni muukin.

Vanhimpien erottaminen
Kuka tahansa hengellinen uskovainen voi uudestaan tulla lihalliseksi. Näin
vanhinkin voi taantua olemaan pieni lapsi Kristuksessa. Tämä väärä kasvusuunta
usein johtaa myös luopumukseen. Ei kenestäkään hengellisestä uskovaisesta
tule luopiota. Ainoastaan lihallinen uskova voi luopua uskostaan. Siksi on niin
tärkeää olla hengellisesti täysi-ikäinen.

Vaikka ilmeisesti Paavali oli asettanut Korinttoon vanhimmat, he ylpistyivät ja
alkoivat hallita seurakuntaa omalla inhimillisellä auktoriteetillaan. Hän nuhteli
heitä: "Mutta minä tulen pian luoksenne, jos Herra tahtoo, ja otan selvää, en
noiden pöyhkeiden puheista vaan voimasta, sillä Jumalan valtakunta ei ole
puheissa vaan voimassa. Mitä siis tahdotte? Tulenko luoksenne piiska mukanani
vai rakkaudessa ja sävyisyyden hengessä?"1Kor.4:19-21

Meissä oleva Jeesuksen kaltaisuus on Jumalan voimaa. Kuka erottaa vanhimman
tehtävästään, jos hänellä ei enää ole vanhimman mieltä? Paavali neuvoo
vanhinta valittaessa näin: "Hän ei saa olla vastakääntynyt, ettei hän paisuisi
ylpeydestä ja joutuisi saman tuomion alaiseksi kuin Paholainen."1Tim.3:6

Pitkäänkin uskossa ollut voi ylpistyä ja kadottaa Kristuksen mielen. Silloin
häntä voi kohdata sama tuomio kuin Paholaista, jos hän ei tee parannusta
ylpeydestään. Paholainen menetti asemansa Jumalan kerubina, kun hän ylpistyi.

Langenneille vanhimmille kuuluu sama kuritus kuin muillekin sellaisille
uskoville, jotka väärinkäyttävät Jumalan armoa. Paavali mainitsee kaksi
henkilöä oikein nimeltä ja heille määrätyn kurituksen: "Niitä ovat Hymenaios
ja Aleksandros, jotka olen luovuttanut Saatanan haltuun, kuritettaviksi, etteivät
enää pilkkaisi."1Tim.1:20  Nykyäänkin tarvitaan apostoleja, jotka luovuttavat
langenneita vanhimpia Saatanan haltuun.

Kaikki lihalliset uskovaiset voidaan luovuttaa Saatanan kuritettaviksi, jos he
kieltäytyvät Jumalan kurituksesta. Jos he olisivat totelleet Jumalaa, heistä
olisikin jo tullut hengellisiä. Saatanan kuritus johdattaa heidät tekemään syntiä,
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jolloin heidän elämänsä raunioituu. Ehkä he niissä ahdistuksissa nöyrtyvät ja
huutavat totuudessa avukseen Jumalaa ja pääsevät takaisin taivaallisen Isän
kuritettaviksi. Jumala kurittaa kohti vanhurskautta ja Paholainen kohti syntiä.

Jos yksi vanhin ylpistyy, seurakunnan muut vanhimmat voivat nuhdella häntä.
Usein ylpistynyt vanhin kuitenkin viettelee muitakin vanhimpia luopumukseen
eikä joukossa ole ketään, joka kykenisi erottamaan lihalliset vanhimmat
pois asemastaan. Lopulta luopuneet vanhimmat ajavat pois laumastaan
ne vanhimmat, jotka ovat pysyneet uskollisina Jeesukselle. Jumala vie
uskollisensa pois tuollaisen vanhimmiston johtamasta joukosta. Vain lihalliseen
kristillisyyteen rakastuneet jäävät sinne.

Apostoli Paavali tunsi omalla kohdallaan vaaran ylpistyä. Hän tiesi
Jumalan hylkäävän hänet, jos hän ylpistyisi. Jumala salli Paholaisen enkelin
pahoinpidellä Paavalia, jotta tämä pysyisi nöyränä. "Etten näin suurenmoisten
ilmestysten tähden ylpeilisi, minulle on annettu lihaani pistin, Saatanan
lähettiläs, runtelemaan minua, etten ylpistyisi."2Kor.12:7

Paavali tiedosti voimakkaasti, että lihalliseksi tuleminen oli hänen pahin
vihollisensa. Siksi hän tukahdutti kaikki syntisestä luonnostaan nousevat
ajatukset. "En siis juokse umpimähkään enkä nyrkkeile kuin ilmaan huitoen,
vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan, etten minä,
joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi."1Kor.9:26-27

Onhan se järkyttävää, jos apostoli joutuu saman tuomion alaiseksi kuin
Paholainen. Kun paha henki rusikoi Paavalia, kokemus muistutti tätä siitä,
kuinka kauheaa se olisi jos hyvä Jumala hänet hylkäisi, kuten Hän aikoinaan
hylkäsi kuningas Saulin. Nöyryyttävien lyöntien alla hän lohduttautui Jeesuksen
sanoilla: "Minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi
heikkoudessa."2Kor.12:9

Jumalan kaksikymmentäneljä vanhinta
Jeesuksen viimeisellä aterialla opetuslapset kiistelivät keskenään siitä, kuka
heistä on suurin. Sama kiista on meidänkin keskuudessamme siten, että
väitellään siitä, kuka johtaa vanhimpia tai kuka heistä on vaikutusvaltaisin.
Silloin Jeesus sanoi heille ja myös meille: "Niin Jeesus sanoi heille: 'Kansojen
kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan, ja niiden vallanpitäjiä kutsutaan
hyväntekijöiksi. Mutta niin älköön olko teidän keskuudessanne. Joka teidän
keskuudessanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja johtaja niin kuin
palvelija.'"Luuk.22:25-26

Pietarilla oli varmaan mielessään edellinen Jeesuksen sana, kun hän kirjeessään
kielsi vanhimpia herroina hallitsemasta uskovia. Jeesus sanoo, että "suurin
olkoon niin kuin nuorin". Siten se vaikutusvaltaisin vanhin on kaikkien silmissä
vailla omaa arvovaltaa ja kaikkien palvelija. Me kuitenkin tiedämme sen,
etteivät inhimillisesti arvovaltaiset kunnioita moista nöyryyttä. Siksi tämä asia
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erottaakin Jumalan seurakunnan johtajat tämän maailman herroista ja heidän
seurastaan. Tämä maailma ei tuntenut Jeesusta ja samoin se ei tunne kristillisiä
johtajiakaan.

Jumala tuntee omansa ja tunnustaa heidän arvonsa. Hänellä on
valtaistuimensa ympärillä kahdenkymmenen neljän vanhimman neuvosto.
"Valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentäneljä valtaistuinta, ja niillä
istui kaksikymmentäneljä vanhinta yllään valkeat vaatteet ja päässään
kultakruunut."Ilm.4:4

Keitä he ovat? Eivät kaikki ne, jotka ovat Jumalan seurakunnan vanhimpia täällä
maan päällä ole vanhimpia taivaassa. Heitä on siellä vain kaksikymmentä neljä.
Voimme nyt tietää heistä vain sen, että he ovat mieleltään täydellisesti Jeesuksen
kaltaisia.
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Kaitsija vai Hallitsija
Kristillinen johtaja ei saa hallita, vaan hänen tulee kaita uskovia. Herrana
hallitseminen on kristillisen johtajan synti, joka synnyttää puoluemieltä.
Puolueisiin eli lahkoihin jakautunut kristillisyys on lihallisen mielen tuote.
Hengellinen mieli sanoutuu irti puolueista ja kykenee näkemään Jumalan
seurakunnan hengellisen todellisuuden. Jeesus on Jumalan kansan Paimen.
Hänen apupaimenenaan palveleminen on kristillisen johtajan jalo tehtävä.

Hallita vai paimentaa
Lammaspaimen kulkee laumansa edellä ja johdattaa lampaitaan esimerkkinsä
voimalla. Hänen arvovaltansa johdettaviinsa perustuu hänen kykyynsä palvella.
Hallitsija kulkee laumansa perässä ja ajaa sitä ruoskalla kuin karjapaimen.
Hänen arvovaltansa johdettaviinsa perustuu kunnioitusta herättävään pelkoon.

Uskonnollisten hallitsijoiden mielestä seurakuntalaiset ovat kuin
ymmärtämättömiä nautoja, joita täytyy ajaa oikeaan suuntaan heidän teologisen
viisautensa ruoskalla.

Kristillisten paimenten mielestä seurakuntalaiset ovat kuin ymmärtäväisiä
lampaita, jotka hoksaavat seurata paimentaan, jos tämä vain käyttäytyy kuten
Jeesus.

Lauma ja Paimen
Jumala haluaa olla kansansa Paimen, eikä ainoastaan Kuningas. Jeesus on hyvä
paimen. Hän ei pidä lampaitaan koko ajan ahtaassa karsinassa, vaikka Hän siten
pääsisi helpommalla. Hän ei myöskään käytä lammaskoiraa, koska Hän haluaa
lampaidensa seuraavan yksin Hänen ääntään. Hän paimentaa laajoilla laitumilla.
Jos Hän ei viitsisi etsiä eksyneitä, niin Hän sulkisi lampaat aitaukseen tai pitäisi
lauman koossa koiran avulla. Hän on ovi lammastarhaan. Hänen lampaansa
eivät ainoastaan kulje sisälle, mutta myös ulos lammastarhasta. Jeesus sanoo
lampaastaan: "Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen."Joh.10:9  Laidun on siis
ulkopuolella.

Kokoontuva Jumalan seurakunta on kuin lammasaitaus. Sinne "käydään sisälle"
ja sieltä "käydään ulos". Jeesuksen omien laitumet eivät ole seurakunnan
kokouksessa, vaan arjen keskellä. Siellä Jeesus ruokkii ja virvoittaa omansa.
Lammastarhassa vahvistutaan toinen toistensa uskosta ja jaetaan toisten kanssa
se, mitä koettiin laajoilla laitumilla. Kun uskovaiset kokoontuvat, jokaisella on
jotakin annettavaa. Lammasaitauksessa hoidetaan haavoja ja hoivataan heikkoja.

Apupaimen
Jeesuksella on apupaimenia pitämässä huolta Hänen lampaistaan. Hän kutsuu
apupaimenen virkaan kenet Hän hyväksi näkee. Vapaaehtoisuus, kuuliaisuus
Jumalan tahdolle, pyyteettömyys, sydämen halu virkaan ja nöyrä palveleva
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mieli ovat oikeita ominaisuuksia, koska apupaimenen tulee paimentaa samalla
tyylillä kuin Jeesus. "Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta vaan
vapaaehtoisesti, Jumalan mielen mukaan, ei häpeällisen voiton tähden vaan
sydämen halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka on teille uskottu, vaan
olkaa laumalle esikuvana."1Piet.5:2-3

Jos paikkakunnallasi kokoontuu useita uskovien ryhmiä, niin tutustu niiden
ryhmien johtajiin. Jos joku heistä herrana hallitsee laumaansa, niin älä liity
siihen seurakuntayhdistykseen. Älä alistu kenenkään lahkojohtajan valtaan.
Herra-pastorin elkeet kyllä näkyvät kauas. Hänellä ei ole Kristuksen mieltä eikä
oikeita motiiveja virkaansa. Apostoli Paavali nuhteli Korinton uskovia siitä,
että nämä alistuivat herra-paimenten hallittaviksi. "Tehän siedätte sen, että joku
orjuuttaa teidät, ... että joku korottaa itsensä."2Kor.11:20

Jos joku vaatii sinulta kunnioitusta asemansa perusteella, niin älä antaudu hänen
hallittavakseen, koska Jeesuksen seurakunnassa ei ole asemavirkoja. Jumalan
seurakunnassa kaikki virat ovat palvelusvirkoja. Jumalan kansan keskellä
on vain yksi Herra. Jeesus on Herra, ja me kaikki muut olemme palvelijoita.
Sinun ei siis tarvitse totella ketään vain sillä perusteella, että hän kuuluu
vanhimmistoon, tai on pastori tai muuta vastaavaa. Jumalan virkaan asettamalla
henkilöllä on Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen arvovaltaa. Hän vetoaa sinuun
vain Jeesuksen arvovallan voimalla.

Varo lahkojohtajia!
Kristillisyydessä on puolueita eli lahkoja. Katolinen kirkko on kaikkien lahkojen
äiti, ja paavi näkyvin esimerkki Jumalan tahdon vastaisesta hallitsemisesta.
Moni pastori ja vanhimmistoveli on valittu virkaansa kirkkopoliittisin perustein.
Älä seuraa niitä, joiden virka ei ole Jeesukselta. Heidän tarkoituksenaan on
vain pitää puolue koossa ja lisätä sen kannatusta. He eivät etsi sitä, mikä on
Jeesuksen omaa, vaan mikä on heidän omaansa.

Älä anna minkään kristillisen kirkkokunnan tai herätysliikkeen omistaa itseäsi.
Älä anna lahkojohtajien laittaa käsiään päällesi ja siunata sinua yhteyteensä.
Älä anna katolisuuden, luterilaisuuden, baptismin, helluntailaisuuden tai muun
vastaavan saastuttaa itseäsi. Uskonnolliset henkivallat ovat todellisuutta.
Älä aliarvioi niiden vaikutusta itseesi. Kirkkokunnan paimenvaltikan alla
alat helposti vaeltaa ihmismielen mukaan ja unohdat kuunnella Jeesuksen
paimenkutsua.

Kesäisin lahkojohtajat järjestävät "puoluekokouksia" eli herätysliikkeen
kesäjuhlia. He haluavat vahvistaa jäsentensä herätysliike-identiteettiä
voidakseen helpommin pitää laumansa koossa. Älä anna heidän koota
sinua omaan aitaukseensa, koska sinne ei mennä Jeesus-oven kautta, vaan
kirkkokunnan nimessä. Yksin Jeesuksessa olkoon identiteettisi.
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Jeesuksen virkaan asettaman paimenen tunnistat siitä, että hän pyytää sinua
kunnioittamaan vain lähettäjäänsä, Jeesusta. "Se, joka puhuu omia ajatuksiaan,
etsii omaa kunniaansa. Mutta se, joka etsii lähettäjänsä kunniaa, on luotettava,
eikä hänessä ole vääryyttä."Joh.7:18

Puolueeton sitoutuminen
Sinun tulee sitoutua myös ihmisiin, eikä ainoastaan Jeesukseen. Sen täytyy
kuitenkin tapahtua ilman puoluemieltä. On väärin sitoutua johonkin kristilliseen
ryhmään siinä hengessä, että samalla kieltää yhteytensä muihin Jeesukseen
omiin, jotka ovat tuon ryhmän ulkopuolella. Kun sitoudut johonkin uskovien
ryhmään, mene sinne vain Jeesuksen nimessä eli älä liitä itseesi sen ryhmä
nimeä. Puolueeton sitoutuminen kristillisyyden keskellä on vähän sama
asia kuin olla sitoutumaton kansanedustaja eduskunnassa. Suurin osa
kansanedustajistamme on lahkolaisia eli puolueeseen sitoutuneita. Samoin taitaa
olla kristittyjenkin keskuudessa.

Lahkojohtajat usein korostavat sitä, että on väärin olla sitoutumatta mihinkään
kirkkokuntaan. He haluavat pakottaa sinut valitsemaan puolueesi. Miksi heille
ei riitä se, että sinä olet Jeesuksen oma? He haluavat valtaa! He haluavat hallita
sinua! He haluavat "kerskailla sinun lihastasi!"Gal.6:13  "Tämäkin kuuluu meidän
seurakuntaan." He arvostavat uskonnollista me henkeä enemmän kuin yhteyttä
Pyhässä Hengessä, joka syntyy sitoutumisesta Jeesukseen. Lihallinen yhteys
rikkoo hengellisen yhteyden uskovien välillä.

Liittyessäni seurakuntayhdistykseen, tein sen vain Jeesuksen tähden. Kun
seurakuntalaiset huomasivat, ettei herätysliikkeen uskonnollinen henki
vaikuttanut minussa, niin sain tuntea olevani ulkopuolinen. Lopulta jouduin
myös lähtemään sieltä ulos Jeesuksen tähden, koska "puoluekuri" yritti pakottaa
minut hyväksymään syntiä.

Juuri rakkaus Jeesuksen omiin pakottaa minut sanoutumaan irti kirkkokunnista.
Voidaksesi olla kaikkien uskovien puolesta sinun täytyy olla kaikkia puolueita
vastaan. On surullista, että "me helluntailaiset" -henki on usein syrjäyttänyt
Pyhän Hengen synnyttämän yhteyden, "me baptistit" -henki on syrjäyttänyt
Kristukseen kastettujen yhteistyön ja "me luterilaiset" -henki on erottanut
Jeesuksen uskossa vanhurskautetut toisistaan. Voi saastutettua yhteyttä! Missä
kokoonnutaan Jeesuksen nimessä? Sitä keidasta kaipaa Jeesuksen oman sielu. Ei
häntä lahkojen liturgiat ravitse.

Loikkarit ja vääräoppiset
Yleisesti ottaen ihmiset eivät tuomitse puolueita, mutta he tuomitsevat puolueen
vaihtamisen. Uskollisuus puolueelle on hyveen asemassa, vaikka Jumalan
silmissä se on syntiä. Luterilainen kirkko panee pappinsa jopa vannomaan valan
varmistaakseen heidän lahkouskollisuutensa.
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Puoluelaiset sanovat puolueesta eronneesta: "loikkari". Puoluelaiset, jonne
"loikkari" siirtyi sanovat samasta henkilöstä: "Hän tarkisti kantaansa."
Lahkolaiset sanovat kirkkokunnasta eronneesta: "eksytetty". Lahkolaiset, jonne
"eksytetty" siirtyi, sanovat samasta henkilöstä: "Hän totteli Jumalaa."

Älä vain vaihda puoluetta, vaan tule koko sydämestäsi puolueettomaksi.
Jokaisessa kristillisessä yhteisössä on lahkohenkisiä jäseniä, koska lihallinen
mieli on tyypillistä niille, jotka ovat "pikkulapsille Kristuksessa."1Kor.3:1-3 

Seurakuntayhdistyksen johtajien tulisi kuitenkin olla Jeesuksen mielenlaadulla
varustettuja, hengellisiä ihmisiä.

Kaitsijan hengellisyyttä koettelee erityisesti se, miten hän suhtautuu niihin,
jotka todellisesti eksyttävät Jumalan kansaa. Silloin hänellä on kiusaus ryhtyä
hallitsemaan kaitsemisen sijasta. Tämä pelko on usein turmellut kaitsijan
toimet. Pelko on pannut hänet rakentamaan aitoja. Jeesus ei pelkää lampaidensa
eksyvän. Älä sinäkään, jos olet kaitsija. Jeesus lähettää lampaansa jopa
raatelevien susien keskelle. "Minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien
keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset."Matt.10:16

Kyllä Jumalan ihmiset selviävät. Älä anna pelkosi tehdä sinusta herraa. Sen
sijaan sinä voit vaaran uhatessa nostaa Jeesuksesta esiin juuri sen piirteen, joka
saattaa eksyttäjät häpeään. Vahvistettuasi lampaiden uskoa Jeesukseen voit
lähettää heidät eksytysten keskelle. He ovat turvassa, koska heillä on Jeesuksen
älykkyys ja hänen viattomuutensa.

Kaitsijan ja lauman valinta
Kuka valitsee kaitsijat laumalle? Ei suinkaan apostoli tai piispa, vaan lauma itse.
Jeesus sanoo, että Hänen lampaansa kuulevat Hänen äänensä ja seuraavat Häntä.
Samoin on apupaimenien laita. Ne, jotka tunnistavat apupaimenten äänessä
Jeesuksen äänen, seuraavat heitä. Näin apupaimenet voivat ajatella, että ne
henkilöt, jotka kuulevat heitä, ovat niitä, "jotka ovat heidän osalleen tulleet".
Apupaimen voi todeta henkilöistä, jotka eivät usko hänen sanaansa, samoin kuin
Jeesus. "Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani."Joh.10:26

Kuka valitsee kaitsijalle lampaat? Paavali sanoi Efesossa oleville kaitsijoille:
"Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon Pyhä Henki on
pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla
verellään on itselleen hankkinut."Apt.20:28  Pyhä Henki valitsee kaitsijoille
lampaat. Hän johdattaa haluamansa uskovaiset yhteyteen, jossa sopivat
apupaimenet vaikuttavat. On syytä huomata Paavalin painotus asiassa, "Herran
seurakunta" ja "Jeesus on verellään ansainnut seurakunnan Itselleen." Suurimpia
virheitä, minkä apupaimen voi tehdä, on se, että hän omii seurakuntalaiset
itselleen. Hänen on syytä asennoitua niin, että Jeesus antoi lampaansa hoitooni
toistaiseksi. Pyhä Henki voi johdattaa lampaat huomenna muualle.
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Kaitsija-kaittava suhde ei perustu kuulumiseen johonkin seurakuntajärjestöön,
vaan se on ihmissuhdeasia. Kukaan ei voi olla pastorisi, jos ette tunne toisianne.
Jos molemmat pyrkivät seuraamaan Jeesusta ja tuntevat toisensa, niin he voivat
olla kaitsija-kaittava suhteessa. Jumala on varsinainen Paimen, ja Hän tuntee
omansa ja pitää tarkkaa kirjaa laumastaan. Apupaimenten kirjanpito ei voi olla
ajan tasalla. Yrittäköön jokainen kaita parhaansa mukaan, mutta älköön kukaan
luulko jäsenluetteloaan Jumalan seurakunnan jäsenluetteloksi.

Jumalan seurakuntaa on siellä ja täällä laajoilla laitumilla. Älä yritäkään
määritellä sen rajoja, mutta jos olet paimen, niin ota vaarin niistä sieluista,
jotka Pyhä Henki on yhteyteesi antanut. Jos olet Jeesuksen lammas, niin iloitse
koko Jumalan seurakunnasta, äläkä pidä "omaa seurakuntaasi" koko Jumalan
seurakuntana.
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Julkaistu 31.12.2003

Melkisedekin järjestys
Jeesus on ylimmäinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Tällä
hetkelläkin Hän hoitaa tehtäväänsä taivaallisesta päämajastaan käsin. Hän
on ainoa välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Muut välimiehet edustavat
antikristillisyyttä.

Kuka on Melkisedek?
"Isättömänä ja äidittömänä, vailla sukuluetteloa, ilman päivien alkua ja elämän
loppua hän (Melkisedek) on Jumalan Poikaan verrattavissa, ja hän pysyy
pappina ikuisesti."Hep.7:3  Hän näki Abrahamin ajan ja iloitsi siitä. Hänelle
Abraham antoi kymmenykset kaikesta. 1Moos.14:18-20. Koska hänellä "ei ole
elämän loppua", niin hän elää siis tänäänkin.

Kun Jumala asetti Jeesuksen ylimmäisen papin virkaan, Hän sanoi: "Sinä olet
pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan."Ps.110:4, Hep.5:6  Millainen
järjestys tämä on? "Nousee toinen, Melkisedekin kaltainen (Jeesus), pappi, joka
ei ole tullut papiksi maallista perimystä koskevan lain käskyn mukaan vaan
katoamattoman elämän voimasta."Hep.7:15-16

"Katsokaa, kuinka suuri hän on. Jopa kantaisä Abraham antoi hänelle
kymmenykset saaliinsa parhaimmasta osasta."Hep.7:4  Näetkö sinä hänen
suuruutensa vai onko jonkun muun ylipapin kunnioitus sokaissut sinut niin, ettet
arvosta häntä? Melkisedekin järjestys on suurempi kuin Aaronin järjestys, koska
se antaa pappeuden "katoamattoman elämän voimasta". Aaronin järjestyksen
mukaan tullaan papiksi vain "maallista perimystä koskevan lain käskyn mukaan"

Melkisedek ei edusta mitään uskontoa tai kirkkoa. Hänellä ei ole mitään
ihmisiltä saatua arvovaltaa. Hän on pappi, joka astuu esiin vain Jumalan
nimessä.

Vanhan ja Uuden Liiton pappeus
Vanhan Testamentin pappeus oli Jumalan yhdelle israelilaiselle suvulle,
leeviläisille antama osa. Uuden Testamentin pappeus on Jumalan lapsille,
Jeesuksen uskoville annettu osa. Juutalaisesta pappeudesta pääsi osalliseksi vain
siten, että oli syntynyt leeviläiseksi. Kristillisestä pappeudestakin voi päästä
osalliseksi vain syntymän perusteella. Tässä tapauksessa syntyminen tarkoittaa
hengellistä syntymää eli uskoontuloa. Jeesuksen oma on pappi "katoamattoman
elämän voimasta", kuten on hänen ylimmäinen pappinsakin.

Leeviläisten pappeus perustui Mooseksen asemaan välimiehenä Jumalan ja
Israelin välillä. Heidän tuli edustaa sitä, mitä Jumala on Mooseksen kautta
puhunut. He ovat lakiliiton pappeja. Kristillinen pappeus perustuu Jeesuksen
asemaan välimiehenä Jumalan ja koko ihmiskunnan välillä. Kristillisten pappien
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tulee siten edustaa sitä, mitä Jumala on puhunut Jeesuksen kautta. He ovat uuden
liiton pappeja.

Jeesus on ylimmäinen pappi
"Sanomamme pääkohta on siis tämä: Meillä on sellainen ylipappi, joka
istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Hän palvelee
pyhäkössä, siinä oikeassa ilmestysmajassa, jonka on pystyttänyt Herra eikä
ihminen."Hep.8:1  Jos edustamme raamatullista kristillisyyttä, niin tämä on meidän
korostuksemme.

Sen sijaan pääkohta siinä, mistä katoliset puhuvat, on tämä: meillä on sellainen
ylimmäinen pappi, joka istuu Vatikaanissa tehden pappispalvelusta Jeesuksen
sijaisena. Myös monet muut kirkot korostavat omaa suurta hengellistä
johtajaansa enemmän kuin Jeesusta Kristusta.

Jeesus on ylimmäinen pappi, ja Hänen pelastamansa ihmiset ovat Hänen
pappejaan. "Sinä (Jeesus) olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja papeiksi
meidän Jumalallemme."Ilm.5:10  "Te olette kuninkaallinen papisto."1Piet.2:9  Vain
Jeesus Kristus voi tehdä sinusta Jumalan papin!

Mikään kirkko ei voi antaa sinulle Jumalan papin asemaa. He vihkivät sinut
kirkkonsa papiksi oman järjestyksensä mukaan, mutta Jumalan papiksi voit tulla
vain Melkisedekin järjestyksen mukaan.

Jumala lupasi israelilaisille uuden liiton. "Päivät tulevat, sanoo HERRA, jolloin
minä teen Israelin heimon ja Juudaan heimon kanssa uuden liiton. Mutta
se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo
HERRA, on tällainen: Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan
sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun
kansani. Silloin kukaan ei enää opeta lähimmäistään eikä veli veljeään sanoen:
'Tuntekaa HERRA.' Silloin kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut,
sanoo HERRA, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista
heidän syntejään."Jer.31:31,33-34

Eikä tämä lupaus koskenut vain Israelia. "Liian vähän on sinulle, että olet
palvelijani ja palautat ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuot takaisin Israelin
varjeltuneet. Minä asetan sinut valoksi pakanoille, ja niin minulta tulee pelastus
maan ääriin asti."Jes.49:6

Tämä lupaus täyttyi Jeesuksessa, kun Hän tuli luvatun uuden liiton ylimmäisenä
pappina. Valitettavasti useimmat israelilaisista ja pakanoista ovat torjuneet
Hänet ja jääneet siten uuden liiton ulkopuolelle. Israelilaisten ei ole helppoa
luopua vanhasta liitosta ja vihkiytyä uuteen, koska liiton vaihtuessa vaihtuu
myös pappeus. Juutalaisen ei ole helppoa myöntää, että Jeesus lopetti
leeviläisen pappeuden ja toi tilalle uuden. Hän toi mukanaan uuden liiton ja
uuden pappeuden. "Kun hän sanoo 'uuden', hän on julistanut ensimmäisen
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liiton vanhentuneeksi. Mutta mikä vanhenee ja on aikansa elänyt, on lähellä
häviämistään."Hep.8:13

Pappeus ja palvelusvirka
Mitä pappeus tarkoittaa? Se ei ole virka, kuten monet luulevat. Pappeutensa
lisäksi jokaisella leeviläisellä papilla oli oma temppelipalvelukseen liittyvä
virkansa. Pappeus ja virka liittyivät yhteen siten, että pyhiä virkoja saivat
hoitaa vain papit. Samoin Jeesuksen papeilla on kullakin oma palvelusvirkansa.
Pappeus on siis asema, eikä virka. Se ei ole sitä, mitä sinä teet, vaan se on sitä,
mitä sinä olet.

Pappeus liittyy Jumalan temppeliin. Leeviläiset pantiin palvelemaan Jumalaa
Hänen temppeliinsä. Jeesuksen papit sen sijaan itsessään muodostavat Jumalan
huoneen. "Kristus sen sijaan on uskollinen Poikana, hänen huoneensa
hallitsijana. Hänen huoneensa olemme me, kunhan loppuun asti säilytämme
rohkeuden ja kerskaamme toivosta."Hep.3:6

Koska Jeesuksen oma on osa Jumalan temppeliä, niin hän on pappi.
Pietari sanoo uskoville: "Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka
ihmiset tosin ovat hylänneet mutta joka Jumalan silmien edessä on valittu
ja kallis. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi,
pyhäksi papistoksi".1Piet.2:4-5  Heti kohta tämän jälkeen hän sanoo, "te olette
kuninkaallinen papisto."1Piet.2:9  Tästä näemme, kuinka kristillinen pappeus ja
hengellinen huone liittyvät yhteen.

Pappi välimiehenä
Mitä pappeja nämä kristillisten kirkkojen papit oikein ovat? He ihmisiä kastavat,
vihkivät ja siunaavat hautaan. He uskovat välittävänsä ihmisille Jumalan armoa
ja anteeksiantamusta juhlallisin menoin. Näin he yrittävät toimia välimiehinä
Jumalan ja ihmisten välillä. Todella, välimiehinä he usein esiintyvät, vaikka
Raamattu sanoo: "Jumala on yksi, yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisten
välillä, ihminen Kristus Jeesus."1Tim.2:5

Voi sitä, joka asettuu toiseksi välimieheksi kilpailemaan Jeesuksen asemasta!
Varo, ettet papillisilla toimillasi asetu Jeesuksen paikalle. Jos sen teet, olet
antikristus, yksi monista heidän joukossaan.

Mihin arvovaltaan vedoten suoritat papillisia toimiasi? Sanotko syylliselle?
"Jumalan palvelijan valtuuksin julistan sinulle sinun syntisi anteeksi." Vai
sanotko hänelle: "Koska olet uskonut Jeesuksen Jumalan Pojan nimeen ja
katunut syntejäsi, niin Jeesus antaa sinulle syntisi anteeksi." Jos annat ymmärtää,
että anteeksiantamus toimii, koska sinä sen sanoit, niin toimit välimiehenä. Jos
olet Jeesuksen pappi, niin sinä vain toistat Jeesuksen sanoja ja vetoat Hänen
arvovaltaansa. Sinä et ole välissä vaan rinnalla. Jos kuulijan sydän otti Jumalan
sanan vastaan, niin Pyhä Henki antaa hänen kokea asian todeksi.
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Apostoli Johannes torjuu antikristillisen sanoman, jonka mukaan uskovien
väitetään pääsevän jumalallisesta elämästä osallisiksi vain, jos voideltu pappi
sen heille välittää. Hän kehottaa perustautumaan uskoontulossa saatuun
voiteluun: "Se voitelu, jonka saitte häneltä, pysyy teissä, ettekä te ole kenenkään
opetuksen tarpeessa. Hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, ja se opetus
on totta eikä ole valhetta. Niin kuin se on teitä opettanut, niin pysykää
hänessä."1Joh.2:27  Vertaa mitä Johannes sanoo ja mitä Jumala Jeremian kautta
lupasi: "Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen:
'Tuntekaa Herra'."

Välimiespapit eivät tykkää, jos sanot heille, ettet ole kenenkään opetuksen
tarpeessa. Jeesuksen pappi, jolla on opettamisen virka, sen sijaan puhuu samaa
kuin Jumalan lapsen sydämessä vaikuttava voitelu. Näin oikea opettaja vain
vahvistaa veljeään tai sisartaan Herrassa, mutta ei tee ketään riippuvaiseksi
opetuksestaan.

Jos sinun sydämesi on saanut syntyä evankeliumin voimasta Jumalan
lapseksi, niin se on tosi siunaus Jumalalta. Älä usko "suurten hengen miesten"
siunauksiin. He antavat sinun ymmärtää, että sinulta puuttuu pelastus, jos et
antaudu heidän siunattavaksi. Älä mene heidän käsiensä alle! Älä hyväksy
ketään välimiespappia, olkoon hän korkeakirkollinen tai karismaattinen! Ethän
halunne tulla osalliseksi antikristillisestä hengestä?

Antikristus ylimmäisenä pappina
Ihminen lupauksen kuuli:
"Kenelle sinä annat anteeksi maan päällä,
sille se annetaan anteeksi taivaassa."
"Sepä on hienoa! Miten tärkeä nyt olenkaan.
Olen siis aika suuri pappi,
Jumalan armon välittäjä."

Voi sinua ihminen! Väärin kuulit!
Vain yksi on Jumalan armon välittäjä, Jeesus Kristus.
Et sinä välitä armoa, vaan sanomaa siitä.
Armo tulee Häneltä, joka valtaistuimella istuu ja Karitsalta.
Pelastus annetaan suoraan taivaasta jokaiselle joka uskoo.
Kun Jeesuksen pappi tämän tapahtuman tunnistaa,
hän sen pelastuneelle ilmoittaa,
ja viestillään näin Jumalan armon vahvistaa.

Kuulkaa nyt te välimiespapit!
Teidän ylimmäinen pappinne ilmestyy pian.
Hän valheen voimalla vyöttää teidät ja
panee palvelemaan Ilmestyskirjan petoa.
Nyt on viimeiset hetket tehdä parannus
ja puhdistua antikristillisyydestä!
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Jeesus on ainoa välimies
Jeesus on Totuus. Hän toimii ainoana välimiehenä Jumalan ja ihmisten välillä.
Jumalan armo tulee vain Hänen kauttaan. Jeesuksen papit eivät ole välittäjiä
Jumalan ja ihmisten välillä, vaan he toimivat välimiehen viestinviejinä. He
ovat kuin tienviittoja Jeesuksen luokse. Kukaan ei voi tulla kristityksi olemalla
tekemisissä vain uskovien kanssa. Jokaisen täytyy henkilökohtaisesti kohdata
Jeesus sydämessään.

Monissa kirkoissa pappeus perustuu kirkon arvovaltaan. Piispat siirtävät
arvovaltansa papille kätten päällepanemisen kautta. Katoliset uskovat
ensimmäisen Paavin saaneen Pietarilta ylimmäisen papin viran. He uskovat
sen aina siirtyneen jokaiselta paavilta hänen seuraajalleen. Paavi on jakanut
valtansa piispoille ja nämä papeille. Tällainen uskonnollisen arvovallan siirto
on tyypillistä monille pakanauskonnoille. Niissä muissa vedotaan vastaavasti
jonkun muun kuin Pietarin hengelliseen arvovaltaan.

Raamatun kristillisyydessä tullaan papiksi "katoamattoman elämän voimasta".
Se tarkoittaa sitä, että pappeus saadaan suoraan Jeesukselta silloin, kun
synnytään evankeliumin voimasta Jumalan lapseksi. Jokainen tosi kristitty on
siis pappi, mutta varokoon itseään, ettei anna vietellä itseään välimiespapiksi!

Jos joku Jeesuksen pappi toimii välimiespappina, niin hän on suuressa
ristiriidassa itsensä kanssa. Uskoontulonsa perusteella hän tuntee olevansa
enemmän pappi kuin pelastumattomat papit, mikä rohkaisee häntä jatkamaan
kirkollisessa virassaan. Toisaalta Pyhä Henki muistuttaa hänelle hänen
antikristillisestä asemastaan vääränä välimiehenä, mikä kutsuu häntä jättämään
kirkollisen pappeuden. Yrittäessään elää yhtä aikaa Jeesuksen omana ja
antikristillisenä vaikuttajana hänestä tulee voimakas eksyttäjä Jumalan valituille.

Kirkkokunnat ja Melkisedek
Melkisedekin järjestys merkitsee kristillisen seurakunnan arjessa sitä, että
eletään sen mukaan, että meidän ylimmäinen pappimme "istuu Majesteetin
valtaistuimen oikealla puolella taivaissa". Eikä Hän vain istu, vaan liikkuu
seurakuntiensa keskellä niitä hoitamassa, kuten Johannes näyssään näki.

"Kääntyessäni näin seitsemän kultaista lampunjalkaa ja lampunjalkojen
keskellä kuin Ihmisen Pojan, pukeutuneena pitkäliepeiseen viittaan ja rinnan
kohdalta kultaisella vyöllä vyöttäytyneenä. Hänen päänsä ja hiuksensa
olivat valkoiset kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin
tulen liekki. Hänen jalkansa olivat kuin sulatusuunissa hehkuva vaski, ja
hänen äänensä oli kuin suurten vetten pauhu."Ilm.1:12-15  Tällainen on minun
ylimmäinen pappini. Minä kuulun Hänen seurakuntaansa.

Jokainen yhteisö tarvitsee tietoisuuden siitä, missä meidän päämajamme on.
Ilman sitä tietoisuutta olo koetaan orvoksi. Jeesus lähetti omilleen Pyhän



- 405 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Hengen juuri tätä orpoutta torjumaan. "Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille
toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen,
jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te
tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä
orvoiksi, vaan tulen teidän luoksenne."Joh.14:16-18

Pyhä Henki on kuitenkin vetäytynyt pois monesta kristillisestä toiminnasta,
koska siellä ei totella Jeesusta. Tästä on ollut seurauksena orpouden tunne,
joka on saanut seurakunnat järjestäytymään kirkkokunniksi. Seurakunnat ovat
orpoudessaan perustaneet maanpäälisiä päämajoja ja nimittäneet ylimmäisen
papin, joka edustaa yhteisöä ulospäin. Näin on syntynyt kirkkokuntia, joiden
johtajat ovat syrjäyttäneet Jeesuksen ylimmäisenä pappina.

Kirkkokunnat ovat vastoin Melkisedekin järjestystä! Jos hän nyt vierailisi
luonasi, hän voisi sanoa: "Menkäämme siis hänen (Jeesuksen) luokseen
leirin (kapinallisten seurakunta) ulkopuolelle hänen pilkkaansa kantaen.
Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia (seurakuntaa), vaan tulevaa me
etsimme."Hep.13:13-14  "Meidän yhteiskuntamme (seurakuntamme) on taivaissa, ja
sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi."Fil.3:20

Uskon kautta nähdään näkymätön
Jeesuksen vaikuttama usko ei turvaa ihmisten arvovaltaan, vaan se kääntyy
Jumalan näkymättömän maailman puoleen. Ihmisten asettamat papit
ojentautuvat sen mukaan mikä näkyy, mutta Jumalan papit sen mukaan, mikä ei
vielä näy. Kirkkokunnan rakentaminen ei ole sen uskon teko, jonka Jeesus saa
aikaan.

"Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei
näy."Hep.11:1  Mitä me siis toivomme ja uskomme? "Meillä on siis, veljet,
rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy
kaikkeinpyhimpään."Hep.10:19  Voit olla varma siitä, ettei tämä kaikkein pyhin
löydy mistään maan päältä. Sinne päästäksesi, et voi kävellä mihinkään
kirkkoon, vaan sinun on sydämessäsi kuljettava tie Jumalan luo. Tämä tie on
sinulle nyt auki siellä missä olet. Koko Jeesuksen papisto sanoo sinulle: "Tule
Jeesuksen luo!"

Taivas on avoin 24 tuntia vuorokaudessa. Valot palavat alati ylimmäisen papin
huoneessa, kun Hän rukoilee omiensa puolesta. Käänny Hänen puoleensa. Vain
Hän voi pelastaa sinut! Ja Hän tekee sen täydellisesti. Jeesus on hyvä pappi. Hän
on parantaja ja Luoja. Hän on viisas opettaja ja todella sydämellinen ihminen.
Hän on ... Tutustu jo itse Häneen!
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Jumalan valtakunta
Jumalan valtakunnassa on hyvä elää, koska Jumala on hyvä. Missä
tämä valtakunta on? Miten sinusta tulee Jumalan valtakunnan
kansalainen? Jeesus puhuu Raamatussa enimmäkseen vain Jumalan
valtakunnasta ja vain vähän seurakunnasta. Nykyään kristityt puhuvat
paljon seurakunnasta ja vähän Jumalan valtakunnasta. Puhutaan
armon evankeliumia ikään kuin se ei olisikaan evankeliumia Jumalan
valtakunnasta. Kuitenkin on olemassa vain yksi evankeliumi, joka on sekä
armon että valtakunnan evankeliumi.

Valtakunnat murroksessa
Ajattelet mitä tahansa tämän maailman valtiota, niin voit ihmetellä onko se
tasavalta vai rahavalta. Viime vuosina se tapa miten yrityksiä hallitaan, on
tullut melkein kaikkien yhteisöjen hallitusmuodoksi. Ensin kansanvalta syrjäytti
kuninkaat, sitten rahavalta syrjäytti kansan.

Nyt kansat kaipaavat uutta valtakuntaa, jolla on vahva hallitsija. Kuninkaat
palaavat takaisin panemaan markkinavoimat kuriin. Näin valhemessiaalla
on tilaisuutensa saada kansat valtansa alle. Kuitenkin vasta Jumalan
Kuningaskunnan valtaannousu tuo kansoille onnen.

Jumalan valtakunta on lähellä
Ihminen on katkera Jumalalle siitä, että hänet ajettiin pois Paratiisista. Hän on
vihaisena kääntänyt selkänsä Jumalalle ja päättänyt tehdä oman paratiisinsa. Se
on toivoton yritys! Ihminen on yrittänyt rakentaa paratiisia, mutta saanut aikaan
helvetin.

Nytpä kuuluukin sanoma kaikkiin valtakuntiin: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan
valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi."Mark.1:15

Ovi on auki takaisin Paratiisiin. Jumalan valtakunta on jo nyt keskellämme,
mutta se on ihmissilmille vielä näkymätön. "Kun fariseukset kysyivät
Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi heille: 'Ei Jumalan
valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Se on täällä' tai 'Se
on tuolla', sillä Jumalan valtakunta on teidän keskellänne."Luuk.17:20-21

Jumalan lasten valtakunta
Missä näet Jumalan valtakunnan? Jeesus sanoo: "Totisesti, totisesti minä
sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa."Joh.3:3  Jeesus sanoo tässä, että sinun täytyy olla Jumalan
valtakunnan syntyperäinen kansalainen, voidaksesi nähdä sen todellisuuden.
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä,
hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan."Joh.3:5  Jumalan valtakunta on
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siis kansallisvaltio. Sen kaikki asukkaat ovat sukua keskenään. He ovat Jumalan
lapsia.

Kuinka Jumalan valtakunta voi olla sinun syntymäpaikkasi? "Mutta kaikille,
jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille,
jotka uskovat hänen nimeensä."Joh.1:12  Kuka synnyttää nämä lapset? "Mutta
ylhäällä oleva Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme."Gal.4:26  "HERRA
luettelee, kirjatessaan kansat: 'Tämä on syntynyt siellä."Ps.87:6  Missä siellä?
Taivaallisessa Jerusalemissa. Jeesus sanoo omilleen: "Älkää kuitenkaan siitä
iloitko, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne
ovat kirjoitettuina taivaissa."Luuk.10:20

Sanonta "ylhäältä syntyminen" tarkoittaa sitä, että mikään inhimillinen voima ei
käännyttänyt sinua ihmisoppiinsa, vaan Jumalan taivaasta kosketettiin sinua ja
sait uuden elämän. Jumalasta tuli Isäsi ja taivaallisesta Jerusalemista tuli äitisi.

Jumalan valtakunta on nyt läsnä ja koettavissa. "Jumala on pelastanut meidät
pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan."Kol.1:13 

Millaista on elämä Jumalan valtakunnassa nyt? Apostoli Paavali vastaa sinulle:
"Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista vaan vanhurskautta, rauhaa ja
iloa Pyhässä Hengessä."Room.14:17

Yksi evankeliumi
Ei ole olemassa erikseen armon evankeliumia ja valtakunnan evankeliumia.
Paavali sanoi: "Kunhan vain vien päätökseen juoksuni ja Herralta Jeesukselta
saamani palvelutehtävän: julistaa Jumalan armon evankeliumia. Nyt tiedän, että
te ette enää saa nähdä minun kasvojani, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa
olen kulkenut ja julistanut Jumalan valtakuntaa."Apt.20:24-25

Apostolit eivät julistaneet eri evankeliumia kuin Jeesus. Sanoma Jumalan
armosta Jeesuksen sovituskuoleman kautta antaa voiman tulla Jumalan lapseksi.
Jumalan valtakunta on läsnä siellä missä joku tulee uskoon.

Seurakunta ja valtakunta
Kun kristityt ovat liittoutuneet maallisten valtakuntien kanssa, niin he ovat
menettäneet evankeliumin Jumalan valtakunnasta. Näin seurakunnasta on tullut
heille Jumalan valtakuntaa tärkeämpi.

Näky Jumalan valtakunnasta yhdistää eri kirkkojen uskovaiset. Tämän näyn
puuttuminen estää uskovien yhteistyötä.

Uskovien seurakunnat ovat Jumalan valtakunnan tukikohtia tässä maailmassa,
mutta valtakunnan varsinainen yhteisö on taivaassa. Jumalan kansa asuu nyt
hajallaan kaikkien kansojen seassa. Pyhä Henki toteuttaa Jumalan valtakunnan
järjestystä Jumalan kansan keskellä.
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Jumalan Israel
"Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä
ympärileikkaus ole se, joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa. Se on juutalainen,
joka sisimmässään on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen
ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimen mukaan."Room.2:28-29

Israel on ulkonaisesti Jumalan kansa, mutta heistä on oikeita juutalaisia vain
ne, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan Messiaana. Muut kansat eivät ole
ulkonaisesti Jumalan kansoja, mutta heistä on oikeita juutalaisia ne, jotka ovat
ottaneet Jeesuksen vastaan Messiaana. On vain yksi Jumalan kansa ja yksi
evankeliumi, eikä lihallisille juutalaisille ole eri pelastusta. "Eiväthän kaikki
israelilaiset kuulu tosi Israeliin."Room.9:6

Vain Jeesus Kristus voi antaa Israelin kansalaisoikeuden. "Muistakaa ... te
lihanne puolesta pakanat ... että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte
vailla Israelin kansalaisoikeutta, ... Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te,
jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä."Ef.2:12-13

Rajan ylitys
Jos olet ilman Jeesusta, olet ilman syntien anteeksiantamusta ja ilman Jumalan
valtakunnan kansalaisoikeutta. Olkoon se sinulle miten vaikeaa tahansa ottaa
vastaan Jeesus sydämesi kuninkaaksi, niin ojentaudu kaikin voimin Häntä
kohden! Ojentautuessasi huomaat, että Hän lähestyy sinua. Tuo hetki, kun
avaat Hänelle ja Hän käy sisälle sydämeesi, on kohtalokas rajan ylitys. Se on
läpikulku ahtaasta portista, jonka jälkeen voit aistia tulleesi sisälle erilaiseen
valtakuntaan.

"Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa, todistukseksi
kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu."Matt.24:14
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Yksi ruumis
Jeesuksen omat muodostavat yhden ruumiin, joka on Jumalan seurakunta,
josta tulee Kristuksen vaimo. Nyt hän valmistautuu häitään varten. Mitä
valmisteluja hän tekee?

Yhteisö kuin yksi mies
Yksilöt voivat kokea muodostavansa yhden kokonaisuuden, jossa he ovat kuin
yhden ruumiin jäseniä. Hyvä yhteisö toimii kuin yksi henkilö. Kaikki tietävät
paikkansa ja tehtävänsä ja toimivat sopusoinnussa toistensa kanssa. Jokainen
ymmärtää, että tällaista on vaikea toteuttaa käytännössä. Yhteisöä voidaan
yrittää saada toimimaan kuin yksi mies kahdella eri tavalla, joko organisoimalla
tai mielenmuutoksen avulla.

Organisoitu yhteisö muodostaa hierarkian, joka palkiten ja rangaisten jakaa
johdon tavoitteet koko yhteisölle. Oikeamielisten yhteisö muodostaa astian,
johon on rakkaudessa kaadettu oikeat periaatteet ja asenteet. Jos yhteisön jäsenet
ovat kaikki yksimielisiä ja samanhenkisiä, he toimivat luonnostaan saman
päämäärän hyväksi. Heidän yksimielisyytensä ja erilaisuutensa muodostavat
harmonisen kokonaisuuden.

Jeesuksen seurakunta on Hänen perheensä. Hänen asenteensa ja periaatteensa
ovat evankeliumin rakkaudessa kaadettu Hänen omiinsa. "Te olette Kristuksen
ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään."1Kor.12:27  Kristuksen seurakunta
on siis verta, lihaa ja luita, eikä kirkkorakennuksia ja järjestötoimintaa. "Meidät
kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä
Hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa
Henkeä."1Kor.12:13

Ruumis perustuu jäsentensä erilaisuuteen ja rakkauden luomaan
riippuvaisuuteen toinen toisistaan. Hierarkkinen järjestelmä sen sijaan perustuu
monitasoiseen valvontaan, joka saa kaikki toimimaan halutulla tavalla.
Raamatullista seurakuntaa ei voi rakentaa hierarkkisesti, koska se perustuu
sydänten yhteyteen. Jumala haluaa meiltä mielenmuutosta eikä vain jäsenyyttä
oikealta näyttävässä toiminnassa.

Jeesuksen seurakunta on yksi ruumis
Jeesus on seurakunnan pää samalla tavoin kuin aviomies on vaimonsa pää. On
kysymys kahdesta erillisestä henkilöstä. Jeesus ilman seurakuntaa ei ole pelkkä
ruumiin pää eikä seurakunta ilman Jeesusta ole päätön ruumis. "Mies on vaimon
pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa, seurakunnan,
vapahtaja."Ef.5:23

Jotkut seurakunnan jäsenet ovat sen pää. Heistä mainitaan: "Silmä ei voi sanoa
kädelle: 'En tarvitse sinua', eikä pää jaloille: 'En tarvitse teitä.'"1Kor.12:21  On
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erityisen tärkeää, että seurakunnan johtajat ovat alamaisia seurakunnan Herralle.
"Vanhin ja arvohenkilö on pää, mutta profeetta, joka opettaa valhetta, on
häntä."Jes.9:14

Uskovien ihmisten ruumiit muodostavat seurakunnan. Me olemme yksi ruumis,
vaikka meitä on monta. Me olemme toinen toistemme jäseniä. Meidät liittää
yhteen se, että me kaikki olemme antaneet ruumiimme Jeesukselle, koska Hän
pelasti meidät. "YKSI RUUMIS ja yksi Henki, niin kuin teidät on kutsuttukin
yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte."Ef.4:4

Kutsumuksella Paavali tarkoittaa uskoontuloa, jolloin annoimme myös
ruumiimme Jeesukselle. Evankeliumi Jeesuksesta vetoaa kuulijansa
omaantuntoon. Jeesus kuoli puolestasi. Hän kärsi ruumiissaan sinun
rangaistuksesi. Jos kaduit syntejäsi Jeesuksen uhrin tähden, niin voit antaa itsesi
Hänelle. "Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi.
Tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne."Room.12:1  "Antakaa jäsenenne
vanhurskauden aseiksi Jumalalle."Room.6:13

Paavali huudahtaa: "Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja
seurakuntaa."Ef.5:32  Nimenomaan seurakunnan ykseys on se salaisuus, josta hän
puhuu. On vain yksi Jeesuksen seurakunta, koska Raamattu sanoo siitä "yksi
ruumis"! Ei edes juutalaisilla ole omaa seurakuntaa, vaan heistä pelastuneet ovat
yhtä ruumista pakanoista pelastuneiden kanssa. "Myös pakanat ovat meidän
kanssamme perillisiä, samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa
Jeesuksessa evankeliumin kautta."Ef.3:6

Uskovien ruumiiden ykseys on niin voimakas asia, että Raamattu puhuu
uskovista yksikössä, Karitsan morsiamena. "Iloitkaamme ja riemuitkaamme
ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet. Hänen
morsiamensa on laittautunut valmiiksi."Ilm.19:7  Miten Jeesuksen seurakunta on
itsensä valmistanut?

Ruumiin puhtaus
Jumalan mielestä oikeamielisyys on kaunista! Karitsan morsiamella on sama
mieli ja ajatus kuin Jumalan Karitsalla. Me tavallisesti ymmärrämme ruumiin
puhtaudella vain ulkonaisen lian poistamista. Jeesuksen mielestä likaiset
ajatukset saastuttavat ruumiin. "Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset,
murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset.
Nämä saastuttavat ihmisen, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta
ihmistä."Matt.15:19-20

Jeesus siis tahtoo puhdistaa uskovien ajatusmaailman ennen kuin Hän tulee.
"Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja
antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen
vedellä pesten, sanan kautta, ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan, vailla
tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman."Ef.5:25-27
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Millaisella vedellä pesten Jeesus aikoo puhdistaa morsiamensa? Tuo pesuvesi
ilmoitetaan sanaksi, joka poistaa tahrat uskovien ajatuksista, oikaisee ryppyiset
asenteet Jumalan mielen mukaiseksi.

Puhtaat puheet puhtaasta mielestä
Jumalan läsnäolo paljasti profeetta Jesajalle hänen suunsa likaisuuden. "Voi
minua! Minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet, ja minä asun
kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet."Jes.6:5  Mikä oli saastuttanut Jesajan
huulet? Hän ei kerro, miten se oli tapahtunut. Sen sijaan apostoli Jaakob kertoo
meille, että "kieli on pieni jäsen mutta voi kerskailla suurista asioista. Kieli on
jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin."Jaak.3:5,6  Apostoli Paavali sanoo, että
"kerskailunne ei ole hyväksi. Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa
koko taikinan?"1Kor.5:6  Evankeliumi Jeesuksesta saa aikaan sen, että "joka
kerskaa, kerskatkoon Herrasta".1Kor.1:31

Jesaja puhdistui saastaisuudestaan, kun hänen huuliaan kosketettiin alttarin
hehkuvalla hiilellä. Se kertoo meille Golgatan uhrialttarista, jonka täytyy saada
polttaa meistä pois kaikki itsensä kehuminen. Katso Jeesusta ristillä! Hän on
hyvä ja kehuttava, mutta kärsi häpeän meidän puolestamme. Oletko kuollut
yhdessä Hänen kanssaan? Jos Jeesusta vain pilkataan ja häväistään, vaikka Hän
olisi kehumisen arvoinen, niin kuinka minä kehtaisin ottaa vastaan kehuja, jotka
kuuluvat Hänelle, todelliselle hyväntekijälle!

Paavali tuokin esiin Karitsan vaimon puhtaan suun sanomalla: "Pois se minusta,
että kerskaisin muusta kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka
kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle!"Gal.6:14

Kristuksen ruumiin jäsenet pyrkivät "rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään
Hengen ykseyden."Ef.4:3  Tuo yhdysside menee kuitenkin varmasti poikki, jos
uskovaisten ajatusmaailma on vanhan luonnon mukainen. Jos uskovilla sen
sijaan on Kristuksen mieli, niin yhteys säilyy.

Uskonto voi pysyä pystyssä perinteiden voimasta, mutta Jumalan seurakunta
pysyy koossa vain oikeamielisyyden voimasta. Jeesuksen mieli noudattaa
totuutta rakkaudessa. Uskonnollinen mieli noudattaa oikeaoppisuutta
suvaitsevaisuudessa. "Noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin
kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis, yhteen
liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa ja rakentuu
rakkaudessa."Ef.4:15-16

Kun uskovaiset vaeltavat "mielensä turhuudessa", niin he ovat kykenemättömiä
kokemaan yhteyttä Jeesuksessa. Silloin yhteyttä voidaan kokea vain
seurakuntayhdistyksen jäsenyyden perusteella, vaikka pitäisi kokea yhteyttä sillä
perusteella, että ollaan Jeesuksen ruumiin jäseniä.
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Kokoontuvat seurakunnat
Vaikka Jeesuksen Kristuksen ruumis on yksi ja jakamaton seurakunta, niin se
luonnollisesti tulee esiin monena kokoontuvana seurakuntana. Jeesus määrittelee
sen seuraavasti: "Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä
olen heidän keskellään."Matt.18:20  Heti tämän jälkeen Pietari kysyy Jeesukselta,
montako kertaa hänen tulee antaa anteeksi veljelleen, ikään kuin Jeesuksen sanat
olisivat tuoneet hänelle mieleen seurakunnan kokoontumisen ongelmat.

Puhuessaan seurakunnan rakentamisesta Paavali aina tuo esiin armolahjat ja
Jumalan vaikuttamat seurakuntavirat. "Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset
profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen
pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me
kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän
miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan."Ef.4:11-13  Seurakunnan
on siis määrä olla Jeesuksen kaltainen. Eikö olekin seurakunnalla selkeä
päämäärä? Toimia kuin yksi mies, Jeesus.

Huomaa tämä! Kokoontuvat seurakunnat rakentavat Jeesuksen seurakuntaa,
josta sanotaan, että se on yksi ruumis! Vaikka paikkakunnalla toimii monta
kokoontuvaa seurakuntaa, niin paikkakunnan kaikki uskovaiset ovat yksi
seurakunta Jeesuksessa.

Kun kokoonnutaan Jeesuksen nimessä, niin Hän on läsnä meille antamiensa
hengellisten lahjojen kautta. Uskovan saaman lahjan laatu ilmaisee millainen
ruumiin jäsen hän on seurakunnassa. "Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on
jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys. Kaikki
tapahtukoon rakentumiseksi."1Kor.14:26

Jos kokoontuminen on sitä, että saarnaajat antavat ja seurakuntalaiset vain
ottavat vastaan, niin ei kokoonnuta Pyhän Hengen ohjauksessa. Kun Jeesuksen
antamat hengelliset lahjat syrjäytetään, niin ei voida kokoontua Hänen
nimessään. Kokoontumiset, jossa inhimillinen viisaus ja herrana hallitseminen
ovat vallalla, eivät rakenna Jumalan seurakuntaa.

Kokoontuvat seurakunnat tarvitsevat inhimillistä järjestötoimintaa käytännön
asioiden hoitoa varten. Valitettavasti näille yhdistyksille usein annetaan Jumalan
seurakunnan status. Tämä kehitys alkaa pienestä Jeesuksen ja Hänen sanojensa
häpeämisestä ja on usein johtanut täydelliseen Jeesuksen kieltämiseen.

Jokainen Jeesuksen oma on Hänen seurakuntansa jäsen hengellisen syntymänsä
perusteella. Jumalan seurakuntaan liitytään tulemalla uskoon. Silti uskovien
usein annetaan tuntea, etteivät he kuulu Jumalan seurakuntaan, jos he eivät
liity johonkin kristilliseen yhdistykseen tai kirkkoon. Näin tuosta inhimillisestä
organisaatiosta on tehty Kristuksen ruumis. Voi, miten suuri synti se onkaan
evankeliumia vastaan! Usein nuo paikalliset yhdistykset järjestäytyvät
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kirkkokunnaksi, jota sen jäsenet pitävät Jumalan seurakuntana. Voi, miten paha
häpeäpilkku tämä onkaan morsiamen puvussa!

Nyt Kristuksen morsianta kutsutaan panemaan pois syntinen luontonsa ja
lähtemään pois epäpyhistä kokouksista. Karitsan valittua kutsutaan uudistumaan
mielensä hengeltä Ylkänsä mielen mukaiseksi. Ole tiiviisti kahdestaan Hänen
kanssaan. Jeesuksen mielellä varustettu seurakunta pukeutuu Jumalan uusiin
tekoihin ja oikeamielisten seurakunta nousee kuin kaste aamuruskon helmasta,
peljättävänä kuin sotajoukko ja kauniina kuin kuu.

Asenteiden silitystä
Puolueettomuus on Jeesuksen vanhurskauden puvun hohtoa! Puolueellisuus on
asenne, joka on paha ryppy uskovaisen puvussa. Puolueellisuus pitää itseään
parempana kuin muut. Minun tulee pitää omat syntini yhtä pahoina kuin muiden
synnit. Minun tulee pitää muiden tarpeet yhtä tärkeinä kuin omani.

Minäylpeys, sukuylpeys, ammattiylpeys, kansallisylpeys ja kirkkokuntaylpeys
ovat ryppyjä, jotka täytyy saada uskovista pois ennen ylösottoa. Tarvitaan paljon
kuumia sanoja, jotka sotivat vääriä asenteitamme vastaan.

Alamaisuus Jumalalle on Jeesuksen vanhurskauden puvun ihanaa sileyttä!
Ihmisen mahdollisuuksiin luottaminen on asenne, joka ei mitenkään sovi yhteen
evankeliumin tuoman uskon kanssa. Oletko täynnä omia ideoitasi, joita tarjoat
myös Jumalalle? Ole jo hiljaa ja pysähdy kuuntelemaan Jumalaa. Luota Jumalan
sinulle valmistamaan polkuun äläkä suunnittele omaasi! Kun kuulet kunnolla,
mitä Jumala sanoo, niin Häntä on helppo totella. Kuuliaisuus tulee kuulemisesta,
mutta Jumalaa kykenet kuulemaan vasta sitten, kun et enää kuule syntistä
luontoasi.

Uuden luomakunnan odotus kimaltelee Karitsan morsiamen puvussa! Jos
kiintymys tähän vanhaan luomakuntaan on saanut sinut luopumaan odottamasta
uutta luomakuntaa, niin vanhurskauden puvussasi on paha ryppy. Lootin vaimo
katsoi taakseen eikä siksi pelastunut Sodoman tuomiolta, vaikka olikin aluksi
totellut Jumalan kutsua. Tämän maailman tavarat ovat luonteeltaan katoavia.
Niitä tulee käyttää hyväkseen kiintymättä niihin. "Olkoot ne, jotka ostavat, kuin
eivät omistaisi mitään, ja ne, jotka käyttävät hyödykseen tätä maailmaa, kuin
eivät siitä hyötyisi, sillä tämän maailman muoto on katoamassa."1Kor.7:30-31

Tehtäväsi on olla kaunis Jumalan silmissä! Niin kuin morsian tahtoo miellyttää
sulhastaan, niin Jeesuksen omatkin tahtovat miellyttää Jumalaa.
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Julkaistu 24.06.2007 Viimeksi muutettu 22.08.2010

Totuuden toimintaa
Hän, joka tuo tietoa totuudesta, tuo lisää tuskaa - paitsi, jos hän ei samalla
tuo voimaa totuuden noudattamiseen. Jumalan rakkaus Jeesuksessa
Kristuksessa antaa voiman panna totuus käytäntöön.

Tietää totuus ja toimia sen mukaan
On kokonaan kaksi eri asiaa tietää totuus ja tehdä sen mukaan. Totuuden
tietäminen ei automaattisesti saa meitä toimimaan tosiasioiden mukaisesti.
Jokaisella on tietoa totuudesta enemmän kuin hän on pannut sitä käytäntöön.

Totuuden mukaan toimimisessa on haastetta jokaiselle. Meillä kaikilla on
taistelu jonkun totuuden kanssa, mitä emme kykene panemaan käytäntöön,
vaikka me kaikki onnistumme joissain asioissa tekemään oikein.

Lähes jokainen tupakoitsija tietää, että tupakointi vahingoittaa hänen
terveyttään. Silti monet eivät tee tietonsa mukaan, vaan jatkavat tupakointia.
Lähes jokainen tietää, että aviorikos tuottaa syvää tuskaa hänen puolisolleen.
Monia tämän tietäminen ei kuitenkaan ole estänyt tekemästä tätä rikosta.

Kansat tietävät, että heidän nykyinen tapansa valmistaa tavaroita tuhoaa
maapallon. Siitä huolimatta luonnonvaroja tuhlataan. Monet yrittävät panna
tietonsa käytäntöön ja suojella luontoa, mutta heidän saavuttamansa tulokset
ovat riittämättömiä. Ihmiskunnan velka totuudelle kasvaa hyökyaallon tavoin.

Kaikki tietävät, että he kuolevat jonain päivänä, mutta vain harvat panevat
tämän totuuden käytäntöön tekemällä valmisteluja iankaikkisuuttaan varten.

Onhan se tuskallista tietää totuus ja kokea voimattomuutensa elää sen mukaan.
Tämän ahdistuksen jotkut ratkaisevat epäilemällä totuutta, toiset torjumalla sen
pois mielestään, kolmannet teeskentelemällä totuudella ja neljännet etsimällä
voiman sen tekemiseen.

Neljä asennetta totuuteen
Totuuden epäilijät yrittävät todistella totuuden valheeksi, ettei heidän tarvitsisi
noudattaa sitä. Totuus on vastoin heidän itsekkäitä suunnitelmiaan.

Totuuden unohtajat tekeytyvät tietämättömiksi, jottei heidän tarvitsisi kokea
syyllisyyttä ja huonoutta.

Totuudella teeskentelijät uskottelevat itselleen ja muille tehneensä totuuden
noudattamalla sitä jollain muodollisella tavalla, jolla he peittävät sen häpeän,
ettei heillä oikeasti ole kykyä noudattaa totuutta.
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Totuuden tekijät ovat saaneet Rakkaudelta voiman toimia totuuden mukaan.
Jumala on myötätuntoinen sinua kohtaan, jos tahdot noudattaa totuutta
taistelemalla omaa pahuuttasi vastaan.

"Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen
Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus - ei
siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut
meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi."1Joh.4:9-10

Jumalan rakkaus on siinä, että saat pahuutesi anteeksi ja saat elää Hänen
kauttaan. Hän hankki sinulle anteeksiantamuksen, mutta myös mahdollisuuden
elää Jeesuksen kautta. Sinä voit toteuttaa totuutta elämällä Hänen kauttaan.

Totuuden ja toiminnan sanoja
Totuus Jumalasta on meidän kaikkien tiedossa. Me reagoimme siihen ihan
samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhunkin totuuteen, epäilemme sitä,
torjumme sen pois mielestämme tai teeskentelemme sillä. Jotkut kuitenkin
haluavat pitää totuudesta kiinni, koska he uskovat voivansa myös elää sen
mukaan.

Usein puhe Jumalasta on vain puhetta opeista. Mitä hyödyttää tietää totuus
Jumalasta, jos ei voi elää sen mukaan! Totuuden sanat, joiden mukaan ei eletä,
ovat hyödyttömiä. Usko ilman tekoja on kuollut.

Suhteessamme kaikkeen totuuteen toteutuu tämä sana: Joka uskoo totuuden ja
toimii sen mukaan, menestyy, mutta joka ei usko, se joutuu vahinkoon. Sama
asia on sanottu uskostamme Jumalan evankeliumin totuuteen: "Joka uskoo ja
saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."Mark.16:16

Kun Mooses kertoi israelilaisille Jumalan heille lupaamasta maasta, niin heidän
oli vaikea uskoa sitä todeksi. Kun he lopulta uskoivat sen, heidän oli myös
vaikeaa toimia uskonsa mukaan eli seurata Moosesta sinne. Jumala auttoi heitä
sekä voittamaan epäuskonsa että seuraamaan Moosesta. Paavali sanoo heistä:
"Isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren poikki. Heidät kaikki
kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä."1Kor.10:1-2

He saivat kasteen Moosekseen seuraamalla häntä. Kaste on totuuden panemista
käytäntöön. Katsoessaan edessään olevaa merta heillä oli kiusaus palata
takaisin Egyptiin ja jäädä kastetta vaille. Sen sijaan he kulkivat meren halki
kuivaa myöten vastarannalle asti. Vesiseinämä oli muurina heidän molemmilla
puolillaan.

Erämaassa syntynyt sukupolvi sai kasteen Joosuaan, kun he kulkivat Jordan
virran halki luvattuun maahan. Nyt joen vesi pysähtyi padoksi heidän vierelleen
kun he kulkivat joen yli. Molemmissa tapauksissa vain Jumalan ihme teki
mahdolliseksi noudattaa totuutta.
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Kun me kerromme Jumalan evankeliumia ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta
Jeesuksesta, niin monien on vaikea uskoa sitä todeksi. Kun lopulta joku uskoo
sen, hänen on myös vaikea toimia uskonsa mukaan eli seurata Jeesusta. Jumala
sekä auttaa meitä uskomaan evankeliumin totuuteen että myös panemaan
saamamme uskon käytäntöön.

Niin kuin israelilaiset saivat kasteen Moosekseen seuraamalla häntä, samoin
kristitytkin saavat kasteen Jeesukseen Häntä seuraamalla. Tästä Raamattu
sanoo: "Mitä me siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo
tulisi suureksi? Ei tietenkään. Kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille,
vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu
Kristukseen Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis yhdessä
hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus
herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme
uudessa elämässä."Room.6:1-4

Tässäkin kasteessa totuuden mukaan toimivat saavat kokea Jumalan ihmeen eli
he saavat voiton synnistä. Jeesuksen ylösnousemusvoima vaikuttaa sen heissä.

Uusi elämä Jeesuksessa on Jumalan lupaama ihana maa sinulle. Oletko päättänyt
Jeesuksen ristinuhrin tähden hylätä synnin ja vääryyden?

Kristillinen kaste on evankeliumin panemista käytäntöön. Apostoli Jaakob
puhuu samassa Hengessä kuin Paavali sanoen: "Eikö isämme Abraham tullut
vanhurskaaksi teoista, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä
huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, ja teoista usko tuli
täydelliseksi."Jaak.2:21-22

Näin sanoessaan apostoleilla oli varmasti mielessään Jeesuksen sanat: "Miksi te
huudatte minulle: 'Herra, Herra', mutta ette tee, mitä minä sanon?"Luuk.6:46

Jos joku todella uskoo evankeliumin se ei voi olla vaikuttamatta hänen
teoissaan. Jumalan rakkauden kokeminen herättää kuolleen uskon eläväksi. Jos
Jeesuksen rakkauden suola vaikuttaa meissä, voimme antaa itsemme Hänelle
kokonaan. Hän sanoo: "Niinpä yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni,
ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on."Luuk.14:33

Kunnia tästä kuuluu kokonaan Jumalalle, eikä meille! Se on Hänen tekonsa
meissä, jos voimme antaa itsemme Hänelle. Jumalan rakkaus kykenee
valtaamaan meidät niin, että voimme antaa itsemme Hänelle. "Jumalan
armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet: Antakaa ruumiinne
eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen
jumalanpalveluksenne."Room.12:1

Kaikki eivät kuitenkaan voi antaa itseään Jeesukselle, vaikka kuinka yrittävät.
Siitä Jeesus sanoo: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä
monet, minä sanon teille, yrittävät päästä sisälle mutta eivät voi."Luuk.13:24
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He eivät mahdu kulkemaan sisälle Jeesus-ovesta, koska he eivät koe Golgatan
uhrista tulevaa Jumalan rakkautta. He eivät koe sitä rakkautta, koska heidän
sisimpänsä ei täysin yhdy Jumalan uhriin. Sinä et voi antaa itseäsi Jeesukselle
oman rakkautesi voimasta!

Totuuden toteuttamisen ahdas portti
Evankeliumin totuus aiheuttaa painetta hylätä synti ja elää niin kuin Jeesus.
Tämä on liian painostavaa monelle, joka on uskonut Jeesukseen omana
Vapahtajanaan. Tähän ahtaaseen porttiin moni on jäänyt jumiin.

Osa heistä on alkanut epäillä tätä totuutta, selittäen heidän olevan Jeesuksen
pelastamia elivät miten hyvänsä. He katsovat Jumalan armon oikeuttavan
heidät elämään synnissä. Juuri heitä Paavali nuhteli sanoessaan: "Onko meidän
pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se!"

He ovat saattaneet "luvatun maan" epäsuosioon uskovien keskuudessa
pelottelemalla synnin olevan liian vahva vastustaja. He kapinoivat Jeesusta
vastaan, eivätkä halua lähteä taisteluun omaa syntielämäänsä vastaan. He eivät
taistele, koska he eivät usko Jeesuksen antamaan voittoon.

Toinen osa ahtaalle portille juuttuneista haluaa unohtaa koko Jumalan
rakkauden paineen mikä yrittää kastaa heidät uuteen elämään. Tieten he eivät
ole tietävinään, että he eivät elä käytännössä evankeliumin arvon mukaisesti.
He haluavat vain laulaa Jumalalle ja viihdytellä itseään hengellisillä juhlilla
unohtaakseen kastamattomuutensa.

Kolmas joukko on keksinyt jonkun muodollisen tavan tulla kastetuksi
Jeesukseen. He haluavat olla parempia ihmisiä, koska pitävät itseään
uskovaisina. Heille ei kuitenkaan kelpaa elää Jeesuksen kautta, vaan he haluavat
elää itsensä kautta ja haluavat itse muuttua hyviksi ihmisiksi. Jeesuksen
hyvyydessä eläminen ei tyydytä heidän kunnianhimoaan.

Jos joku uskoo omaan kykyynsä elää hyvin, hän ei voi tulla kastetuksi
Jeesukseen eikä voi päästä sisälle Jumalan elämään. Joka tuntee Jumalan, tuntee
myös oman pahuutensa. Jos Jeesuksessa nähtävä Jumalan kirkkaus on loistanut
sydämeesi, voit kuulla evankeliumissa kutsun tulla kastetuksi Hänen kasteellaan.
Älä pelkää Hänen kasteensa ahdistusta, sillä Hän on sinun kanssasi. Hän kerran
huudahti: "Minut on kasteella kastettava, ja kuinka ahtaalle joudunkaan, ennen
kuin se on täytetty!"Luuk.12:50

Kukaan ei siis pelastu omien tekojensa kautta, vaan ainoastaan Jeesuksen
tekojen kautta. Hän sovitti meidän kaikki syntimme, mutta Hän tekee myös
kaikki meidän hyvät tekomme. Siksi on kirjoitettu: "Joka uskoo ja saa kasteen,
pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."Mark.16:16
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Joka ei usko evankeliumia, se jää kastamatta. Siksi ei sanota mitään
kastamattoman tuomiosta. Näin on siksi, koska kaste on uskon seurausta. Se
ei kuitenkaan ole minkä tahansa uskon teko. Kaste Jeesukseen on sen uskon
teko, jonka saimme lahjana Jumalalta kuultuamme evankeliumin. Kaste omaan
vanhurskauteen on sen uskon teko, joka jokaisella on vauvasta asti.

Ennen evankeliumin uskon saamista kukaan ei voi tulla kastetuksi kristillisellä
kasteella. Erilaisia kasteita on yhtä montaa laatua kuin on olemassa erilaista
uskoa. Kristillinen kaste voi toteutua elämässäsi vain siitä hetkestä lähtien kuin
sinulla on Raamatun Jeesuksen usko. On vain yksi Jeesus, on vain yksi pelastava
usko, se on Hänen uskonsa, ja on vain yksi kaste joka antaa uuden elämän, se on
Hänen kasteensa. Siksi on kirjoitettu: "Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste."Ef.4:5

Totuuden ja toimituksen sanoja
Kun Raamatussa puhutaan kasteesta, niin monilta jää huomaamatta se,
ettei useinkaan puhuta kastetoimituksesta, vaan siitä, miten kaste eletään
todeksi. Varsinkin ne, jotka totuuden toteuttaakseen haluavat tehdä vain jotain
muodollista takertuvat kasteeseen toimituksena.

Kastetoimitus kuvaa sitä, että evankeliumin kuullut tahtoo kuulemansa
perusteella panna evankeliumin käytäntöön omassa elämässään. Tärkeämpää
kuin tulla kastetuksi vedessä on toteuttaa sen sisältö arjen toimissaan.

Jos joku elää evankeliumin arvon mukaan, niin Jumala pitää häntä kastettuna,
vaikkei hänelle olisi koskaan tehty kastetoimitusta. Vaikka jollekin on tehty
kastetoimitus, mutta hän ei elä evankeliumin mukaan, niin Jumala pitää häntä
kastamattomana.

Totuudella teeskentelijät käyttävät totuuden sanoja, ei sydämellä kuulemista
varten, vaan luomaan mystistä tunnelmaa ja aiheuttamaan salattuja vaikutuksia.
He yrittävät peittää kapinansa totuutta vastaan käyttämällä totuuden sanoja
loitsuina uskoen niiden toteuttavan totuuden heidän puolestaan. Heidän uskonsa
mukaan totuuden sanat yhdessä veden kanssa saavat aikaan ihmeen. Heidän
kasteensa on tottelemattomuutta totuudelle ja taikauskon syntiä. Heidän
kastetoimituksellaan ei ole mitään tekemistä Jeesuksen kasteen kanssa, josta
Raamattu sanoo: "Yksi kaste".

Taikauskoiset kiistelevät siitä sanoiko kastaja kastaessaan oikeat sanat. Vaikka
kastaja ei sanoisi mitään, niin teko on oikea, jos kastettavan motiivi on oikea.
Jos kastettava uskoo Jeesukseen koko sydämestään, hänet voidaan kastaa. Jos
hän ei ole tullut sydämestään Jumalan evankeliumille kuuliaiseksi hän ei kelpaa
kastettavaksi.

Jos jotain tekoa tehtäessä sanotaan, "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen", niin
Jumalaa ei sillä tavoin voida vetää tekoon mukaan. Jos teko tehdään Isän, Pojan
ja Pyhän Hengen tahdon mukaisesti, niin silloin se on tehty Jumalan nimeen.
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On Jumalan pilkkaamista väittää jotain tekoa Jumalan teoksi, vaikka se on
vastoin Hänen tahtoaan. Valheen tekemistä Jumalan nimeen on myös se,
kun sanotaan kastettavan Jeesukseen, vaikka kastetaankin vain inhimillisen
yhdistyksen jäseneksi.

Jotkut uskoon tulleet eivät pyydä kastamaan itseään, koska he pitävät heille
ennen uskoontuloa tehtyä kastetta pätevänä. Tällainen ajattelu todistaa, että
he joko uskovat kastetoimitukseen sakramenttina tai eivät ymmärrä, mistä
kasteessa on kysymys. Miten kukaan voisi etukäteen antautua elämään
evankeliumin mukaan? Seuraus ei voi esiintyä ennen sen aiheuttajaa.

Sakramenttiusko ei välitä siitä, vaikka kaste ei olisi tehty kastettavan uskon
tekona. Tämä johtuu siitä, että sakramentissa uskotaan kastajan jumalalliseen
valtaan, eikä kastettavan Jumalasta syntyneeseen uskoon. Sakramentti sopii
hyvin ihmisille, joilla ei ole Jumalasta syntynyttä uskoa, mutta he haluavat olla
kristittyjä.

Jos kastetoimituksella olisi oikea vaikutus riippumatta kastettavan motiivista
tulla kasteelle, niin silloin ei tietysti olisi mitään väliä milloin se suoritetaan.
Silloin ei edes tarvitsisi kysyä lupaa kastettavalta haluaako hän tulla kastetuksi.

Suurin osa kristillisten yhdistysten kasteilla kastetuista on kastettu kastettavalta
lupaa kysymättä. Jos totuutta haluttaisiin noudattaa, niin lapsiasiamiehen
pitäisi haastaa kirkot oikeuteen lapsen oikeuksien loukkaamisesta. Vauvat ovat
uskonnon uhreja!

Jumala ei ole käskenyt kastamaan vauvoja. Hän kyllä käski juutalaisia
ympärileikkaamaan poikavauvat, mutta kasteesta ei ole vastaavaa käskyä. Näin
ollen vauvojen kastajat, sanoessaan "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen",
rikkovat Jumalan käskyn: "Älä lausu turhaan HERRAN, sinun Jumalasi,
nimeä, sillä HERRA ei jätä rankaisematta sitä, joka lausuu hänen nimensä
turhaan."2Moos.20:7  Jeesus sanoi pienten lasten olevan taivaskelpoisia, mutta
Hän ei sanonut heidän tarvitsevan kastetta. Sen tarpeen ovat kirkot keksineet
saadakseen itselleen jäseniä.

Yhtäkään vauvaa ei ole kastettu lapsenuskon perusteella, vaan ne, jotka ovat
kastetut, ovat kastetut sakramenttiuskon perusteella. Vai oletko kuullut vauvasta,
joka tunnusti uskonsa ja pyysi kastetta?

Kun vanhemmat vievät vauvansa kasteelle tai painostavat nuorensa kastekoulun
kautta kasteelle, on kysymys vanhempien uskon teosta. Sinä olet röyhkeä isä
tai äiti! Miksi yrität vastata Jumalalle lapsesi puolesta! Vastaa vain omasta
puolestasi. Usko evankeliumi ja anna kastaa itsesi äläkä lapsiasi! Miksi sinä
yhdessä kirkonmiesten kanssa harjoitat uskonnollista pakkovaltaa?

Jos viet lapsesi kasteelle siinä uskossa, että Jumala siinä tekee jonkun teon
hänelle, niin sinä tulet osalliseksi uskonnollisesta hengestä. Kun lapsesi
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myöhemmin ymmärtää asian, tulee hänkin siitä samasta hengestä osalliseksi, jos
hän uskoo tulleensa kasteessaan kristityksi. Näin usko kasteeseen on korvannut
uskon Jumalan evankeliumiin. Voi miten monet tämä on pitänyt pois elämän
lähteeltä!

Yksikään evankeliumin uskon mukaan elävä ei vie lapsiaan kastettaviksi, koska
hän uskoo evankeliumin voimaan. Hän jää kiltisti odottamaan, että hänen
lapsensa itse vastaavat evankeliumin kutsuun. Älä yritä yhtä aikaa olla osallinen
evankeliumista ja rikoksista sitä vastaan.

Sanoudu irti kasteesta, joka on suoritettu sinulle väärin perustein. Älä pidä
väärää oikeana, ettet tulisi osalliseksi valheen voimasta. Jos veit vauvasi
kastettavaksi, tunnusta tämä syntisi Jumalalle.

Kaksi tapaa tehdä totuutta
On kaksi eri tapaa panna totuus käytäntöön ja yrittää olla hyvä ihminen. Joko
yrität elää oikein omaksi kunniaksesi tai Jeesuksen kunniaksi. Molemmille
tavoille on oma kasteensa. Valittavanasi on joko vesikaste uskonnollista
kasvatusta varten tai vesikaste Pyhän Hengen kastetta varten.

Monet kristilliset kirkot kastavat vedellä, jotta kastetut pääsisivät osallisiksi
kristillisestä kasvatuksesta. Jumalan evankeliumin julistajat kastavat
uskoontulleita, jotta he pääsisivät osallisiksi Pyhän Hengen kasteesta. Omaa
kunniaansa tavoitteleva luottaa kasvatuksen voimaan. Jumalalle kunniaa etsivä
luottaa Pyhän Hengen voimaan. Jumalan Hengen voimasta eletty hyvä elämä
tuo kunniaa vain Jumalalle. Siksi monet eivät halua tulla kastetuiksi aidolla
kristillisellä kasteella.

Jumalan evankeliumin mukaan elävä ei enää ponnistele elääkseen hyvää elämää
omaksi kunniakseen. Jos hän kuitenkin haluaa tehdä sen, niin tällä asenteellaan
hän sanoutuu irti kasteestaan Jeesukseen.

Jumalan armon ja rakkauden kokemisen pitäisi saada meissä aikaan itsemme
antamisen Jumalalle. Jos se saakin meidät etsimään omaa kunniaamme, voi se
johtua saamastamme uskonnollisesta kasvatuksesta. Uskonnollisuus saa meidät
luottamaan omaan hyvyyteemme. Kasteesi ihmisen hyvyyteen estää sinua
vastaamasta Jumalan rakkauteen sen arvoisella tavalla.

Ihmiskunta tahtoo tässä lopunajassa yhdistää voimansa pelastaakseen maailman.
Niin he halusivat tehdä myös silloin, kun he ensimmäisen kerran rakensivat
Baabelin tornin. Nyt heidän on aika viimeisen kerran yrittää tehdä totuutta
ihmisvoimin. Haluatko sinä olla osallinen Baabelin vai Jeesuksen kasteesta?
Haluatko toteuttaa totuutta oman hyvyytesi voimasta vai elää totuuden mukaan
rakkaudesta Jumalaan?

Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Kulje Tiellä, pysy Totuudessa ja Elä Jumalan
rakkaudessa!
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Kaste Jeesukseen
Kasteessa Jeesuksen pelastama henkilö antaa ruumiinsa Jumalalle.
Kastettavalla täytyy olla henkilökohtainen usko ylösnousemukseen, koska
kasteessa antaudutaan kuolemaan yhdessä Jeesuksen kanssa. Kaste ei
kuulu henkilölle, joka tahtoo elää synnissä, koska kasteessa kuollaan pois
siitä. Kasteen kautta vihkiydytään elämänasenteeseen, jossa pannaan
kaikki toivo siihen, että minussa asuva Jumalan Henki voittaa synnin ja
antaa minulle voiman elää Jumalan tahdon mukaan.

Lunastus
Jeesus ei ainoastaan sovittanut meidän syntejämme, vaan Hän myös lunastaa
meidät synnin vallasta niin, ettei meidän tarvitse enää totella syntiä. "Hän antoi
itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja
puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja."Tit.2:14

Lunastaminen tarkoittaa orjan ostamista vapaaksi. Jeesus on tullut
vapauttamaan meidät synnin vallasta. Syntien anteeksisaaminen on suuri
armo Jumalalta, muttei Hänen armonsa siihen lopu. "Jumalan armo on näet
ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään
jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja
jumalisesti nykyisessä maailmanajassa."Tit.2:11-12

Jumalan armo antaa siis meille voiman, niin ettei meidän enää tarvitse elää
synnissä. Kaste kuvaa meidän lunastamistamme synnin vallasta. Siinä syntinen
luontomme hukutetaan tuomion vedessä ja uusi luomus nousee ylös Pyhän
Hengen tulessa.

Jumalan armon hedelmät
Hänen armonsa kasvattaa meidät eroon synnistä. Miten tämä armo vaikuttaa?
Pyhä Henki tekee sen työn meissä. Ensin Hän liittää meidät Jeesukseen. Sitten
Hän opettaa meille kaiken, minkä Jeesus on käskenyt meidän pitää.

Jeesus kuvaa uskovaisen hyvää elämää hedelmänä, joka kasvaa viinipuussa.
Jeesus itse on viinipuu, ja Pyhä Henki on oksastanut meidät Häneen. "Minä olen
viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa
paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään."Joh.15:5

Jumalan kasvattava armo vaikuttaa meissä sen kautta, että kasvamme yhteen
Jeesuksen kanssa. Kaste kuvaa sitä tapaa, jolla Pyhä Henki pyhittää uskovan
Jumalalle.

Jeesuksen omaksi ostettu
Evankeliumi tarjoaa meille täydellisen anteeksiantamuksen synneistä, muttei
anna meille mitään lupaa jatkaa synnissä. Sen sijaan Jumalan rakkaus, joka
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ilmestyi meidän hyväksemme Jeesuksen uhrissa, vetoaa meihin, että antaisimme
itsemme kokonaan Jumalalle. "Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän
Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te
ette ole itsenne omat, teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala
ruumiissanne."1Kor.6:19-20

Vesikaste on ruumista varten. Jeesuksen pelastama antaa kastaa itsensä, koska
hän haluaa antaa ruumiinsa Jeesukselle.

Pelastettujen kaste
Moni on yrittänyt ottaa Jeesukselta vain anteeksiantamuksen sitoutumatta
Häneen. He tahtoisivat omistaa Jeesuksen, mutteivät salli, että Jeesus omistaa
heidät. Vesikasteessa vihkiydytään Hänen omakseen. Siinä minä annan itseni
Hänelle.

Raamatullinen kaste on pelastettujen kaste, koska kukaan ei voi antaa itseään
Jeesukselle, jos hän ei ensin ole vastaanottanut pelastusta Hänessä. Jos sinulla
on rauha Jumalan kanssa Jeesuksen sovitustyön kautta, niin sinut voidaan
kastaa. Ensin uskon kautta pelastus ja sitten kasteen kautta kasvamaan uskossa.

Jos joku ajattelee, ettei järjestyksellä ole väliä, niin hän ei ymmärrä, että Jumala
on aina aloitteentekijä. Hän kosii meitä, eikä päinvastoin. Me voimme vain
vastata Hänen aloitteisiinsa.

Eksyttävä armo
Täydellisen anteeksiantamuksen armo on kautta aikain eksyttänyt ihmisiä.
Monet ovat luulleet, että olisi Jumalan armon mukaista jatkaa synnissä, vaikka
on tullut uskoon. He ajattelevat, että ainoa, mitä he voivat tehdä on langeta ja
tunnustaa syntinsä yhä uudestaan.

Jotkut ovat jopa ajatelleet niin väärin, että olisi hyvä tehdä paljon syntiä, että
voisi kokea sitä suuremman armon. "Mitä me siis sanomme? Onko meidän
pysyttävä synnissä, jotta armo tulisi suureksi? Ei tietenkään. Kuinka me, jotka
olemme kuolleet synnille, vielä eläisimme siinä?"Room.6:1-2

Ne, jotka eivät tahdo kuolla yhdessä Jeesuksen kanssa, eivät voi kantaa
Jumalan armon hedelmää. He tahtovat ottaa Jumalan armon vain syntiensä
anteeksisaamiseksi, mutta kieltäytyvät siitä armosta, joka antaisi heille voiton
heidän syntisestä elämästään. Tällä tavoin eksyneen on mahdotonta ymmärtää
raamatullista kastetta.

Kaste Jeesuksen kuolemaan
Kun sinut on oksastettu Jeesukseen, niin Hänen elämänsä alkaa virrata rungosta
sinuun ja se merkitsee sinun oman elämäsi kuolemaa. Sallitko sinä tämän
tapahtua? Jos sallit, niin sinua varten on olemassa vesikaste. Siinä sinä vihkiydyt
Jeesuksen kuolemaan päästäksesi osalliseksi myös Hänen elämästään.
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"Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen Jeesukseen,
on kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan
haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista
Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä."Room.6:3-4

Evankeliumi sanoo: "Jeesus kuoli puolestasi, jotta saisit syntisi anteeksi."
Tämän vastaanottaminen liittää sinut Jeesukseen. Pyhä Henki aloittaa muuttavan
työnsä sinussa sanomalla: "Sinä kuolit yhdessä Jeesuksen kanssa, jotta et enää
syntiä tekisi. "Tämän vastaanottaminen avaa Jeesuksen elämälle pääsyn sinuun.

Kastetoimitus itsessään ei muuta sinua, niin kuin ei häidenkään viettäminen saa
aikaan avio-onnea. Se on kuitenkin alku yhteenkasvamiselle. "Jos kerran meidät
näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä
hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa."Room.6:5

Kaste on kuuliaisuuden osoitus Pyhälle Hengelle, joka on tullut elämääsi ja
tahtoo tehdä sinusta pyhän niin kuin Hän itse on pyhä. "Sen kuultuaan he ottivat
kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen,
Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat."Apt.19:5-6 

Kaste vedessä on Pyhän Hengen kastetta varten, koska Pyhän Henki tahtoo
ilmestyä temppelissään.

Vesi pelastaa
Raamattu sanoo veden pelastavasta vaikutuksesta seuraavasti: "Nooan päivinä,
jolloin rakennettiin arkkia. Siinä pelastui veden kautta vain muutamia,
yhteensä kahdeksan ihmistä. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin
pelastaa, kasteena. Se ei ole lihan saastan poistamista vaan hyvän omantunnon
pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta."1Piet.3:20-21

Eihän vesi pelastanut Nooaa, vaan arkki. Samoin ei meitä pelasta kaste,
vaan Jeesus. Siinä mielessä vesi kyllä pelasti Nooan, että se pelasti
hänet jumalattomalta maailmalta. Samalla tavalla kaste pelastaa uskovan
syntiseltä maailmalta. Jeesuksen kuolema on kuin vedenpaisumus ja Hänen
ylösnousemusvoimansa antaa meille uuden puhtaan maailman.

Mitä tekemistä kasteella on hyvän omantunnon kanssa? Raamattu todistaa, että
vain uskon kautta Jeesuksen vereen voidaan saada hyvä omatunto. "Meillä on
siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy
kaikkeinpyhimpään,... astukaamme esiin ... sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta
omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä."Hep.10:19-22

Kasteessa pyydetäänkin voimaa sen hyvän omantunnon säilyttämiseen, jonka
Jeesuksen veri lahjoitti. Kaste pesee pois synnin, se on syntisen luontomme,
koska osallisuus Jeesuksen kuolemaan antaa meille voiman olla syntiä
tekemättä.
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Kaste antaa meille myös hyvän omantunnon tekemättä jättämistämme hyvistä
teoista, koska kuollut ei tee mitään, ei hyvää eikä pahaa. Lainalaisuus loppuu
kasteeseen. "Sillä lain kautta minä olen kuollut laille elääkseni Jumalalle.
Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää
minussa."Gal.2:19-20

Kasteessa pysyminen
Monet kerskaavat siitä, että he ovat kastetut uskovien kasteella, mutta eivät
kuitenkaan käytännössä vaella sen mukaan. Näin heidän kasteensa on tullut
kastamattomuudeksi. Jos siis kastamaton elää kasteen mukaan, eikö hänen
kastamattomuutensa ole luettava kasteeksi?

Jos rakastat Jeesusta, et halua olla kastamaton, et sisäisesti etkä ulkoisesti.
Pysyminen Jeesuksessa johtaa kastettuna pysymiseen. Rakkaus ihmiskunniaan
johtaa helposti pois Jeesuksesta, koska se saa sinut jälleen elämään itsellesi.
Mistä siis kerskaat?

"Pois se minusta, että kerskaisin muusta kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen
rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle!
Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on
uusi luomus."Gal.6:14-15

Pysyköön siis syntinen luontosi kuolleena ja eläköön uusi luomus!
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Elämätön elämä
Voit elää Jumalan tai ihmismielen mukaisen elämän. Et voi elää yhtä aikaa
molempia. Jompi kumpi elämä jää sinulta elämättä.

Kaksi elämää
Ihmisen elämä on niin lyhyt, että kannattaisi pysähtyä miettimään miten sen ajan
käyttää. Moni ei sitä mieti, koska heille on luonnollista, että he elävät itselleen.
On kuitenkin olemassa toinenkin vaihtoehto. Voit elää elämäsi Jumalalle.

Me voimme vain osittain vaikuttaa elämämme sisältöön, koska emme voi
vaikuttaa kaikkiin meitä kohtaaviin olosuhteisiin. Silti meidän halumme ja
himomme ohjaavat valintojamme ja johtavat meidät oman mielemme mukaiseen
elämään. Kunnian, omaisuuden ja nautintojen tavoittelu on ihmismielen
mukaista elämää. Yleisesti tällaista elämänasennetta pidetään luonnollisena ja
hyväksyttävänä.

Maailma on täynnä todisteita siitä, että tämä ihmismielen mukainen elämä saa
aikaan paljon pahaa. Tämä pirullinen maailma on itsekkäiden unelmien summa.
Syntisen luontomme paha hedelmä näkyy ja kuuluu. Monet pitävät ihmisille
luonnollisia ajatuksia normaalina elämänä, vaikka sen hedelmä osoittautuukin
saatanalliseksi menoksi.

Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi näyttääkseen kuinka ihminen voi elää
elämänsä Jumalalle, eikä itselleen. Jeesus ei kuollut ristillä puolestamme vain
siksi, että saisimme syntimme anteeksi, vaan myös siksi, että saisimme voiman
elää elämämme Jumalalle. Monet haluavat omistaa vain hyvän omantunnon,
mutta eivät halua vaihtaa elämäänsä Jumalan mielen mukaiseen elämään. Voi
heitä, heiltä jää elämä elämättä!

Monet ovat tarkastelleet Jeesuksen epäitsekästä, uhrautuvaa ja nöyrää elämää
ja sanoneet sille, ei kiitos. He kokevat, että heiltä jäisi elämä elämättä, jos he
eläisivät Jeesuksen tavalla. Niille, jotka eivät ole maistaneet Jumalan armoa on
luonnollista, ettei Jeesuksen elämä heitä viehätä. Sen sijaan se on järkyttävää,
että monet Jumalan armosta osalliseksi päässeet ovat hylänneet uuden elämän
Jeesuksessa.

Ihmisten vai Jumalan asialla
Kun Jeesus kertoi opetuslapsilleen siitä, että "Hänen oli mentävä Jerusalemiin
ja kärsittävä paljon vanhinten, ylipappien ja kirjanoppineiden käsissä. Hänet
tapettaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi ylös"Matt.16:21  , niin Pietari
nuhteli Häntä sanoen "Jumala varjelkoon sinua, Herra! Älköön sinulle koskaan
sellaista tapahtuko!"Matt.16:22
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Sillä hetkellä Jeesus näki Pietarissa Saatanan, koska Hän vastasi: "Väisty
tieltäni, Saatana! Sinä olet minulle ansa, sillä sinä et ajattele asiaa Jumalan
kannalta vaan ihmisten."Matt.16:23  Jeesuksen vastaus ei ole vain sana Pietarille,
vaan se on myös profetia Pietarin seuraajista. Se toteutuu jokaisessa, joka uskoo
Jumalaan ihmismielen mukaan. Näemme, että tänäänkin se joukko on suuri,
joka Jumalan nimessä nuhtelee Jeesusta. Eivätkä he itse koe olevansa Saatanan,
vaan Jumalan asialla.

Tämä Jeesuksen vastaus koskettaa jokaista uskovaista, koska meillä kaikilla on
taipumus langeta samaan kuin Pietari. Paavi on ihmismielen mukaisen Pietarin
seuraaja, mutta Pietari kääntyi pois omasta paaviudestaan ja hänen sydämensä
leikattiin siitä irti. Kun hän Jeesuksen kieltäneenä itki pahuuttaan, niin Jumalan
totuus viilsi hänet eroon niistä asioista, joista Jeesus oli sanonut, "sinä ajattelet
sitä, mikä on ihmisten".

Seuraava Pietarin sana osoittaa, ettei hänessä enää ollut jälkeäkään siitä
hengestä, jossa hän aiemmin oli nuhdellut Jeesusta. "Rakkaani, älkää
oudoksuko sitä tulenpoltetta, jossa olette ja jossa teitä nyt koetellaan, ikään
kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Päinvastoin iloitkaa sitä mukaa kuin olette
osallisia Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös hänen
kirkkautensa ilmestyessä. Jos teitä pilkataan Kristuksen nimen tähden, olette
autuaita, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää päällänne."1Piet.4:12-14

Me pääsemme eroon Jeesukselle pahennukseksi olevasta kristillisyydestä
antamalla Pyhän Hengen ympärileikata sydämemme.

Sydämen ympärileikkaus
Kun ihmiset kuulevat Jumalan puhetta, niin se kuulostaa heidän korvissaan
niin oudolta, koska Jumalan ajatukset eroavat niin paljon heidän omista
ajatuksistaan. "Kenelle puhuisin, ketä varoittaisin, että he kuuntelisivat? Heidän
korvansa ovat ympärileikkaamattomat, eivät he osaa kuunnella. HERRAN
sana on heille pilkan aihe, ei se heitä miellytä."Jer.6:10  Korva, joka on tottunut
kuuntelemaan ihmismielen mukaisia ajatuksia, kieltäytyy edes kuuntelemasta
Jumalan puhetta.

Joistakin ihmisistä Jumalan ajatukset kuulostavat hienoilta ja he haluavat ottaa
ne omaan käyttöönsä. Vaikka he osittain ottavat vastaan Jumalan ajatukset, niin
he sulkevat sydämensä itse Jumalalta. Koska kaikki Jumalan ajatukset eivät
sovi yhteen heidän omien ajatustensa kanssa, he ottavat käyttöönsä niistä vain
sen osan, mikä heille sopii. He ovat niskureita, jotka luulevat tietävänsä asiat
paremmin kuin Jumala. He tulkitsevat Jumalan puheen ihmismielen mukaiseksi.
"Te niskurit, sydämeltänne ja korviltanne ympärileikkaamattomat! Aina te
vastustatte Pyhää Henkeä - niin kuin isänne, niin tekin!"Apt.7:51

Jumala lupasi israelilaisille, että Hän itse tulee ympärileikkaamaan sydämiä.
"HERRA, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja jälkeläistesi
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sydämet, niin että sinä rakastat häntä koko sydämestäsi ja koko sielustasi. Niin
sinä saat elää."5Moos.30:6

Sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä tekee sisällisesti juutalaiseksi.
"Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä
ympärileikkaus ole se, joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa. Se on juutalainen,
joka sisimmässään on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen
ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimen mukaan. Hän saa kiitoksen, ei ihmisiltä
vaan Jumalalta."Room.2:28-29

Lupauksensa sydänleikkauksesta Jumala toteuttaa Jeesuksessa Kristuksessa.
"Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella,
vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella."Kol.2:11 

Marialta peritty syntinen luonto leikattiin pois Kristuksesta, kun Hän kuoli. Hän
nousi ylös ympärileikattuna.

Loukkaavaa puhetta
Kun Jumala lähestyy sinua terävän veitsen kanssa, sinä luulet, että Hän aikoo
vahingoittaa sinua, vaikka Hänen tarkoituksensa on parantaa sinut. Moni
ihminen valittaa, että Jumalan sana haavoittaa ja loukkaa heitä. Vain harvat
suostuvat Jumalan käsittelyyn! Se onkin luottamuskysymys. Uskommehan
ruumiimme lääkärin käsittelyyn. Miksi emme sitten antaisi sisintämme
Luojamme parannettavaksi?

"Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen
miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja
tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Mikään luotu ei ole hänelle näkymätön,
vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmiensä edessä, ja hänelle
meidän on tehtävä tili."Hep.4:12-13

Jeesus koki ensin sen ympärileikkauksen, joka meidän sydäntemme pitää kokea.
Se sattui Jeesukseen, etkä sinäkään voi päästä sisälle uuteen elämään ilman
kipua. Kukaan ihminen ei ole poikkeus. Tämä tehtiin selväksi myös Jeesuksen
äidille: "Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: 'Tämä lapsi on
pantu kompastumiseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota
vastaan sanotaan, jotta monen sydämen ajatukset tulisivat julki. Myös sinun
sielusi läpi on miekka käyvä."Luuk.2:34-35

Jeesusta vastustetaan, koska Hän todistaa meille meidän pahuudestamme.
Häntä vastaan sanotaan, koska Hän sanoo meille, mitä me olemme tehneet
väärin. Hän on kallio, johon ihmiset loukkaavat itsensä. Joillekin Hän on raskas
kivi, joka kaatuu heidän päälleen ja murskaa heidät. Jeesus sanoo itsestään:
"Jokainen, joka tähän kiveen kaatuu, ruhjoutuu, ja jonka päälle se putoaa, sen
se murskaa."Luuk.20:18  Onnellinen on se, joka ei loukkaannu Jeesukseen!
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Pilalle leikatut
Oletko ajatellut, millaisia ihmisiä he ovat, joista Raamattu puhuu koirina?
Jeesus sanoo, että älkää antako pyhää koirille ja Ilmestyskirjassa sanotaan,
etteivät koirat pääse sisälle Jumalan kaupunkiin. Paavali varoittaa hengellisistä
johtajista, joita hän kutsuu koiriksi. "Varokaa noita koiria, noita pahoja
työntekijöitä, varokaa noita pilalle leikattuja! Todellisia ympärileikattuja
olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme
Kristuksessa Jeesuksessa emmekä luota lihaan."Fil.3:2-3

Pilalle leikatut sydämet luottavat uskonnollisiin tapoihin. Kristuksen
ympärileikkaus on "lihanruumiin riisuminen". Tämä tarkoittaa sitä, ettemme
luota itseemme, vaan Jumalaan. Emme kehu itseämme, vaan Jeesusta Kristusta.

Miksi Paavali kutsuu heitä koiriksi ja pilalle leikatuiksi? He ovat uskollisia
uskonnollisille perinteilleen niin kuin koira isännälleen. Heidän nälkänsä
on pohjaton kuin koiralla, kun he etsivät uskonnon avulla itselleen kunniaa.
Jumalan sana on haavoittanut heitä, mutta ei heille pelastukseksi. Siksi he ovat
pilalle leikattuja. Vastustaessaan Jumalan tahtoa he haavoittuvat sisäisesti. Jos
he nöyrtyisivät Jumalan tahdon alle, niin Jumala parantaisi heidät. Kun he eivät
nöyrry, niin he keksivät omia tapojaan "palvella Jumalaa", millä he luulevat
ikään kuin korvaavansa tottelemattomuutensa.

Kun omaatuntoa sidotaan uskonnollisten perinteiden noudattamiseen, niin
myös silloin kuullaan terävää puhetta. Älä kuitenkaan alistu inhimillisen
arvovaltaisuuden haavoitettavaksi. "Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisen
ja juomisen tai jonkin juhlan, uudenkuun tai sapatin vuoksi. Nehän ovat vain
varjo siitä, mikä on tulossa, mutta itse todellisuus on Kristuksessa. Älköön
teidän voittopalkintoanne riistäkö kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja
enkelien palvontaan, on näkyjensä vallassa ja lihallisen mielensä turhaan
paisuttama eikä pitäydy Kristukseen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten
ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua."Kol.2:16-19

He sanovat sinulle ettet voi pelastua, jos et noudata sitä ja tätä uskonnollista
tapaa. He yrittävät leikata sinusta pois maailmalliset tavat ja tuoda tilalle
uskontonsa tavat. Koirilla on uskolliset silmät, mutta älä anna sen lumota
itseäsi. He eivät ole uskollisia Jumalalle, vaan kirkolleen. He eivät ole kieltäneet
itseään, ottaneet ristiään ja seuranneet Jeesusta, vaan he tunnustavat omaa ja
kirkkonsa erinomaisuutta, ovat taipuneet alamaiseksi syntiselle luonnolleen ja
kääntyneet seuraamaan Saatanaa.

Kavahda siis niitä, jotka Raamatun kirjaimessa palvelevat Jumalaa kerskuen
oikeaoppisuuttaan. He eivät palvele Jumalaa Pyhässä Hengessä, vaan
pyhässä kirjaimessa. Pane merkille, että Jeesuksen vastustajien joukkoa
johtivat fariseukset, jotka olivat fundamentalisteja. He uskoivat Raamatun
kirjaimelliseen totuuteen. Silti heidän joukossaan oli kyykäärmeen sikiöitä.
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Tottakai myös melkein kaikesta luopuneet liberaalit saddukeukset olivat mukana
Jeesusta tuomitsemassa, mutta Raamatulle uskolliset fariseukset johtivat
vainoa. Samoin voi olla myös tänään, kun Jeesusta vainotaan Hänen omissaan.
Fariseusten ja saddukeusten tilalla vain on erinimiset ryhmät.

Syntisen luonnon poisriisuminen
Ihminen, joka avaa sydämensä Jeesukselle, saa uuden sydämen. Todella,
Jumalan evankeliumi synnyttää sisimpäämme uuden luomuksen. Siitä hetkestä
lähtien alkaa uskovan sydämessä taistelu vanhan ja uuden välillä. Tätä ei voi
oikein ymmärtää kukaan ulkopuolinen, joka ei ole sitä itse kokenut.

Ne sanat, joilla Jumala ympärileikkaa meidän sydämemme, vaihtelevat riippuen
yksilöstä. Ne sanat ovat kuin kolme naulaa, joilla saamme ristiinnaulita syntisen
luontomme. Kaikkien kohdalla niille sanoille on kuitenkin yhteistä seuraava
Jeesuksen antama määritelmä: "Joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän
löytää sen."Matt.10:39

Jumala viiltää sinua sanallaan herkimpään mahdolliseen kohtaasi. Hänen
pyyntönsä koskettaa sitä, mikä on rakkainta sinulle. Mikä on se käytännöllinen
kriisi, mikä on tullut elämääsi Jeesuksen tähden? Sen keskellä Jeesus on
sanonut sinulle jotain, joka on viiltänyt sydäntäsi. Katso Jeesuksen uhriin ja
kärsimykseen sinun tähtesi ja suostu kadottamaan elämäsi - Hänen tähtensä.
Siinä hetkessä koet kasteen Jeesukseen.

Paavali kertoo meille oman sydämensä ympärileikkauksesta näin: "Hänen
tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana."Fil.3:8  Juutalaisuus oli
ollut rakkainta Paavalille. Kun hän havaitsi syntisen luontonsa synnyttämän
uskonnollisuuden pettäneen hänet ja saaneen hänet jopa vainoamaan Jumalaa,
niin se viilsi hänen sydäntään.

Miksi maailmassa on niin paljon uudestisyntyneitä kristittyjä, jotka eivät
käytännön elämässään seuraa Jeesusta? Siksi, koska heidän sydämiään ei ole
ympärileikattu eli heitä ei ole kastettu Jeesukseen Kristukseen. Ymmärrät, etten
tässä tarkoita kasteella kastetoimitusta, joka tehdään vedellä. Samoin on monesti
Raamatun tekstissä. Siinä puhutaan kasteesta, mutta ei mitään vedestä, eikä
myöskään tarkoiteta vedellä tehtyä kastetoimitusta. Esim.: "Kaikki te, jotka
olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen."Gal.3:27

Jokapäiväinen itsensä kieltäminen tarkoittaa sanoutumista irti Jumalan elämälle
vieraista ajatuksista, jotka nousevat tajuntaamme syntisestä luonnostamme.
Minun täytyy kantaa tuota syntistä luontoani, niin kauan kuin elän tässä
ruumiissani. Ristinsä ottaminen tarkoittaa Jumalan tahtoon taipumista. Jeesus
otti ristinsä Getsemanessa Isältään, eikä myöhemmin roomalaiselta sotilaalta.
Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa, että teemme Jumalan tahdon käytännön
toimissamme.
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Syntinen luontomme on uskonnollinen. Se osaa selittää Raamattua ja rukoilla.
Emme saa erehtyä kunnioittamaan sitä sen tähden. Meidän tulisi havaita,
mitkä selitykset tulevat syntiseltä luonnoltamme, joka ei tahdo kuolla. Kyllä
kuolemaan tuomittu osaa selittää kirjoituksia välttääkseen tuomionsa. Ethän siis
aio edelleen armahtaa syntistä luontoasi?

Jos Jeesus otetaan vastaan uskon kautta, niin Häneen pukeutuminenkin tapahtuu
uskon kautta. Kyllä kai sinua vähän pelotti luovuttaa elämäsi ohjat Jeesukselle?
Uskoit kuitenkin ja otit ratkaisevan askeleen. Samalla tavalla sinun tulee uskoa
ylösnousemukseesi, jos antaudut kuolemaan yhdessä Hänen kanssaan. Syntinen
elämä joutaakin jäädä elämättä.

Jumalalle eletty elämä
Jumalalle eläminen ei tarkoita joidenkin erityisten palvelusten tekemistä
Jumalalle, kuten saarnaamista tai muuta vastaavaa. Se tarkoittaa ihan tavallista
arkista elämää, jossa kaikki tehdään Jumalan mielen mukaan.

Me saamme tehdä kaikki Jumalalle, mitä ikinä teemmekään. Jeesus tahtoo
elää meissä ja vaikuttaa mukana kaikissa teoissamme. "Enää en elä minä,
vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan
Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun
puolestani."Gal.2:20  Jumalan Pojan uskossa elävä luottaa Isän huolenpitoon.

On todella surullista, jos uskovaiselta jää tämä Jumalan vaikuttama elämä
elämättä. Jokaista luulisi kiinnostavan kulkea se polku, jonka Jumala on
valmistanut. Meissä oleva uusi luomus tahtookin sitä kulkea. "Me olemme hänen
tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala
on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä."Ef.2:10

Se, mitä tavoittelemme, kertoo siitä, mille elämme. Hän, jonka tähden sitä
tavoittelemme, kertoo siitä, kenelle elämme. Jumalan suuren uhrin tähden
olemme kuolleet itsellemme. Olemme niin tyytyväisiä Jumalan armoon,
ettemme enää tavoittele itsellemme mitään sen lisäksi. Jeesus on Herramme
ja Hänen tähtensä teemme työmme niin hyvin kuin osaamme. Hänen tähtensä
palvelemme läheistemme hyvinvointia. Hän pitää omistaan hyvää huolta ja
antaa kaikkea hyvää, mitä tarvitsemme.

Jumala on suunnitellut meidän elämämme iankaikkisuusnäkökulmasta. Elämä
tässä ruumissa on vain lyhyt johdanto varsinaiseen elämäämme Jumalan luona.
Tämä näkökulma tulee esiin myös meidän käyttäytymisessämme, jos olemme
kastetut Jeesukseen.

Elämä Jeesuksen uskossa voi näyttää ulkopuolisesta ristiriitaiselta. Uskovainen
on tunnollinen työntekijä, mutta ei ylpeile saavutuksillaan, vaan julistaa
aikaansaannostensa katoavaisuutta. Näin pitää olla, jotta korostuisi, että
tärkeintä on se kenelle eletään, eikä se mitä työllämme saamme aikaan. Jeesus
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meissä käy töissä sitä varten, ettemme olisi kenenkään avun tarpeessa ja että
meillä olisi mitä antaa tarvitseville.

On väärin mainostaa uskovaisen uutta elämää sanomalla, että se on jännittävä
seikkailu yhdessä Jumalan kanssa. Päinvastoin Jeesus-elämän hohto on juuri
siinä, että voi olla tyytyväinen oloihinsa ihan tavallisten tapahtumien keskellä.
Meidän syntinen luontomme vaatii jännitystä ja loistoa elämään - olematta silti
koskaan tyytyväinen. Jumalan kanssa on hyvä elää! Hänen armonsa osallisuus
on enemmän kuin kaikki kiinnostavat tapahtumat ja kokemukset. Vaikka
ympärillämme olisi vain erämaata, niin Hän on puutarha luonamme.

Vieraannu uskonnosta, mutta älä vieraannu Jumalan elämästä! Älä pelkää
Jumalan sanojen terävyyttä, vaan anna Hänen tehdä itsellesi sydänleikkaus, joka
avaa elämän virran sisimpääsi!
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Julkaistu 29.08.2004

Uusi ihminen
Jumala on luonut uuden ihmisen Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä uusi
luomus elää Jeesuksen omissa. Seurattaessa Jeesusta vanha ihminen kuolee
ja uusi ihminen tulee esiin.

Uusi ja vanha luomus
Jeesuksen tunteminen antaa enemmän kuin monet tiedostavat. Kaikki tajuavat,
että Jeesuksessa saa synnit anteeksi. Harvat sen sijaan tietävät, että Jeesuksessa
uskova saa uuden luonnon. "Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus.
Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!"2Kor.5:17  Vain hän, joka on Jeesuksessa
Kristuksessa, voi tietää miltä tuntuu olla uusi luomus.

Ulkopuolinen tarkkailija voi kysyä, että miten tuo uusi luomus näkyy kristityn
elämässä. Usein se ei näykään, koska monet uskovaiset eivät vaella uuden
luomuksensa mukaan, vaan vanhan.

Jumala kehottaa uskovia ristiinnaulitsemaan vanhan luontonsa ja pukeutumaan
uuteen. "Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte
ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja, uudistua hengeltänne
ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan
mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen."Ef.4:22-24

Vaikka Paavali julistaa, että "vanha on kadonnut", niin silti hän kehottaa "hylkää
vanha", ja vaikka hän julistaa, että "uusi on tullut tilalle", niin silti hän kehottaa
"pue yllesi uusi".

Tällä näennäisellä ristiriidalla Paavali korostaa sitä, että vaikka uskovainen
jo kerran kuoli yhdessä Jeesuksen kanssa, niin hänen täytyy antaa sen myös
vaikuttaa käytännössä ja vaikka hänellä on uusi luomus, niin hänen tulee myös
antaa uuden elämän hallita itseään.

Uusi luomus ristiinnaulitsee vanhan
On paljon uskoa tunnustavia ihmisiä, joilla ei ole uutta luomusta. He eivät
ole Jeesuksen omia, vaikka uskovatkin Häneen omalla tavallaan. Kun heitä
kehotetaan panemaan pois vanha ihmisensä, niin he ovat mahdottoman tehtävän
edessä, koska heissä ei ole uutta luomusta, joka voisi tarttua tähän kehotukseen.
Meidän syntinen luontomme ei tietenkään halua ristiinnaulita itseään. Vain uusi
luomus yhdessä Pyhän Hengen kanssa voi ristiinnaulita syntisen luontomme.

Paavali sanoo ihmisen olevan "lihan vallassa" silloin, kun hänellä ei ole
uutta luomusta. Jos ihmisellä on uusi luomus, niin hänellä on "Kristuksen
Henki". "Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette
kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu
teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa."Room.8:8-9
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Uskovan tulee itse ristiinnaulita syntinen luontonsa. Jumala ei tee sitä meidän
puolestamme. "Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet
lihansa himoineen ja haluineen."Gal.5:24  Toisaalta kukaan ei voi tehdä sitä ilman
Jumalan Hengen apua. Uusi luomus kuolettaa Pyhän Hengen avulla vanhan
luonnon. "Jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää."Room.8:13

Pyhä Henki kuolettaa vanhan luontomme kastamalla meidät Jeesuksen
kuolemaan. "Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen
Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa?"Room.6:3

Kaste Jeesukseen Kristukseen
Voimakkaat yhteiset kokemukset liittävät ihmiset yhteen. Tätä
kokemusta kutsutaan kasteeksi. Israelilaiset saivat "kasteen Moosekseen
meressä" (1Kor.10:2) kulkiessaan hänen perässään meren poikki. Kaste
Jeesukseen tarkoittaa sitä, että puemme uuden ihmisen päällemme. "Kaikki
te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen."Gal.3:27 

Jeesus sanoo omasta kasteestaan: "Minut on kasteella kastettava, ja kuinka
ahtaalle joudunkaan, ennen kuin se on täytetty."Luuk.12:50

Jeesus puhuu Getsemanessa kokemastaan kasteesta. Siellä Hän ahdistui niin,
että Hän hikoili verta, mutta siellä Hän myös vapautui ahdistuksestaan. Siellä
Hän kielsi oman inhimillisen tahtonsa, mutta sai myös ilolla yhtyä Isänsä
tahtoon. Jeesus oli tosi ihminen, jonka oli vaikea luopua omasta inhimillisestä
elämästään. Hänen sydämensä koki kuoleman ja ylösnousemuksen Getsemanen
rukoustaistelussa. Hän kielsi itsensä ja otti ristinsä. Hän kykeni kieltämään
itsensä, koska Hän rakasti Isäänsä. Hän oli ahdistettu kunnes oli saanut voiton
inhimillisestä luonnostaan. Hän oli kokenut kasteensa ja oli valmis kohtaamaan
ristintapahtumat.

Jeesus kutsuu meitä tekemään samoin kuin Hän. "Jos joku tahtoo kulkea
minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon
minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka
kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen."Matt.16:24-25  Jos tahdomme kulkea
Hänen perässään rakkaudesta Häneen, niin saamme voiman kieltää itsemme.
Kristukseen kastettu on kadottanut oman elämänsä Jeesuksen tähden ja löytänyt
uuden elämän Hänessä.

Kun muistat Jeesuksen hikoilleen kasteessaan verta, niin ymmärrät kehotuksen:
"Ette te vielä ole tehneet verille asti vastarintaa taistellessanne syntiä
vastaan."Hep.12:4  Rakkaus teki vastarintaa synnille. Verisestä hiestä märkänä
taistelija lausui voitonsanat: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta
pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni vaan sinun."Luuk.22:42

Jumala ei anna meille niin suurta koetusta kuin Jeesukselle, mutta jotain
samaa saamme silti kokea, emmekä saa sitä oudoksua. "Älkää oudoksuko
sitä tulenpoltetta, jossa olette ja jossa teitä nyt koetellaan, ikään kuin
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teille tapahtuisi jotain outoa. Päinvastoin iloitkaa sitä mukaa kuin olette
osallisia Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös hänen
kirkkautensa ilmestyessä."1Piet.4:12-13  Jumala ei salli meitä koeteltavan yli
voimiemme.

Minuuden kriisi
Tultuaan uskoon moni ihmettelee kokemaansa uudenlaista ahdistusta. Syyllisyys
lähti pois, mutta silti me koemme itsemme huonommiksi ihmisiksi kuin koskaan
aiemmin. Kun Jeesus alkaa loistaa sydämessämme, niin Hänen valonsa paljastaa
meille syntisen luontomme todellisuuden. Ongelmaksi muodostuu se, että
meidän minuutemme on sitoutunut syntiseen luontoomme. Jumalan Henki
tahtoo irrottaa meidät vanhasta luonnostamme ja sitoa uuteen.

Meidän minuutemme rakentuu siitä, mitä liitämme lauseen "minä olen" jatkoksi.
Sen, mitä ajattelemme itsestämme, täytyy muuttua. Uuden nimen saaminen
kuvaa tätä Jumalan meissä aikaansaamaa minuuden muutosta. Saulista tuli
Paavali ja Simonista tuli Pietari. Paavali luonnehtii minuutensa uutta sisältöä:
"Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa."Gal.2:20  "Jumalan armosta minä
olen se, mikä olen."1Kor.15:10

Vanhan minän kuolemastaan Paavali sanoo: "Hänen tähtensä olen menettänyt
kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen."Fil.3:8 

Juutalaisuus oli huomattava osa Saulin identiteettiä, mutta Paavali piti sen
roskana. Hän saattoi todeta: "Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa
eikä vapaata."Gal.3:28  Edellisissä Paavalin sanoissa kuuluu Jeesuksen sanat:
"Niinpä yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta,
mitä hänellä on."Luuk.14:33

Uusi luomus kokee olevansa muukalainen vanhan ihmisensä kulttuurissa.
Hän tuntee kuuluvansa taivaalliseen yhteisöön. "Meidän yhteiskuntamme
on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta
Vapahtajaksi."Fil.3:20

Kadottaessaan ajallisen kansalaisuutensa uskova saa tilalle Jumalan
kuningaskunnan kansalaisuuden. Jeesuksen kautta hän omistaa kaiken. "Älköön
siis kukaan kerskailko ihmisistä, sillä kaikki on teidän, niin Paavali kuin Apollos
ja Keefaskin, maailma, elämä ja kuolema, nykyisyys ja tulevaisuus. Kaikki on
teidän, mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan."1Kor.3:21-23

Pyhän Hengen tuli
Miten Pyhä Henki käytännössä kastaa meidät Jeesukseen? Kun Jeesus puhuu
omasta kasteestaan, niin Hän sanoo: "Tulta minä olen tullut heittämään maan
päälle, ja kuinka tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!"Luuk.12:49  Hän sanoo
heittämänsä tulen tuovan maan päälle eripuraisuutta. Hän ennustaa toisilleen
läheisten ihmisten riitautuvan keskenään Hänen tähtensä.
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Jumalan evankeliumi nostaa Jeesuksen meidän sydämemme ehdottomaksi
Ykköseksi. Jeesus sanoo: "Joka rakastaa isäänsä tai äitiään enemmän kuin
minua, ei ole minulle kelvollinen, ja joka rakastaa poikaansa tai tytärtään
enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen."Matt.10:37  Ihmiset eivät pidä
siitä, että he jäävät toiselle sijalle uskovan läheisensä elämässä.

Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella ne, jotka tunnustavat Hänet Herraksi
ja Jumalaksi. Jumalan Henki antaa rohkeuden nousta omaa syntistä luontoa
vastaan. Synnin vallassa oleva minuus onkin meidän pahin vihollisemme.
Paavali kuvaa tätä pyhää poltetta: "Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka
olemme tulleet tähän päätökseen: Yksi on kuollut kaikkien puolesta, siispä
kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät
enää eläisi itselleen vaan hänelle, joka on heidän tähtensä kuollut ja noussut
ylös."2Kor.5:14-15

Kristillistä uskoa tunnustavat ihmiset, joilla ei ole uutta luomusta, paheksuvat
näin radikaalia Jeesuksen seuraamista. Jotkut heistä yrittävät innokkaasti
sammuttaa Jumalan tulta. He syyttävät Jumalaan rakastuneita ihmisiä
rakkaudettomuudesta.

Heidän erehdyksensä on täysin ymmärrettävää, koska he ovat lihan vallassa.
"Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä
voikaan alistua Jumalan lain alle."Room.8:7  Uusi luomus sen sijaan rakastaa
Jumalan lakia. "Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan
lain."Room.7:22

Apostoli Johannes sanoo, että uusi luomus ei koskaan tee syntiä. "Ei kukaan,
joka pysyy hänessä, tee syntiä, eikä kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt
eikä häntä tuntenut."1Joh.3:6  Johannes kutsuu syntistä luontoamme Paholaisen
lapseksi ja uutta luomusta Jumalan lapseksi. "Joka tekee syntiä, on Paholaisesta,
sillä Paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi,
että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot."1Joh.3:8

Eikö olekin lohdullista? Sinun ei tarvitse alistua perkeleellisen luontosi valtaan!
Jeesus luo sinut uudeksi.

Pois se minusta!
Kaste Jeesukseen koetaan yhä uudestaan. "Vaikka ulkonainen ihmisemme
menehtyykin, sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä."2Kor.4:16 

Se on yhteenkasvamista Jeesukseen. "Jos kerran meidät näin on yhdistetty
hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan
myös ylösnousemuksessa."Room.6:5  Pyhän Hengen osallisuus vie meidät elämän
tilanteisiin, joissa koemme tuskallisia rukouksia, joiden kautta meille kasvaa
uusi minuus Jumalalta.



- 436 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Noissa rukoustaisteluissa paljon käytetty lause kuuluu: "Pois se minusta!" Sano
kärsivällisesti yhä uudestaan vanhan ihmisen ajatuksille: "Pois se minusta!"
Paavali antaa meille esimerkin: "Pois se minusta, että kerskaisin muusta kuin
Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu
minulle ja minä maailmalle!"Gal.6:14

Kuolkoon minun ylpeyteni, ahneuteni ja itsekkyyteni, Jeesuksen nimessä!
Tulkoon esille Jumalan kunnia! Hän yksin on arvollinen, Hän joka voi liittää
kaiken hyvän nimensä jälkeen, MINÄ OLEN!

Sanon vanhasta ihmisestäni: Minä en ole mitään. Minä en omista mitään.
Minulla ei ole mitään suunnitelmia. Sanon uudesta ihmisestäni: Minä olen
Jumalan lapsi Jeesuksessa. Hänen kauttaan minä omistan kaiken, mitä Jumalalla
on. Hänellä on täydellinen suunnitelma elämääni varten.

Syntinen minuutemme voidaan kuolettaa! Uskotko sen? Haluatko kokea sen
levon? Jeesus lupaa: "Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä
minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä
minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt."Matt.11:29-30

Kerran kuoletettu syntinen luonto voi herätä ja tukahduttaa uskomme, jos
tahtomme nukkuu hetkellä, jolloin meidän tulisi rukoilla ja kieltää itsemme.
Paavali varoittaa: "Pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä
pitäkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät."Room.13:14  Lihalla Paavali
ei tarkoita ruumistamme, vaan syntistä luontoamme. Miten me voimme pitää
"lihastamme" liian hyvää huolta?

Jos sinä annat syntiselle luonnollesi hyvän itsetunnon, niin siten sinä pidät siitä
liian hyvää huolta. Masenna vanha ihmisesi, äläkä anna sen tuntea olevansa
hyvä. "En siis juokse umpimähkään enkä nyrkkeile kuin ilmaan huitoen, vaan
suuntaan lyönnit omaan (synnin)ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan, etten
minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi."1Kor.9:26-27

Oman syntisen luontonsa tuomitseminen on tärkeä asia. Niin kauan kuin
me pidämme itseämme hyvänä ilman Jeesuksen armoa, emme halua kieltää
itseämme. Evankeliumin voimasta Paavali oli tullut tähän johtopäätökseen:
"Minä tiedän, ettei minussa, nimittäin lihassani, asu mitään hyvää."Room.7:18

Joku väittää vastaan ja sanoo, että minussa on paljon hyvää, vaikka on pahaakin.
Hänelle Paavali sanoo: "Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan
Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa,
emmekä luota lihaan."Fil.3:3  Itse Jeesus sanoo sinulle: "Se, joka pysyy minussa
ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä
mitään."Joh.15:5
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Valvo ajatuksiasi
Koska useimpien ihmisten henki nukkuu, niin heidän lihallinen luontonsa saa
syöttää vapaasti ajatuksiaan heidän tajuntaansa. Uskovaisen hengen tulee olla
hereillä ja valvoa joka hetki mitä ajatuksia hänen tajuntansa virrassa kulkee.
Meidän tulee tietää mistä lähteestä ne tulevat. On tärkeää oppia luottamaan
uuteen luomukseen niin, että tottelemme sen ajatuksia. Samoin on tärkeää oppia
vastustamaan syntisen luontomme ajatuksia.

Enimmäkseen uskovan elämä sujuu hyvissä ajatuksissa, jotka Jumalan Henki
tuo mieleemme. "Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee
teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa."Fil.4:7  Toisinaan
"liha" alkaa puhua ottaakseen vallan meidän mielestämme. Silloin tarvitaan
rukousta, josta Jeesus sanoi Getsemanessa: "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette
joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko."Matt.26:41

Koska Jeesuksellakin oli meidän syntinen liha, niin Hän oli kaikessa kiusattu
syntiin samoin kuin mekin. "Mikä laille oli mahdotonta, ... sen teki Jumala.
Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa."Room.8:3  Hän ei koskaan
kuitenkaan antanut syntiselle lihalleen mitään sijaa mielessään. Hän ei koskaan
tehnyt syntiä edes ajatuksissaan. Hän kutsuu omiaan elämään yhtä puhdasta
elämää kuin Hän eli.

Paavali puhuu "synnin ruumiin kukistamisesta" (Room.6:6). Myös Jeesus
puhuu viettelevistä ruumiin jäsenistä: "Jos yksi jäsenistäsi viettelee sinua,
repäise se pois ja heitä luotasi." (Matt.5:29) Nämä viettelevät ruumiin jäsenet
ovat asenteita ja ajatuksia, jotka nousevat syntisestä luonnostamme. Synnin
ruumiin jäsenillä on oma syntinen tahtonsa. Paavali puhuu "lihan mielestä",
kun hän tarkoittaa syntisen luonnon ajatuksia ja asenteita. Miten siis repäistään
tajunnasta pois nuo ajatukset? Vaietkoon kaikki "liha" Jumalan edessä!

Se, joka ei valvo ajatuksiaan, ei myöskään osaa rukoilla oikeaan aikaan.
Lihallisten ajatusten torjuminen heti alkuunsa on mahdollista vain, jos olemme
hengellisesti hereillä. On erehdys yrittää torjua syntistä ajatusta irrallisena
omasta syntisestä luonnostaan. Torju vanha ihmisesi, joka ajatuksen esittää.
Vielä suurempi erehdys on yrittää laittaa omat pahat ajatuksensa Paholaisen
tilille.

Jos annoit minuutesi vanhalle luonnollesi, niin jouduit kiusaukseen. Antaessasi
lihasi hallita yhdyt lopulta sen pahoihin ajatuksiin ja teet syntiä ja tarvitset
puhdistusta. Pyydä ajatuksiasi anteeksi Jumalalta ennen kuin ne muuttuvat
ajatuksia pahemmiksi teoiksi. Mitä kauemmin väärät ajatuksesi elävät
mielessäsi, sitä kipeämpää tekee päästä niistä eroon.

Synnin ruumiilla on haureelliset silmät, ahneet kädet ja väkivaltaiset
jalat. Haureellisista, ahneista ja väkivaltaisista ajatuksista luopuminen voi
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tuntua meistä yhtä vaikealta asialta kuin ruumiimme silmän, käden tai
jalan menettäminen. Tästä Jeesus sanoo: "Sinulle on parempi, että yksi osa
ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin."Matt.5:29

On erittäin palkitsevaa voittaa kiusaus. On hieno tunne lähteä Getsemanestaan
pois voittajana. Kiitos Jumalalle Hänen armostaan, joka antaa voiton
kiusauksissa. "Autuas se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu,
hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä
rakastavat."Jaak.1:12

Jeesuksen tulemuksessa uusi ihmisemme saa myös uuden arvoisensa
ruumiin. Nyt uusi ihminen on kuin synnytystuskissa, koska sen täytyy asua
tässä kuoleman ruumiissa. Pian huokaus muuttuu rajattomaksi iloksi. "Me
huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme
lunastusta."Room.8:23
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Julkaistu 26.04.1998 Viimeksi muutettu 10.08.2011

Vain Jeesus Kristus on uskovien Opettaja
Jumalan seurakunnassa on vain yksi Opettaja, Jeesus Kristus. Kuitenkin
on olemassa opettamisen palveluvirka, joka on Jeesuksen käskemää
apostolista opetusta varten.

Yksi on opettajanne
"Mutta älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän
opettajanne, ja te olette kaikki veljiä."Matt.23:8  Jumalan seurakunnassa on vain
yksi Opettaja, Jeesus Kristus. Kuitenkin on olemassa hengellinen virka, opettaja.
"Hän antoi toiset paimeniksi ja opettajiksi."Ef.4:11  On siis opettajia, jotka eivät
ole Opettajia. Jonakin hetkenä Jumalan Henki voitelee valitsemansa uskovaisen
tähän palvelustehtävään.

Tämä Jeesuksen määrittelemä virka ei ole ihmismielen mukainen. On
opettaja, joka ei saa antaa kutsua itseään Opettajaksi. Tällä Jeesus ilmaisee
sen, että opettaessaan Jumalan seurakunnassa kukaan ei saa vedota omaan
arvovaltaansa. Kukaan ei saa korottaa itseään muiden uskovien yläpuolelle ja
vaatia alamaisuutta itselleen ja opetuksilleen. Tämän Jeesus ilmaisee sanomalla
"te olette kaikki veljiä". Opettajana palveleva on vain yksi veljistä. Jumalan
Hengessä opettava on veljellisen palveleva, eikä vaadi muiden kunnioittavan
itseään opettajana, jota on toteltava.

Jeesus siis antaa opetuksilleen tekijänoikeussuojan. Kukaan ei saa julistaa Hänen
opetuksiaan ominaan eikä ottaa Hänen paikkaansa Opettajana. Opettavan veljen
tehtävänä on muistuttaa muita uskovia siitä, mitä Jeesus on käskenyt meidän
pitää.

Opetuksen päämäärä
Matteus 28:19-20 Jeesus antaa apostoleilleen kolmiosaisen tehtävän:
1. "Tehkää minulle opetuslapsia."
2. "Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen."
3. "Opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää."

Helluntaina he toteuttivat saamaansa tehtävää. Pietari saarnasi evankeliumia
ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta. Tällä sanan saarnalla hän teki
Jeesukselle 3000 opetuslasta. He myös kastoivat nämä, jotka "ottivat Pietarin
sanat vastaan."Apt.2:41  He myös opettivat kastettuja, koska sanotaan, että nämä
"pysyivät apostolien opetuksessa."Apt.2:42

Näemme siis, että opettaminen Jumalan seurakunnassa tähtää siihen, että uskoon
tulleet "pitäisivät kaiken, minkä Jeesus on käskenyt pitää". Jeesuksen opetuksen
päämääränä on muuttaa meidät Hänen kaltaisikseen. Voidaksemme muuttua
meidän on nähtävä kaikki opetukset toteutuneena Hänessä. Jos koemme jonkun
opetuksen olevan Hänessä ja Hänestä, saamme myös voiman elää sen mukaan.
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Jos uskomme sen saman raamatullisen totuuden, koska joku "suuri" kristillinen
opettaja on niin sanonut, emme saa voimaa elää sen mukaan.

Paavali erotti Jeesuksen ja oman opetuksensa toisistaan. "Muille sanon
minä, ei Herra: ..."1Kor.7:12  "Mitä neitsyihin tulee, siitä minulla ei ole Herran
käskyä. Annan vain neuvoni niin kuin se, joka on saanut Herralta armon
olla luotettava."1Kor.7:25  Nämä luotettavien uskovien neuvot eivät saa mennä
sekaisin Jeesuksen käskyjen kanssa. Omat käytännön sovelluksemme Jeesuksen
seuraamisesta meidän on syytä antaa muille vain meidän omina mielipiteinä.

Opettajan sanat ja teot
Opettava veli, joka loukkaantuu johonkin Jeesuksen käskyyn, voi sen vuoksi
alkaa tulkita sitä oman mielensä mukaan. Näin hän kompastui Jumalan Sanan
loukkauskiveen ja tulee sen ruhjomaksi. "Veljeni, älkööt monet teistä ryhtykö
opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Me kaikki
hairahdumme monin tavoin."Jaak.3:1-2

Hairahtumisella hän tarkoittaa sitä, että uskovainen elää vastoin Jeesuksen
käskyjä. Siksi hän painottaa sanan opettajan käytännön elämän merkitystä.
"Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Näyttäköön hän tekonsa hyvällä
vaelluksellaan, viisaasti ja sävyisästi."Jaak.3:13

Jos joku opettaa Jumalan lapsia pitämään "kaikki mitä Jeesus on käskenyt
pitää", hänen tulee myös itse panna käytäntöön opettamansa asiat. Jos hän ei
elä opetuksiensa mukaan, hänen julistuksensa voi tulla karvaaksi ja riitaiseksi
uhoamiseksi. "Mutta jos teillä on sydämessänne katkera kiivaus ja riitaisuus,
älkää kerskailko ja valehdelko totuutta vastaan."Jaak.3:14

Tällaisen henkilön opetus on lakihenkistä, koska hänellä on huono omatunto
siitä, ettei ole elänyt Jeesuksen opetusten mukaan. Valitettavasti monet heistä
etsiessään vapautusta ovat kääntyneet väärään suuntaan. Sen sijaan, että olisivat
katsoneet Jeesukseen ja saaneet voiman vaeltaa Hänen opetuksensa mukaan,
he ovat tulkinneet Hänen käskyjään vapauttaakseen itsensä ja muut niiden
noudattamisesta.

Kukaan uskovainen ei elä täydellisesti Jeesuksen opetusten mukaan.
Vapahtajaansa rakastava kuitenkin pyrkii elämään Hänelle mieliksi. Jos opettava
veli kadottaa rakkautensa Jumalaan, hän ei enää halua elää Jeesuksen opetusten
mukaan. Silloin hän tulee ensin kireäksi oppien julistajaksi ja sen jälkeen
leppoisaksi pahuuden armahtajaksi. Hän sanoo muuttuneensa lakihenkisestä
armolliseksi.

Jeesuksen opetusten vääristelijä on vaarassa pilkata Pyhää Henkeä.
Aikoinaan fariseukset ja kirjaoppineet pilkkasivat Pyhää Henkeä tehdessään
perinnäissäännöillään Mooseksen kautta annetun Jumalan lain tyhjäksi. He
järjestivät Jeesuksen ristille, koska Hän paljasti heidän petoksensa. Nykyään
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monet vääristelemällä Jeesuksen opetuksia ristiinnaulitsevat Hänet uudestaan,
jottei heidän tarvitsisi pitää Hänen käskyjään.

Miten opetetaan
Hengellinen opettaminen ei ole vain tiedon jakamista. Korintossa oli
uskovia, jotka olivat alkaneet opettaa seurakunnassa maallisen viisautensa
varassa. He olivat ilmeisen viisaita ja oppineita miehiä. Näille Paavali sanoo:
"Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä luulee olevansa viisas tässä
maailmanajassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Tämän
maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hullutusta."1Kor.3:18  Jeesuksen
käskyjen opettamisessa ei saa turvautua ihmisviisauteen. Voi miten paljon
kristillisyydessä esiintyy ihmisviisauden hulluutta!

Paavali tekee selkoa kyvystään opettaa Jumalan lapsia 2Kor.3 luvussa. Hän
vertaa tehtäväänsä kirjeen kirjoittamiseen. Kuulijoiden sydämet ovat paperina ja
Pyhä Henki on musteena ja Jeesuksen sanat ovat kynänä. Hän vertaa tapahtumaa
siihen, kun Jumala Hoorebilla kirjoitti käskyt kivitauluihin.

Miten tämä Jumalan antama kyky toimi hänen ajatusmaailmassaan? "Ei niin,
että kykenisimme itse mitään päättelemään, aivan kuin se olisi lähtöisin meistä
itsestämme, vaan meidän kykymme on lähtöisin Jumalasta. Hän on myös
tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan
Hengen."2Kor.3:5-6  Hän katseli Hengessä Jeesuksen kirkkautta ja sai Hengen
opettamia sanoja julistettavaksi. Jumalan kirkkaus muutti hänet ja hänen tekonsa
ja oli voimallinen tekemään saman kuulijalle, jonka sydän oli avoin Pyhälle
Hengelle.

Ei ollut kyse viisaista sanoista, vaan sydämiä muuttavista sanoista. "Juuri
sen tähden lähetin luoksenne Timoteuksen, rakkaan ja uskollisen poikani
Herrassa. Hän muistuttaa teitä VAELLUKSESTANI Kristuksessa Jeesuksessa,
sen mukaan kuin minä kaikkialla, jokaisessa seurakunnassa, OPETAN."1Kor.4:17 

Paavali käyttäytyi arkielämässä niin kuin Jeesus. Näin hänessä tuli ilmi Jumalan
voima, eikä vain opetuksen sanoja. "Jumalan valtakunta ei ole puheissa vaan
voimassa."1Kor.4:20

Ne, jotka kieltävät jumalisuuden voiman, tahtovat muuttaa Jeesuksen opetusten
sisällön. He tekevät Raamatun tulkinnoillaan Jeesuksen käskyt tyhjiksi, jotta
voisivat elää oman mielensä mukaan. Näiden tulkintojen oppimista varten
opiskellaan monta vuotta yliopistossa teologiaa. Sen sijaan Pyhän Hengen
koulussa Jeesus kirjoittaa opetuksensa oppilaittensa sydämiin.

Monet kristillistä uskoa tunnustavat ovat hylänneet Jeesuksen käskyt ja
kieltäytyneet ottamasta vastaan apostolista opetusta. Vain Jumalan armosta
pelastuneet voivat ottaa vastaan Jeesuksen käskyt. Muut eivät siihen kykene.
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Mitä opetetaan?
Onko siis olemassa luettelo niistä käskyistä, jotka Jeesus on omilleen antanut?
On! Ne voidaan lukea Raamatusta ja ottaa vastaan Pyhältä Hengeltä. "Tämä on
hänen KÄSKYnsä: meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen
nimeen ja rakastaa toisiamme, niin kuin hän on meille käskyn antanut."1Joh.3:23 

Hän antoi vain yhden käskyn, joka samalla sisältää monta käskyä. "Tiedättehän,
mitkä KÄSKYT me olemme Herran Jeesuksen nimessä teille antaneet."1Tess.4:2

Vuorisaarnassaan Jeesus antoi apostoleilleen sen opetuksen, johon Hän viittaa
lähetyskäskyssään: "Opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt
teidän pitää." Apostolien kirjeistä voidaan poimia ne samat opetukset, jotka ovat
luettavissa vuorisaarnassa.

Paavali puhuu Kristuksen lain täyttämisestä. "Kantakaa toistenne kuormia,
niin täytätte Kristuksen lain."Gal.6:2  "Ilman lakia oleville olen ollut kuin olisin
ilman lakia ... vaikka en olekaan ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen
laissa."1Kor.9:21  Uskova ei siis ole ilman Jumalan lakia, vaikka ei olekaan lain
alla. Evankeliumin armo ei vie meitä lain alle, vaan vie lain meidän sisälle.

Kun Pyhä Henki menee uskovaisen sydämeen, Hän vie lain sinne mukanaan.
Siksi uskovaisen hengessä on jo valmiina tieto kaikesta, mistä Jeesus on omiaan
käskenyt. Johannes viittaa tähän: "Mutta mitä teihin tulee, se voitelu, jonka
saitte häneltä, pysyy teissä, ettekä te ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Hänen
voitelunsa opettaa teitä kaikessa, ja se opetus on totta eikä valhetta. Niin kuin se
on teitä opettanut, niin pysykää hänessä."1Joh.2:27

Kuulijoilla tulee siis olla voitelu, eikä vain opettajalla. Johannes antaakin
meille tähän liittyen hyvän huomion. "Me olemme Jumalasta. Joka tuntee
Jumalan, kuuntelee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele."1Joh.4:6 

Tottelemattomuus apostoliselle opetukselle todistaa, että kuulijan sydän on
eksyksissä, ja vailla Kristuksen voitelua.

Mikä sitten on opetussaarnan merkitys, jos uskovaiset muutenkin tietävät, mitä
Jeesus heiltä odottaa? Tähän sopii sana: "Henki tosin on altis, mutta liha on
heikko."Matt.26:41  Pyhä Henki puhuu ihmisen hengelle, mutta opettaja puhuu
samaa ihmisten tavalla. "Puhun inhimillisellä tavalla teidän lihanne heikkouden
tähden."Room.6:19  Jeesus tahtoo kirjoittaa opetuksensa sydämen lihatauluumme
Hengellään, joka on jo sydämessämme valmiina. Pyhä Henki puhuu meidän
hengelle Jeesuksen sanoja. Kun sama sanoma tulee meille myös ihmisen kautta,
se tekee sydämemme tauluun vahvemman kirjoitusjäljen.

Käskyn antamisen paikka
Paavali paljastaa meille sen paikan, jossa Jumala kirjoittaa käskynsä meidän
sydämemme tauluun. "Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi
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kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki."2Kor.3:18 

Jeesuksen kirkkauden näkeminen muuttaa meidät Hänen kaltaisikseen.
Hänen kasvojensa kirkkaus on se täydellinen laki, jota meidän tulee katsella.
"Mutta se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy
siinä eikä ole muistamaton kuulija vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas
tekemisessään."Jaak.1:25

Jeesuksen opetukset eivät "kirkastu" meille vain Vapahtajan kärsivistä kasvoista
Golgatalla, vaan Hänen Voittajan kasvoistaan valtaistuimella. Rukoilen Jumalaa,
että Hän valaisi sinun sydämesi silmät näkemään Jeesuksen ylennettynä
"ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä,
joka mainitaan."Ef.1:21

Jos Jumalan rakkaus Hänen uhrissaan on voittanut sinut, olet saanut armon
elää Jeesuksen käskyjen mukaan. Kaikki, jotka pysyvät evankeliumin uskossa,
tulevat Jumalan rakkauden voittamiksi. Se on pelastuksesi hedelmää, kun elät
Jeesuksen käskyjen mukaan. Saakoon Jumala sinusta runsaan sadon!
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Julkaistu 02.01.2012

Opin muoto
Opit eivät ole syy, vaan seuraus. Missä hengessä elät, sen hengen oppeja
toteutat. Jokainen oppi on syntynyt jostain hengestä. Opin muoto on
hengen siihen jättämä jälki.

Opin omaksuminen
Monet kristityt väittävät, että heidän oppinsa perustuu vain Raamattuun. Silti
he ovat eri mieltä monesta asiasta. Tämä osoittaa sen, että nämä ihmiset elävät
eri hengessä - ainakin osittain. Tosiasiassa kenenkään oppi ei perustu vain
Raamattuun, vaan myös henkien vaikutukseen. Vain ne, jotka elävät samassa
Hengessä kuin Raamatun kirjoittajat, voivat ymmärtää sen sanoman oikein.

Jokainen lukee Raamattuaan siinä hengessä, jossa hän elää, ja siksi ymmärtää
lukemaansa oman ajatusmaailmansa mukaan. Samassa hengessä elävät
voivat saada saman opin. Erilaisissa opeissa ilmenee henkien välinen taistelu.
Maailman hengessä Raamattua lukeneet opettavat maailmanhenkisiä oppeja.

Meidän mielemme voi muuttua, mikä tarkoittaa asenteidemme ja ajatustemme
muutosta. Mielenmuutos saa meidät elämään eri hengessä. Tällöin voimme
ottaa vastaan erilaisen opin ja opetuksen kuin aiemmin. Jeesus ei saarnannut
näin: "Lukekaa Raamattua ja uskokaa siihen." Sen sijaan Hän sanoi: "Aika
on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa
evankeliumi."Mark.1:15

"Kääntykää" tarkoittaa mielensä muuttamista eli uudenlaista ajattelua
eli pahojen ajatustensa korvaamista hyvillä. Emme voi uskoa Jumalan
evankeliumia, jos ajatuksemme ovat valheiden vallassa. Jumalan Henki
nuhtelee meitä valheellisista ajatuksista ja rohkaisee meitä ajattelemaan kaikesta
totuudenmukaisesti. Totuuden Henki antaa meille mielenmuutoksen ja saa
meidät uskomaan evankeliumin.

Myös evankeliumi on oppi tai opetus, joka voidaan kuulla ja uskoa eri
tavalla. Ei kaikilla, jotka puhuvat Raamatun Jeesuksesta, ole sama opetus
evankeliumista, vaikka he lukevat samaa Raamattua. Jos olemme valheilla
peittäneet pahuutemme jopa itseltämme, emme voi kuulla oikein evankeliumia
meidän tähtemme ristiinnaulitusta Jumalan Pojasta.

Meidän pahuutemme saa meidät kuulemaan evankeliumin väärin. Siksi
vain pahuuttaan katuva voi kuulla sen oikein. Jumalan Henki on kaikkialla
maailmassa todistaen kaikille ihmisille heidän pahuudestaan. Se, joka ottaa
vastaan Hänen todistuksensa, saa mielenmuutoksen katua pahuuttaan.

Moni ajattelee tähän tapaan: "Vaikka joskus teenkin väärin, pohjimmiltani minä
olen hyvä. Vaikka Jumala on tehnyt minulle joskus hyvääkin, pohjimmiltaan
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hän syypää kaikkeen pahaan maailmassa, koska hän on sen luonut."
Parannuksen tehnyt sen sijaan ajattelee tähän tapaan: "Vaikka minä joskus
teenkin oikein, tekojeni motiivit ovat vääriä. Vaikka Jumalan teot joskus
näyttävät vääriltä, aina niiden motiivina on rakkaus meitä kohtaan."

Aiemmin ajattelit, että sinä olet hyvä ja Jumala on paha. Tehtyäsi parannuksen
ajattelet, että Jumala on hyvä ja sinä olet paha. - Onko se näin mustavalkoista!
Kyllä, se on valoa pimeyttä vastaan! Kristuksen risti on voimakasta totuutta
suurta valhetta vastaan. Jumalan totuus on niin radikaali asia, että se on
jumalattomien mielestä hullutusta ja uskonnollisten mielestä kauheaa
harhaoppia. Niistä, jotka evankeliumin kautta tulivat Jeesuksen omiksi,
sanotaan: "Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa."Ef.5:8

Jos ajattelet Jumalassa olevan vähänkin jotain pahaa, et usko evankeliumia. Jos
ajattelet itsessäsi olevan vähänkin jotain hyvää, et usko evankeliumia. Poikkesit
evankeliumista sitten oikealle tai vasemmalle, niin menetit sen antaman voiman.
Uskovassa itsessään ei ole valoa, vaan hän on "valo Herrassa".

Opin perustus
Voimme huomata opeilla olevan tietyt peruspiirteensä, jotka antavat meille
vihjeen siitä hengestä, mistä ne ovat peräisin. Jokainen oppirakennelma on
kuin puu, jolla on juurensa. Opit ovat kuin oksia. Ne voivat olla vain juurensa
kaltaisia. Meidän tulee tunnistaa mistä juuresta opit ovat syntyneet.

Jeesus ilmaisi asian näin: "Tehkää puu hyväksi, niin sen hedelmästäkin tulee
hyvä, tai tehkää puu huonoksi, niin sen hedelmästäkin tulee huono. Hedelmästä
puu tunnetaan."Matt.12:33  Opit, jotka ovat syntyneet Jumalasta, tuottavat meissä
hyvää ja jumalista elämää. Opit, jotka ovat syntyneet maailman hengestä,
tuottavat meissä pahuutta ja vääryyttä.

Mistä hengestä oppisi ovat syntyneet? Millaiselle opetuksen muodolle olet
antautunut? Mielipiteesi kertovat mielestäsi eli oppisi kertovat hengestä, jossa
elät.

Paavali sanoo Jeesuksen voittamien ihmisten opin muodosta: "Kiitos Jumalalle,
että te, jotka ennen olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi
sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu."Room.6:17

Jos oikea opetuksen muoto saa ohjata meitä, omaksumme oikeat raamatulliset
opit kuin itsestään. Hyvä hedelmä työntyy meissä esiin, koska olemme kiinni
hyvässä puussa. Kaikella raamatullisella opetuksella on evankeliumin muoto.

Jumalan evankeliumi on Hänen rakkautensa ilmestys. Ei ole totuutta eikä oikeaa
oppia ilman Jumalan rakkautta. Hänen rakkautensa on saanut meissä aikaan
rakkautta, joka on oikeiden oppiemme perustus.



- 446 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Evankeliumin oppi
Jumala tuli Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi ja näin todisti meille millainen
on Jumalan mielen mukainen ihminen. Jeesus kuoli meidän puolestamme ristillä
kärsien Jumalan vanhurskauden meille langettaman tuomion. Evankeliumi tuo
esiin raamatullisen opetuksen muodon: Jumala on hyvä ja kaikki ihmiset ovat
pahoja ja saavat Jumalan vanhurskauden lahjaksi Hänen armostaan, jonka Hän
osoitti meille Golgatan uhrissaan.

Mitä ikinä meille on opetusta Jeesuksessa Kristuksessa, sillä kaikella on
Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen muoto. Jos joku pysyy evankeliumin
uskossa, hän on kuuliainen sen muotoiselle opetukselle.

Eivät kaikki ole olleet kuuliaisia Jumalan evankeliumille, vaikka he tunnustavat
uskovansa Raamatun Jeesukseen. He vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina
ja heidän opetuksensa on sen mukaista. Siksi meidän tulee tarkastaa jokainen
opetus ja havaita onko sillä Jumalan evankeliumin muoto.

Jokaisesta Jumalasta syntyneestä opetuksesta voidaan löytää nämä kolme
Jumalan evankeliumiin liittyvää asiaa: Jeesuksen kuoleman vaikutus, Hänen
ylösnousemuksensa voima ja Hänen herrautensa valta.

Jumalan evankeliumi on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on todellisempi
kuin kukaan meistä. Hän on niin suuri, ettei Häntä voi hyvin kuvata millään
opilla! Hänen tuntemisensa on enemmän kuin vain tieto siitä, kuka Hän on.
Hänet kohtaamalla saamme elämän, joka antaa meille oikean opin. Oppi ei anna
elämää, vaan Elämä antaa opin. Hän on Elämä.

Jeesuksen oma on tullut osalliseksi Hänen kuolemastaan, ylösnousemuksestaan
ja elää Hänen herrautensa alla. Jos Jeesus ei ole sinulle rakas, koska Hän kuoli
puolestasi, et ole osallinen oikeasta evankeliumista. Jos et ongelmissasi turvaudu
Jeesuksen apuun, et usko, että Hänet on herätetty kuolleista. Jos et etsi Jumalan
tahtoa voidaksesi tehdä sen, et elä Jeesuksen herrauden alla.

Koska Hän kuoli puolestani, olen saanut syntini anteeksi. Jeesuksen kuoleman
osallisuus on vapauttanut minut synnin orjuudesta, johon jouduin omien pahojen
valintojeni seurauksena. Minä yksin olen vastuussa joutumisestani synnin
orjaksi.

Evankeliumin valossa tiedän, että Jumala yksin on hyvä ja minussa itsessäni
ei asu mitään hyvää. Jeesuksen kuoleman kautta voin kuitenkin kuolla pois
pahuudestani, ja Hänen ylösnousemuksensa kautta voin tehdä hyvää.

Osallisuus Jeesuksen ylösnousemukseen antaa minulle yliluonnollisen toivon,
jonka voimasta voitan kiusaukset ja voin ajatella, puhua ja tehdä oikein. Jeesus
vahvistaa minua kaikissa tilanteissa niin, että voin kaikenlaisissa oloissa tyytyä
osaani.
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Mikään, mitä Jeesus minulta pyytää, ei ole minulle ylivoimaista, koska Hän
on kanssani. Olen alistunut Jeesuksen herrauden alle, koska Hän on arvollinen
saamaan kaiken ihailun ja palvonnan. Olen tästä asiasta samaa mieltä Isän
Jumalan kanssa, koska Hän antoi Jeesukselle kaiken vallan taivaassa ja maan
päällä.

Ihmisten opit
Monet kristillistä uskoa tunnustavat puolustavat itseään ja maataan aseellisesti.
Tämä oppi on vastoin Jumalan rakkautta. Evankeliumin valossa meidän on
helppo nähdä, että heidän oppinsa ei ole Jumalasta.

Jeesus käskee omiaan, ettemme saa tehdä pahalle vastarintaa, vaan meidän
tulee rakastaa vihollisiamme. Jeesus itse ja Hänen apostolinsa näyttivät meille
siinä esimerkkiä. Heillä ei ollut henkivartijoita, eivätkä he puolustaneet itseään
väkivallalla eikä millään inhimillisillä aseilla.

Jeesuksen kuoleman osallisuus saa meidät tuntemaan, ettei meillä ole mitään
menetettävää, jos meitä vastaan hyökätään. Jeesuksen ylösnousemuksen
osallisuus saa meidät tuntemaan, että meillä on hyvä tulevaisuus, tapahtui meille
mitä tahansa. Koska olemme alistuneet Jeesuksen herrauden alle, koemme
olevamme Voittajan puolella, vaikka menettäisimme tässä maailmassa kaiken.

Monet uskovaiset eroavat puolisostaan ja menevät toisen kanssa naimisiin.
Vaikka he puolustelevat oppiaan raamatunlauseilla, niin todellinen syy tähän
oppiin on sama kuin väkivaltaan turvautumisessa. He pitävät Jeesuksen oppia
liian vaikeana toteuttaa. He eivät tahdo olla uskollisia kuolemaan asti - eivät
Jeesukselle eivätkä aviopuolisolleen. Koska he ovat itsekkäitä Jumalan armon
hyväksikäyttäjiä, he eivät alistu Jumalan totuuden alle.

Inhimillinen ajattelu vastustaa Jumalan evankeliumia ja kaikkia sen
pohjalta nousevia opetuksia. Siksi monet ovat ottaneet evankeliumin
vastaan toisenlaisena kuin se oikeasti on. On luonnollista, että toisenlaisesta
evankeliumista seuraa toisenlaiset opit.

Ihmismielen mukainen evankeliumi lupaa Jumalan siunausta, joka ensisijaisesti
tyydyttää kaikki ajalliset halumme. Todella monet yrittävät Jeesuksen avulla
parantaa omaa hyvyyttään, ja saada Häneltä terveyttä, viisautta, ystäviä,
menestystä ja vaikutusvaltaa. Kyllä ihmisten evankeliumi lupaa taivaankin
kuoleman jälkeen, mutta se on siinä sivuasia - vain ikään kuin itsestäänselvyys.

Jo apostolien aikana kristittyjä pilkattiin siten, että väitettiin evankeliumin
antavan luvan tehdä syntiä ja oikeuden pitää pahaa hyvänä. "Meistä herjaten
puhutaan ja niin kuin jotkut väittävät meidän sanovan: 'Tehkäämme pahaa, että
siitä tulisi hyvää.'"Room.3:8  Monet kuulevat evankeliumin siten, että se antaisi
luvan tehdä syntiä ilman rangaistuksen pelkoa. Tänäänkin laittomuudenhenkisen
kristillisyyden opetuksista voidaan löytää tämä sama muoto.



- 448 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Kristuksen risti loukkaa ihmisten omahyväisyyttä, ja siksi he hylkäävät sen. Jos
he Jumalan siunauksen toivossa kuitenkin tahtovat olla kristittyjä, he ottavat
Raamatun opetukset vastaan siten, että muuntavat ne itselleen mieluisiksi.
Oman pahuutensa hengessä ihmiset ovat tulkinneet Jeesuksen opetuksia ja
pitävät siten totuutta vääryyden vallassa. Nyt on aika, jolloin monet mielellään
kuuntelevat vääryyden opettajia. "Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät kärsi
tervettä oppia vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia
korvasyyhyynsä."2Tim.4:3

Jos tahdot kuulla ihmismielen mukaisen opin, eksyt varmasti. Jos etsit Jumalan
mielen mukaista oppia, löydät sen Jeesuksesta. Hän sanoi omasta opistaan
näin: "Minun oppini ei ole minun vaan hänen, joka on minut lähettänyt.
Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, hän tulee tietämään, onko tämä oppi
Jumalasta vai puhunko minä omiani."Joh.7:16-17  Saat itse kokea onko joku oppi
Jumalasta, jos vain tahdot tehdä Hänen tahtonsa, etkä omaasi. Siksi kuole
yhdessä Jeesuksen kanssa pois omasta tahdostasi.

Varo, ettet osoita myötätuntoa synnille! Me niin helposti haluamme olla
myötätuntoisia maailman arvoille, kun he syyttävät meitä myötätunnon
puutteesta, esimerkiksi sotaveteraaneja tai eronneina uudelleen avioituneita
kohtaan. Näillä syytöksillään he yrittävät saada meidät yhtymään maailman
henkeen. Katso Jeesukseen, joka kärsi ristillä pahuutesi tuomion ja valitse
kummalle olet myötätuntoinen, maailmalle vai Hänelle! Hänen kauttaan voit
kokea myötätuntoa Jumalan vihan alle hukkuvia ihmisiä kohtaan.

Paavali eli tässä hengessä: "Pois se minusta, että kerskaisin muusta kuin
Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu
minulle ja minä maailmalle."Gal.6:14  Erottaako tämä molemminpuolinen
ristiinnaulitseminen myös sinut maailmasta? Jos tämä ei ole totta sinussa, et
voikaan ymmärtää oikein sitä, mitä Paavali on kirjoittanut. Älä luule löytäväsi
oikeaa oppia kirjoja lukemalla! Sen sijaan muutu mielesi hengeltä Jumalan
evankeliumin mukaiseksi. Ole ahkera mielenmuutoksessa, eikä lukemisessa!

Oppi ja iankaikkinen elämä
Minä tahdon elää Jumalalle mieliksi, koska Hän uhrasi ainoan Poikansa minun
tähteni. Jumalan rakkaus on tehnyt minusta oikeamielisen. Kaikki me uskovaiset
kuitenkin erehdymme jossain kohdin siinä, mikä olisi Jumalalle otollista ja
täydellistä. Näin oikeamieliset eivät vielä ole kaikessa oikeaoppisia.

On vääriä oppeja, jotka estävät meitä pelastumasta, koska ne ottavat meiltä
pois Jumalan evankeliumin. "Ei kenelläkään, joka menee edemmäksi eikä pysy
Kristuksen opissa, ole Jumalaa. Joka pysyy siinä opissa, hänellä on sekä Isä että
Poika."2Joh.1:9

On myös vääriä oppeja, jotka eivät vie meiltä pelastusta, mutta estävät meitä
tuottamasta hyvää hedelmää iankaikkisuuteen. Siksi meidän tulisi puhdistua
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kaikista ajatuksista, jotka tuottavat meissä evankeliumin vastaisia oppeja.
Toisin sanoen meidän tulisi vartioida ajatuksiamme, ettemme yhtyisi maailman
ajatuksiin ja siten tulisi osallisiksi sen hengistä.

Maailman henkien saastuttamien uskovaisten olisi syytä tehdä parannus. Jos
Jumalan Henki saa muuttaa meidän ajatustemme henkeä, meidän ylpeät, ahneet
ja itsekkäät ajatukset katoavat ja Jeesuksen nöyryys, anteliaisuus ja epäitsekkyys
valtaavat mielemme. Silloin myös maailmanmieliset oppimme katoavat ja
pääsemme osallisiksi Jeesuksen opeista.

Et voi arvostella mikä on oikea oppi, jos et ole sisällä oikeassa evankeliumissa.
Et voi olla osallinen oikeasta evankeliumista, jos et ole katunut pahuuttasi.
Muuta siis mielesi ja käänny Jeesuksen puoleen. Hän odottaa sinun ottavan
yhteyttä ja vastaavan Jumalan sinua kohtaan Golgatalla osoittamaan rakkauteen.
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Julkaistu 15.01.2011

Jeesuksen Kristuksen omat
Tänään Jeesus elää kirkastetussa ruumiissaan Jumalan valtaistuimella,
mutta myös omissaan Pyhän Hengen kautta.

Jeesus Kristus elää
Raamattu ei kerro miltä Jeesus ulkoisesti näytti, kun Hän oli maan päällä. Sen
sijaan se kertoo Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa miltä Hän tänään näyttää
kirkastetussa ruumiissaan.

Se, miten Jeesus oli pukeutunut toimiessaan maan päällä, on hyvin tunnettua,
mutta nyt Hän ei enää näytä siltä. Tänään Hän on ylimmäinen pappi, joka on
pukeutunut pitkäliepeiseen viittaan ja Hänellä on rinnan kohdalla kultainen
vyö. Tänään Hän johtaa omiaan taivaasta käsin. Hän hoitaa maan päällä olevia
seurakuntiaan pitäen kädessään niiden palvelijoita. Hänen lähettiläänsä toimivat
kaikkialla maailmassa.

Raamattu ei kerro Jeesuksen tukanväriä siltä ajalta, kun Hän oli maan päällä,
mutta se kertoo, että tänään Hänen päänsä ja hiuksensa ovat valkoiset kuin
valkoinen villa, kuin lumi. Raamattu ei myöskään kerro Jeesuksen silmienväriä
Hänen ollessaan maan päällä, mutta se kertoo, että tänään Hänen silmänsä ovat
kuin tulen liekki. Hän näkee kaiken ja pyhä rakkauden tuli Hänen silmissään
pyhittää Hänen omansa ja tuomitsee Hänen vastustajansa.

Raamattu kertoo, että Jeesus näytti maan päällä ollessaan ihan tavalliselta
ihmiseltä, mutta tänään Hän näyttää Jumalalta. Hänen jalkansa ovat kuin
sulatusuunissa hehkuva pronssi, ja Hänen äänensä kuin suurten vetten pauhu.
Hänen jalkansa hehkuvat totuutta, mikä rohkaisee Hänen omiaan vaeltamaan
totuudessa, ja murskaa ne, jotka valheessa vaeltavat.

Raamattu ei kerro millaiset kasvot Jeesuksella oli, kun Hän oli kuolevaisessa
ruumiissaan, mutta se kertoo, että tänään Hänen kasvonsa ovat kuin aurinko,
kun se paistaa täydeltä terältä. Niin kuin aurinko pitää valollaan planeettamme
elossa, samoin Jeesus, jonka kasvoja Hänen omansa Hengessä katselevat, pitää
Hänen seurakuntansa elossa.

Jeesus Kristus on kirkkauden Herra! Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan
päällä. Onnellinen on hän, joka saa olla Hänen omansa. Hän sanoo omilleen:
"Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän. Minä olin
kuollut, mutta nyt minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja
tuonelan avaimet."Ilm.1:17-18

Kristuksen omat
Kun Jeesus oli täällä ihmisenä, Häneen uskovia sanottiin Hänen
opetuslapsikseen. Myöhemmin, kun Hänet jo oli korotettu taivaaseen, alettiin
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Häneen uskovia kutsua kristityiksi. Jeesuksen seurakunnan ulkopuoliset ihmiset
antoivat opetuslapsille tämän nimityksen. Nykyään monia kutsutaan kristityiksi,
vaikka he eivät ole Kristuksen omia.

Alkoivatko opetuslapset itse kutsua itseään kristityiksi? Varmaan jotkut
alkoivat, mutta ei ole hyvä nimittää itseään ulkopuolisten antamilla nimillä.
Parempi on käyttää Jumalan antamaa nimitystä, koska se antaa meille oikean
identiteetin.

Vanhassa Testamentissa ennustetaan, että ne, joiden päälle Jumala vuodattaa
Henkensä sanovat itsestään, että minä olen "Herran oma". Uudessa testamentissa
siitä esiintyvät myös muodot "Kristuksen Jeesuksen oma" ja "Kristuksen oma".
"Herran oma" on sama kuin "Jeesuksen Kristuksen oma", koska Jeesus Kristus
on Herra.

"Tämä sanoo: 'Minä olen  HERRAN oma '."Jes.44:5

"Joka antaa teille maljallisen vettä juotavaksi siinä nimessä, että te olette 

Kristuksen omia - totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa
vaille."Mark.9:41

"Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen omani, ja  minun omani tuntevat
minut."Joh.10:14

"Tänä yönä näet vieressäni seisoi sen Jumalan enkeli,  jonka oma minä olen ja
jota minä myös palvelen."Apt.27:23

"Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole  hänen omansa. Room.8:9

"Elämmepä siis tai kuolemme, me olemme  Herran omat. "Room.14:8

"Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka
asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta?  Te ette ole itsenne omat. "1Kor.6:19

"Kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus
ja sitten  Kristuksen omat hänen tulemuksessaan."1Kor.15:22-23

"Jos joku on varma siitä, että hän on  Kristuksen oma, pitäköön myös
mielessään, että niin kuin hän on  Kristuksen oma, niin olemme mekin."2Kor.10:7

"Jos te siis olette  Kristuksen omia, te olette Abrahamin siementä, perillisiä
lupauksen mukaan."Gal.3:29

"Ne, jotka ovat  Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa
himoineen ja haluineen."Gal.5:24

"Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti:
'Herra tuntee  omansa ', ja: 'Luopukoon vääryydestä jokainen, joka mainitsee
Herran nimen'."2Tim.2:19

Jeesus on maksanut hinnan kaikista ihmisistä, jotta heistä voisi tulla Hänen
omiaan. Käytännössä useimmat kieltäytyvät tulemasta Hänen omikseen.
Tänään Jeesus vielä kuitenkin kiertää synnin orjamarkkinoilla ja tahtoo ostaa
ihmisiä vapaaksi synnin orjuudesta. Jos joku vain tahtoo tulla ostetuksi Hänen
omakseen, Hänellä on millä maksaa.

Monet tahtoisivat kyllä olla vapaita synnin orjuudesta, mutta tahtoisivat myös
olla vapaita Jeesuksen herraudesta. He pitävät Jeesuksen omana olemista
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vapauttaan rajoittavana asiana ja jäävät siksi taistelemaan syntiä vastaan omin
avuin. He eivät ole uskoneet, että Jeesuksen herrauden alla on hyvä olla. Hän on
luvannut: "Minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt."Matt.11:30

Jeesus ilmestyy omissaan
Tänään Jeesus elää kirkastetussa ruumiissaan Jumalan valtaistuimella,
mutta myös omissaan Pyhän Hengen kautta. Hän ilmenee omissaan yhtä
arkipäiväisesti kuin Isä Jumala ilmeni Jeesuksen arjessa noin 2000 vuotta sitten.
"Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa."1Joh.4:17

Hänen omansa osa on olla sellainen kuin Hän oli ollessaan alentuneena
ihmiseksi, ei vähempää eikä enempää. Olla vähemmän olisi syntisen elämän
jatkamista ja olla enemmän olisi Jumalan kaltaisena esiintymistä.

Pyhä Henki on uskovan sydämessä vakuutena siitä, että tämä on Jeesuksen oma.
Juuri siksi Hän saa meissä aikaan tämän tunnustuksen: "Jeesus Kristus omistaa
minut." Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus avasivat meille pääsyn Hänen
omaisuudekseen.

Maailma kohtaa Jeesuksen Hänen omissaan, jos nämä ovat kuuliaisia Pyhälle
Hengelle. Tämän Jeesus ilmaisi sanoessaan opetuslapsilleen näin: "Niin kuin Isä
on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Näin sanottuaan hän puhalsi
heitä kohti ja sanoi heille: 'Ottakaa vastaan Pyhä Henki.'"Joh.20:21-22

Jokainen Kristuksen oma on Jeesuksen lähettiläs maailmassa. Aikoinaan Isä
Jumala ilmestyi maailmalle Jeesuksessa. Vastaavasti Jeesus nyt ilmestyy
maailmalle omissaan. Siinä Isä Jumala ilmestyi maailmalle, kun Jeesus ei tehnyt
väärin, vaan eli Jumalan hyvyyden mukaan. Samoin Jeesus ilmestyy maailmalle
siinä, kun Hänen omansa eivät tee väärin, vaan elävät Jeesuksen hyvyyden
mukaan.

Moni odottaa näkevänsä ihmeitä voidakseen uskoa Jumalaan. He haluavat
nähdä sairaiden paranevan tai tulen lankeavan alas taivaasta, mutta suurimmasta
ihmeestä he eivät välitä. Suurin ihme on se, kun ihminen ei enää tee väärin, vaan
elää Jumalan tahdon mukaan. Tämä Jeesuksen omissa esiintyvä ihme ärsyttää
väärintekijöitä, koska se aiheuttaa heille huonoa omaatuntoa.

Kristuksen oma ei valehtele, tapa, varasta, harjoita haureutta eikä tee
aviorikosta. Hän ei ole ylpeä, ahne eikä itsekäs, vaan nöyrä, antelias ja ahkera
muiden hyväksi. Hän iloitsee totuudesta ja antaa anteeksi kokemansa vääryyden.
Rakkaudesta Jumalaan hän on valmis tottelemaan Jumalan tahtoa silloinkin, kun
se merkitsee omasta tahdosta luopumista ja kärsimyksiä.

Tietoisuus siitä, että olen Jeesuksen oma, on avainasia, jotta Pyhä Henki
voisi vaikuttaa minussa Jumalan hyvyyttä. Identiteettini muut ainekset voivat
tietoisuuttani valtaamalla tukahduttaa Jumalan Hengen vaikutuksen minussa.
Kaikki mitä lisään sanaparin "minä olen" perään muokkaa identiteettiäni.
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Minä olen Jeesuksen Kristuksen oma ja kaikki muu, mitä olen, olkoon Hänen
kauttaan.

Minä en ole protestantti enkä helluntailainen, enkä minä ole karismaatikko enkä
melankolikko, enkä minä ole fundamentalisti enkä oikeistolainen, enkä minä ole
hyvä enkä viisas, vaan minä olen Jeesuksen Kristuksen oma. Meille tekee hyvää
joutua identiteettikriisiin, koska siinä me voimme sanoa "minä en ole" ja siten
riisua minuudestamme pois vanhan ihmisemme, joka tahtoo syntiä tehdä.

Muuttuminen omistajansa kaltaiseksi
Kuka sinä olet? Mitä sinä olet? Mitä identiteettiä sinä tottelet, kun teet
ratkaisuja? Hallitseeko tietoisuuttasi niin vahvasti se, että olet Jeesuksen oma,
että se saa sinut toimimaan Hänen tahtonsa mukaan?

Jumala tahtoo antaa sinulle identiteettikriisin, jossa voit yhtyä tähän totuuteen:
"Minä en ole mitään!" Tästä olotilasta käsin voit kohdata Jumalan, sillä
"mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on
jotakin."1Kor.1:28

Kun Jeesus sanoo sinun hengellesi - "sinä olet minun", silloin saat astua
kuolemasta elämään ja mitättömyydestä oikeaan olemiseen. Silloin saat armon
kokea: "Minä olen Jeesuksen Kristuksen oma." Älä salli minkään ihmismielen
mukaan arvokkaana olemisen viedä itseltäsi tätä onnea.

Hän ei voi vaikuttaa meissä, jos emme anna Hänelle tilaa itsessämme. Hän
ei puhdista minuuttamme väkisin. Jos me panemme pois tästä maailmasta
perimämme arvot ja asenteet, me olemme kieltäneet itsemme ja ottaneet
ristimme ja voimme seurata Jeesusta.

Meidän tulee ottaa Jeesusta kohtaan sama asenne kuin Hänellä oli Isäänsä
kohtaan. Jeesus ei tehnyt mitään omassa nimessään, vaan sen minkä teki, Hän
teki Isänsä nimessä. Hän sanoo: "Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan
omaa tahtoani vaan lähettäjäni tahdon."Joh.6:38

Kristuksen omana minä en ole tässä maailmassa tehdäkseni oman tahtoni
mukaan, vaan olen täällä Jeesuksen tahtoa varten. Tämä asenne saa voimansa
uudesta identiteetistäni: "Minä olen Herran Jeesuksen Kristuksen oma." Mitä
muuta ikinä minä olenkin, myös se muu vaatii tulla toteutetuksi, jos en kiellä
itseäni.

Hän, joka on saanut kokea miltä tuntuu toteuttaa identiteettiään Jeesuksessa,
tietää kuinka paljon paremmalta se tuntuukaan kuin toteuttaa omia unelmiaan.
Kun Jeesus oli toteuttanut Isänsä tahtoa, hän sanoi: "Minun ruokani on se, että
teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen."Joh.4:34  Jeesuksen
tahdon mukaan eläminen maistuu hyvältä. Se on hyvää ja terveellistä ruokaa.
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Vain se, mitä minä olen Jumalan armosta Jeesuksessa Kristuksessa, on
arvokasta. Minä olen Kristuksen kanssa ylösnoussut. Minä elän, koska Hän elää!
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Julkaistu 08.08.1999

Pyhyys
Pyhyys on erottautumista tiettyyn tarkoitukseen tai omistautumista jollekin
asemalle. Jumala on hyvä, eikä Hänessä ole mitään pahuutta. Hänen
pyhyytensä on hyvyyttä. Kaikki paha on Hänelle epäpyhää.

Asialleen omistautuneet
Joku omistautuu työuralleen, toinen perheelleen tai harrastukselleen.
Työlleen omistautunut panee perheensä ja harrastuksensa työnsä määräämään
järjestykseen. Harrastukselleen omistautunut järjestää elämänsä muut asiat
harrastuksensa vaatimaan muotoon. Moni yrittää järjestää elämänsä niin,
että hän olisi omistautunut monelle asialle yhtä aikaa. Esimerkiksi yritetään
omistautua perheelle yhtä paljon kuin työlle. Vaikka joku siinä onnistuisikin,
niin silti vain yksi asia kerrallaan voi olla hänelle pyhin.

Asialleen omistautunut saa usein aikaan jotain laadukasta. Siksi työnantaja on
mielissään työntekijästä, joka on pyhittänyt elämänsä työlleen. Urheiluseuran
valmentaja on mielissään urheilijasta, jolle urheilu on pyhä asia. Jumalakin on
iloinen uskovaisesta, joka on pyhittänyt itsensä Jumalaa varten.

Asialle omistautuminen tekee ihmisestä itsestään uhrin, jonka hän antaa
asialleen. Pyhittäytyminen tai vihkiytyminen on aina itsensä uhraamista. Joku
antaa itsensä "tieteen alttarille" toinen taas uhraa elämänsä isänmaansa hyväksi.

Kaikessa omistautumisessa on symbolisia menoja, joissa tuo uhri annetaan
teoriassa. Tuo vihkimys tai vala sitten velvoittaa käytännössä toteuttamaan sen,
mikä luvattiin.

Sotilasvalassa tai juhlallisessa vakuutuksessa ihminen lupaa uhrata itsensä
isänmaansa itsenäisyydelle. Yliopiston suorittamassa promootiossa saatu
oppiarvo velvoittaa elämään tieteelle. Pappisvala pyhittää papin elämään kirkon
tunnustukselle.

Monet pitävät näitä valoja ja vihkimyksiä vain muodollisina menoina.
Todellinen vihkiytyminen on tietysti aina sydämen asia, mutta valat ja
vihkimykset vaikuttavat sitovasti henkimaailman tasolla niihinkin, jotka antoivat
ne vain muodon vuoksi. Niissä voidaan tulla osalliseksi henkivalloista. "Mitä
siis tarkoitan? Ettäkö epäjumalalle uhrattu on jotakin tai epäjumala on jotain?
Ei, vaan minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle,
enkä minä tahdo teidän tulevan osallisiksi riivaajista."1Kor.10:19-20

Toisen maailman sodan jälkeen monet saksalaiset totesivat, miten Hitlerille
annettu sotilasvala oli ihmeellisesti sokaissut heidät. He olivat pyhitetyt
Hitlerille ja näkivät siksi asiat vihkimyksensä mukaisesti. Samoin on nykyään
Kosovossa. Monet serbit ovat antaneet itsensä isänmaalleen niin, että ovat tulleet
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osallisiksi pahoista hengistä, jotka innoittivat heidät äskettäin tapahtuneisiin
hirmutekoihin. Ole siis varovainen aina, jos sinua pyydetään omistautumaan
jollekin.

Yksi hyvä asia
Yhdelle hyvälle asialle omistautuminen voi panna elämän muutkin asiat oikeaan
järjestykseen. Käytännössä ihmiset palvelevat monia epäjumalia ja ovat antaneet
itsensä monille alttareille. Jotkut ovat omistautuneet vain yhdelle asialle, mutta
onko se niin hyvä asia, että sen vaikutuksesta elämän muutkin asiat menevät
oikeaan järjestykseen?

Jumala haluaa, että me omistauduttaisiin vain Hänelle. Jos näin teemme, niin
Hän lupaa johdatuksen, mikä panee elämämme kaikki muut asiat kohdalleen.
Näin Suomen itsenäisyys ei ole minulle pyhä asia, vaan Jumalan tahto. Se mitä
voin tehdä Suomen hyväksi, riippuu siitä, mitä Jumala vaikuttaa elämässäni.
En voi juhlallisesti luvata tai vannoa mitään, koska en ole itseni oma. En uhraa
elämääni perheelle tai työlle, mutta sain vaimon Jumalan johdatuksessa ja
työnikin on rukousvastaus Häneltä.

Jumala on antanut meille esimerkin oikeasta omistautumisesta Jeesuksessa
Kristuksessa, joka antoi itsensä kokonaan Jumalan tahdolle: "Minä en ole tullut
taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani vaan lähettäjäni tahdon."Joh.6:38  Jumalan
tahto Hänen suhteensa oli se, että Hän tuli sovittamaan meidän syntimme.
Jumala antoi ainoan Poikansa syntiuhriksi meidän puolestamme, että me
voisimme pelastua. Me voimme omistautua Jumalalle vain tämän uhrin kautta.

Uskoontulo merkitsee itsensä pyhittämistä Jumalalle Jeesuksen Golgatan
uhrin vuoksi. "Meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla
kertakaikkisesti."Hep.10:10

Jumala on ihmisen silmissä hyvä ja pyhä, jos tämä näkee Jumalan teon
Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Toisaalta kukaan ei ole Jumalan
silmissä pyhä, jos hän ei ole vastaanottanut Jeesusta omien syntiensä sovittajana.

Ensin minun on otettava vastaan se uhri, jonka Jumala antoi minun hyväkseni.
Sitten voin antaa itseni uhriksi Hänelle. "Jumalan armahtavan laupeuden
kautta kehotan siis teitä, veljet: Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle
mieluisaksi uhriksi."Room.12:1

Huomaa, kuinka omistautunut Jumala on pelastustyölleen, minkä Hän teki
sinunkin hyväksesi!

Jumalan pyhä kansa
"Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka on
tuleva."Ilm.4:8  Pyhä Isä, Pyhä Poika ja Pyhä Henki on Herra Jumala.

Herra Jeesus oli kerran ristillä meidän syntiemme tähden.
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Hän on nyt valtaistuimella taivaassa ja
Hän on tuleva pian takaisin maan päälle.

Jumala on pyhä. Hän on omaa luokkaansa. Hän on erillään kaikesta luodusta.
Hän on pelottava ja kunnioitusta herättävä Herra. Vain Hänellä on tosi herraus!

Hän on päättänyt kutsua ja erottaa itselleen kansan syntisestä ihmiskunnasta.
Hänen kansansa on osallinen Hänen pyhyydestään. Jeesuksen Kristuksen
kautta on saatavissa Jumalan kansan kansalaisuus. "Hänen kauttaan on meillä
molemmilla (juutalaisilla ja pakanoilla) pääsy yhdessä ja samassa Hengessä
Isän luo. Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa
kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä."Ef.2:18-19

Jokaisen, joka on ottanut Jeesuksen vastaan omana Vapahtajanaan, on tärkeätä
tiedostaa kansalaisoikeutensa. Jeesus kutsuu opetuslapsiaan veljikseen. "Hän,
joka pyhittää, ja ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Siksi hän ei
häpeä kutsua heitä veljikseen."Hep.2:11

Paavali osoittaa kirjeensä Jumalan kansalle sanomalla, "Efesoksessa oleville
pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa."

Raamatussa puhutaan usein Jeesukseen uskovista ihmisistä pyhinä. Sana on
sama, mitä käytetään Jumalasta, kun sanotaan, että Hän on pyhä. Jumalan
pyhyydestä siirtyy jotain ihmiseen, kun hän ottaa vastaan Jeesuksen.

Hänen verensä puhdistaa uskovan synnistä. Hänen kuolemansa osallisuus
erottaa uskovan pois syntisestä sukukunnasta. Hänen ylösnousemusvoimansa
liittää uskovan Jumalan perheen yhteyteen. "Jumala on pelastanut meidät
pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan."Kol.1:13 

Kansainvaellus kaikista kansoista Jeesuksen Kristuksen kuningaskuntaan on
ollut meneillään jo 2000 vuotta.

Jumalan pyhyys on se voima, joka on rajana maailman ja Jumalan kansan
välillä. Kristillisen kirkon jäsenyys on vain kuulumista maalliseen yhdistykseen,
eikä se tee kenestäkään Jumalan kansan jäsentä. Silloin kun seurakunnan
muodollista jäsenyyttä pidetään Jumalan kansan jäsenyytenä, se pimittää
todellisen Jumalan kansan olemassaolon.

Pyhillä on omia seurakuntiaan, mutta niiden pysyminen vain pyhien
toimintana on kovan taistelun takana. "Niin kuin on laita kaikissa pyhien
seurakunnissa."1Kor.14:33  Niihin on tarkoitus liittyä vain niiden, jotka jo ovat
pyhiä.

Kukaan ei voi tulla pyhäksi liittymällä pyhien seurakuntaan. Käytännössä
jumalattomat ovat usein päässeet mukaan toimintaan pyhien seurakunnissa ja
saastuttaneet ne. Jumalan kansan ja maailman raja ei onneksi kulje seurakuntien
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jäsenkortistojen mukaan, vaan Jumalan pyhyys erottaa todellisen seurakunnan
maailmasta. Epäpyhien seurakunnissa elää pyhien ryhmiä.

Jeesuksen oman pyhä elämä merkitsee mukautumista Jumalan pyhyyteen
käytännön elämässä. "Olkaa niin kuin kuuliaiset lapset älkääkä mukautuko
niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana,
elitte. Tulkaa sen sijaan kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän
kutsujannekin on pyhä."1Piet.1:14-15

Jumalan kansa julistaa pyhyydellään Jumalan Pyhyyttä. "Te sen sijaan
olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa
julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät
ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan
kansa, ette olleet armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja."1Piet.2:9-10

Ennen uskoontuloa kukaan ei ole Jumalan kansaa eikä ole armahdettu.
Uskoontulon jälkeen olet Jumalan kansaa ja armahdettu. Joka on pyhä, hän
pyhittyköön edelleen. Jeesuksen oman tulee elää "niin kuin pyhien sopii".

Kiitos Jumalalle kaikista Hänen pyhistään. He asuvat hajallaan kaikkien
kansojen ja erinimisten kirkkojen seassa. Kun ennestään toisilleen
tuntemattomat pyhät tapaavat ensimmäistä kertaa, kokevat he heti keskinäisen
rakkauden ja yhteyden. He ovat kuin saman kansan ihmiset, jotka asuvat
muukalaisina vieraalla maalla ja ilahtuvat tavatessaan omiaan.

"Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet
Pyhä?"Ilm.15:4  Kun Jeesus on tullut maan päälle yhdessä pyhiensä kanssa, Hän
tuomitsee kaikki kansat. Silloin sanotaan: "Vanhurskas olet sinä, joka olet ja
joka olit, sinä Pyhä, kun näin tuomitsit."Ilm.16:5

Jos et nyt ole pyhä, niin tule pyhäksi Jeesuksen kautta, että voisit astua Pyhän
Jumalan eteen. Jos nyt olet pyhä, niin pysy edelleen pyhänä joka tilanteessa
tullaksesi enemmän osalliseksi Jumalan pyhyydestä, ja siten ilosi on oleva
suurempi, kun katselet Pyhän Isän kasvoja.
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Julkaistu 14.05.2001

Pyhitys
Jeesuksen oma on pyhässä liitossa Jumalan kanssa. Häneen liittyminen
merkitsee pääsemistä osalliseksi Hänen pyhyydestään. Henkesi on pyhä, jos
Pyhä Henki hallitsee sitä. Sielusi on pyhä, jos sitä hallitsee pyhitetty henkesi
ja ruumiisi on pyhä, jos sitä hallitsee pyhitetty sielusi. Jeesus sinussa antaa
sinulle toivon siitä, että elämäsi muuttuu!

Pyhä liitto
Uskoontulo on astumista uuteen liittoon Jumalan kanssa. Minä olen pyhässä
liitossa Hänen kanssaan. Hän kutsui minut tähän liittoon evankeliumin kautta.
Se on uusi liitto Jeesuksen Kristuksen veressä. Jumala hyväksyi minut tähän
liittoon, koska Jeesuksen veri puhdisti minut sen arvoiseksi.

Kaikissa liitoissa on kyse toisiinsa liittymisestä ja elämisestä jossain määrin
toisen ehdoilla. Jumalan ja ihmisen välisessä liitossa eletään täysin Jumalan
ehdoilla. Vai haluaisitko sinä, että Jumala alkaisi muuttua sinun kaltaiseksesi
liityttyäsi Häneen?

Osallisuus Hänen pyhyydestään
Jumalan meissä aikaan saamaa muutosta kutsutaan pyhitykseksi. "Nyt, kun
te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän
hedelmänne on pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä."Room.6:22  Pyhä
Liitto on yhdeksi tulemista Jumalan kanssa. Pyhitys perustuu siihen, että
Hän asuu minussa Henkensä kautta. Ilman Hänen läsnäoloaan ei ole toivoa
muutoksesta: "Kristus teissä, kirkkauden toivo."Kol.1:27

Jumala pyrkii pyhittämään meidät, mutta me voimme vastustaa sitä. Jokainen
uskovainen vastustaa joskus Jumalaa ja saa vastaavan määrän Hänen
kuritustaan. "Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme
osallisiksi hänen pyhyydestään."Hep.12:10  Tämä kuritus on pääasiassa sanallista,
sillä edellistä jaetta edeltää lause: "Poikani, älä halveksi Herran kuritusta äläkä
menetä toivoasi, kun hän nuhtelee sinua. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän
kurittaa."Hep.12:5-6

Kun joku Raamatun kohta loukkaa sydäntäsi, älä vastusta sitä ja ajattele,
että sinua lyötiin Raamatulla päähän, vaan ota se sana vastaan Isän Jumalan
rakkautena. Taivaallinen Isä harjoittaa myös ruumiillista kuritusta, sillä "Hän
ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa."Hep.12:6

Kokonaan pyhitetty
"Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan, ja säilyköön koko teidän
henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen tulemukseen."1Tess.5:23  On siis olemassa hengen, sielun ja ruumiin
pyhitystä. Henkesi on nuhteeton, jos se on täysin alistunut Jumalalle. Sielusi on
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nuhteeton, jos se on alistunut pyhitetylle hengellesi ja ruumiisi on nuhteeton, jos
se on alistunut pyhitetylle sielullesi.

Kaikki siis alkaa henkesi uudistuksesta. "Puhdistautukaamme kaikesta lihan
ja hengen saastaisuudesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan
pelossa."2Kor.7:1  Mikä siis saastuttaa henkeäsi? Se on saastuttanut myös sielusi ja
teettää saastaisia tekoja ruumiillasi.

Älä ala korjailla vain tekojasi tai puhdistaa vain tunne-elämääsi. Mene ja
puhdista se lähde, josta ne kumpuavat. Sanat ja teot, jotka ovat vastoin
asenteitasi, ovat teeskentelyä. Jos yrität aloittaa pyhittäytymisen joltain muulta
kuin hengen tasolta, niin ryhdyt teeskentelijäksi.

Epäpyhin asia
Teeskentely on kauhistus Jumalalle. Se on epäpyhin asia. Jeesus sanoo:
"Varokaa fariseusten hapatusta, tekopyhyyttä."Luuk.12:1  Jos aiot elää kristillisten
arvojen mukaan ilman, että sydämesi ensin muutetaan, niin olet liittynyt
fariseusten puolueeseen.

Jeesus vertaa teeskentelyä hapatukseen, koska se tarttuu helposti ihmiseltä
toiselle. Siksi on syytä erota yhteydestä, joka perustuu teeskentelylle. "Lähtekää
pois heidän keskeltään ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä koskeko
saastaiseen, niin minä otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja
teistä tulee minun poikiani ja tyttäriäni, sanoo Herra Kaikkivaltias."2Kor.6:17 

Teeskentelyn saastuttama kristillisyys on muuta teeskentelyä vaarallisempaa,
koska se pettää ihmisiä heidän Jumala suhteessaan.

Joku voi nuhdella minua: "Kiinnitä enemmän huomiota sanavalintoihisi ja
yritä puhua ihmisille ystävällisemmin." Tähän vastaan: Pitäisikö minun siis
teeskennellä? Riittääkö sinulle vain se, että minä muutan sanojani. Mikset
ennemmin sano minulle: "Katso miten epäystävällinen sydän sinulla on. Siellä
ei ole kyllin lämpimiä ajatuksia ihmisiä kohtaan." Älkäämme siis pakottako
sieluamme raamatullisen käyttäytymisen muottiin, vaan muuttukaamme
hengeltämme.

Karta päättäväisesti teeskentelyä. Jos annat sille periksi, niin Jumalan pyhittävä
työ ei etene sinussa. Jumalan aikaansaama pyhitys on totuuden hedelmä.

Teeskentely on jumalattoman puku
Miksi teeskentely on niin suosittua? Onhan se on oleellinen osa sivistystä!
Kaikki sen tietävät, että sivistys on vain ohut pintakerros ihmisessä. Monet
vanhemmat, opettajat ja papit ovat tehneet paljon töitä kasvattaakseen ihmisistä
teeskentelijöitä.

Olisihan se kauheata, jos ihmiset eivät osaisi teeskennellä hyvää, vaan
toteuttaisivat itseään estottomasti. Teeskentely on ylpeyden hedelmä. Ei ole
helppoa paljastaa sydäntään julkisesti. Kuinka usein olenkaan saanut hävetä
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itseäni ja sanoa Jeesukselle: tässä on sydämeni; ota se ja muuta, niin kuin tahdot.
Teeskentely on kuin pahaa sydäntämme suojaava puku ja siitä luopuminen on
kuin alastomuus julkisella paikalla.

Myös kristillisyydessä on järkyttävän yleistä suojata pyhittymätöntä sydäntään
teeskentelyllä. Monet ihmiset, jotka sanovat saaneensa syntinsä anteeksi
Jumalalta eivät vaella niin kuin pyhien sopii. Heidän sydämensä ajatukset
ja asenteet ovat edelleen jumalattomat. Heidän on täytynyt vastustaa Pyhää
Henkeä, koska muuten osallisuus Jumalan Hengestä olisi muuttanut heidät.
"Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin
kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin
kuin muuttaa Herra, joka on Henki."2Kor.3:18

Pyhä Henki antaa meille rohkeuden riisua pois teeskentelypuvun, koska Hän
lupaa meille uuden paremman puvun. "Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne,
jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä seuratessaan
petollisia himoja, uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi
ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja
pyhyyteen."Ef.4:22-24

Pyhyys on uskovaisen puku
Kun uskova on sydämestään yhtynyt Jumalan asenteisiin, niin hän saa kokea
sisimmässään jotain sellaista vapautta ja sisäistä kirkkautta ja rauhaa, ettei
synnissä elävät osaa edes uneksia. Paavali sanoo tätä uskovaisen aarteeksi:
"Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi
Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä."2Kor.4:7

Mitä käytännön tekoja meissä asuva Jumalan pyhyys saa aikaan? Siitä on paljon
esimerkkejä Raamatussa. Lyhyesti sanottuna se merkitsee sitä, että uskova
käyttäytyy samalla tavalla kuin Jeesus. "Kaikki te, jotka olette Kristukseen
kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen."Gal.3:27

Pyhitä ajatuksesi
Jumala odottaa meidän pyhittävän ajatuksemme ja asenteemme. Jos me
näkisimme yhtä paljon vaivaa sydämemme ajatusten kanssa kuin kiinnitämme
huomiotamme sanoihimme ja tekoihimme niin maailmamme olisi toisenlainen.

Mitä ajattelet itsestäsi, Jumalasta ja maailmasta? Tutki sydämesi ja tunne
syvimmät ajatuksesi! "Jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi. Mutta kun
meitä tuomitaan, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä yhdessä maailman
kanssa tuomittaisi kadotukseen."1Kor.11:31-32  Oikeat ajatukset itsestä pyhittävät
ylösnousemususkon. Oikeat ajatukset Jumalasta pyhittävät rakkauden. Oikeat
ajatukset maailmasta pyhittävät tulevaisuuden toivon.
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Ajatukset itsestäsi
Itseensä luottaminen on epäpyhä asia. Ympärileikkaus on esikuva
itseluottamuksen poistamisesta. Jumala ympärileikkaa meidän sydämemme.
"Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme
Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa emmekä luota lihaan."Fil.3:3

Esikuvassa poistetaan vain esinahka, mutta oikeassa ympärileikkauksessa
poistetaan koko lihan ruumis. "Hänessä teidät on myös ympärileikattu ... lihan
ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella."Kol.2:11

Miten Jumalan ympärileikkausveitsi meitä leikkaa? "Jumalan sana on elävä
ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi,
kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset
ja aikeet."Hep.4:12  Jumalan sana pyrkii leikkaamaan sinut eroon syntisestä
luonnostasi. Huomaa nyt tämä! Sinun onnesi riippuu juuri siitä Jumalan sanasta,
joka sinua eniten loukkaa.

Me emme haluaisi olla sillä tavoin heikkoja, että menettäisimme
itseluottamuksemme. Jos emme kuitenkaan juuri tässä asiassa alistu Jumalalle,
niin emme koskaan voi elää Jumalan uskossa. Meidän täytyy olla ensin
epävarmoja, jotta Jumalan antamalle varmuudelle olisi meissä tilaa. Ylpeät
ajatukset itsestä saavat aikaan Jumalan kurituksen. Kiitos Hänelle kurituksen
armosta! Pyhitys tässä asiassa merkitsee rukouksessa itsensä antamista Jumalalle
ja kaikissa asioissa turvautumista Häneen. Olkoon sinulla pyhä usko!

Ajatukset Jumalasta
Jumalan neuvominen on epäpyhä asia. Usein me ajattelemme Jumalasta nurjasti,
vaikka olemme saaneet Häneltä paljon hyvää. Monet eivät tunnusta neuvovansa
Häntä, mutta jos he tutkisivat sydämensä, niin he huomaisivat sen todeksi.
Monien mielestä Jumala on liian ankara, ja he haluavat opettaa Jumalalle
armollisuutta. Pyhitys tässä asiassa merkitsee Raamatun totuuksien itseensä
sulattamista. Jeesus sanoo: "Autuas se, joka ei loukkaannu minuun."Luuk.7:23

Jeesus on loukkauskivi myös monille uskovaisille. Hän sanoo itsestään:
"Jokainen, joka tähän kiveen kaatuu, ruhjoutuu, ja jonka päälle se putoaa,
sen se murskaa."Luuk.20:18  Ne, jotka eivät ollenkaan usko murskautuvat, mutta
uskovaisina loukkaantuvat ruhjoutuvat. Pietari sanoo kirjeessään, että Jeesus
on monille "kompastuskivi, loukkauksen kallio. Koska he eivät tottele sanaa, he
kompastuvat."1Piet.2:7-8

Sanan ruhjomaa uskovaista ei paranna se, että sanan terävyys selitetään pois,
vaan se, että hän saa voiman pysyä Jumalan sanan leikkauspöydällä. Tässä
on keskeisintä muistaa se, miten Jeesus on tullut elämäni kulmakiveksi. Hän
kuoli puolestani ristillä. Hän otti päälleen kaiken sen Jumalan tuomion, jonka
minä ansaitsen. Katseesi Jeesuksen kärsimyksiin ristillä tekee tyhjäksi väärät
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ajatuksesi Jumalasta. Et voi uskoa Jumalan rakkautta minkään muun näyn
kautta.

Vie siis kaikki pahat ajatuksesi Jumalasta Golgatalle. Kiinnitä katseesi
Jeesuksen uhriin ja se todistaa sinulle Jumalan syyttömyyden ja kumoaa kaikki
päinvastaiset todisteet. Olkoon sinulla pyhä rakkaus!

Ajatukset maailmasta
Maailman rakastaminen on epäpyhä asia. Usein me ajattelemme tästä
maailmasta niin kuin se olisi ihmisten eikä Jumalan. Jos uskomme Jeesusta, niin
ajattelemme tästä maailmasta, että se on tulelle talletettu. Me odotamme uutta
maailmaa, jonka Jumala luo. Jos ajatuksemme ovat pyhitetyt tässä asiassa, niin
emme juurru mitenkään tänne. "Aika on lyhyt. Olkoot tästä lähtien nekin, joilla
on vaimo, kuin heillä ei vaimoa olisikaan, ja ne, jotka itkevät, kuin eivät itkisi,
ja ne, jotka iloitsevat, kuin eivät iloitsisi. Olkoot ne, jotka ostavat, kuin eivät
omistaisi mitään, ja ne, jotka käyttävät hyödykseen tätä maailmaa, kuin eivät
siitä hyötyisi, sillä tämän maailman muoto on katoamassa."1Kor.7:29-31

Maailmanmielinen uskovainen on pyhittäytymätön ja vaarassa kadottaa
uskonsa. "Sillä monet, joista olen usein teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon,
vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa
on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja maallisiin on heidän
mielensä."Fil.3:18-19

Oikeat ajatukset tästä maailmasta saa siten, että suuntaa ajatuksensa Jumalan
luo. "Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on
maan päällä. Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa
kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin
ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa."Kol.3:2-4  Olkoon sinulla pyhä toivo!

Jumala yksin on pyhä! Olkoon Hän sinua lähellä! Pyhä, pyhä, pyhä on Herra
Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on.
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Osallisuus muiden pahoihin tekoihin
Jos osoitamme synnille hyväksyntää, koskemme saastaiseen. Maailma
on täynnä synnin saastuttamia asioita. Voimme elää niiden keskellä
päästämättä niiden saastaisuutta sydämeemme.

Synti on tarttunut meihin kaikkiin
Synti tuli ihmiskuntaan siten, että Eeva tuli osalliseksi Paholaisen synnistä
ja Aadam Eevan synnistä. Kaikki langenneet haluavat vetää muut mukaan
kapinaansa. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi niitä, joiden kautta ne
tulevat.

Toisten synneistä tullaan osallisiksi osoittamalla hyväksymistä heidän
asenteilleen tai teoilleen. Eeva olisi voinut vastata käärmeelle: En hyväksy
asennettasi, joka kyseenalaistaa Jumalan luotettavuuden. Synti on tullut meidän
jokaisen elämään siten, että olemme lapsena ensin tulleet osalliseksi muiden
synneistä ja sitten alkaneet tehdä omia syntejä.

Lapset tulevat osallisiksi vanhempiensa tai kavereidensa synneistä. Läheisten
ihmisten pahojen tekojen hyväksyminen tapahtuu kuin itsestään. Me
hyväksymme toisten pahat teot, koska tarvitsemme heidän hyväksyntäänsä ja
huolenpitoaan. Moni on hyväksynyt työnantajansa tai valtiovaltansa pahat teot
turvatakseen toimeentulonsa.

Kun olin alle kymmenvuotias, naapurin poika kertoi minulle, että oli varastanut
kaupasta makeisia. Hän tarjosi niitä minulle. En tahtonut ottaa niitä, koska
tunsin, että se tekisi minusta osallisen hänen varkauteensa. Hän varmaan
ymmärsi, miksi en ottanut niitä ja tarjosi niitä yhä uudestaan. Lopulta en enää
kehdannut olla ottamatta. Tämän kaltaiset tilanteet esiintyvät kaikkien ihmisten
elämässä.

Uskovatkin ovat vaarassa saastua
Jeesus on puhdistanut omansa synneistä, mutta jokainen uskova tarvitsee
Jeesuksen rohkeutta voidakseen torjua osallisuuden muiden synteihin. Siksi
Paavali sanoo Timoteukselle: "Älä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Varjele
itsesi puhtaana."1Tim.5:22

Timoteus oli arka sanomaan ihmisille, että he tekevät väärin. Siksi Paavali sanoi
hänelle, että "Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman,
rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen."2Tim.1:7  Me todella tarvitsemme
Jumalan Hengen antamaa rohkeutta, voidaksemme olla osallistumatta muiden
synteihin.

Ihmispelko tai kiintymys johonkin ihmiseen panee meidät hyväksymään asioita,
joista sisimpämme sanoo, että ne ovat väärin. Jumalan pelko tai rakkaus Häneen
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antaa meille voiman torjua väärintekijöiden yritykset saada meidät hyväksymään
heidän tekonsa.

Mitä aktiivisemmin hyväksymme pahan, sitä varmemmin tulemme myös
sen pahan tekijöiksi. Jos osoitamme hyväksymistä synnille, sillä ilmoitamme
valmiutemme itsekin tehdä samoin. Jos tuomitsemme muiden synnin, sillä
ilmoitamme aikomuksemme olla itse tekemättä sitä samaa.

Jos hyväksymme jonkun muun tekemän vääryyden, se vaikuttaa meidän
ajatuksiimme saaden meidät hyväksymään pahoja ajatuksia. Se taas vaikeuttaa
taisteluamme kiusauksia vastaan. Siksi puhdistaudu pian ja kadu sitä, jos osoitit
synnille hyväksyntää. Silloin menestyt taistelussa pahoja ajatuksia vastaan.

Jumalan Henki ei vaikuta meissä Jeesuksen hyvyyttä, jos olemme saastaisia.
Siksi toisten synneistä osalliseksi tulleet uskovat ovat hengellisesti heikkoja ja
maailmanmielisiä.

Miten varjella itsensä puhtaana?
Jumala varjelee meitä varottamalla meitä saastaisesta, mutta me varjelemme
itsemme tottelemalla Hänen varotuksiaan. Hän johdattaa ja ohjaa meitä, jos
tahdomme pysyä puhtaina. Jos otamme sen asenteen, että voimme selviytyä
puhtaina, vaikka elämme miten haluamme, on selvää, että saastumme.

Toisen ihmisen synneistä voi tulla osalliseksi monella tavalla, koska
hyväksymisen osoittamista on monenlaista. Aina ei tarvitse sanoa, että sinä
teet väärin, vaikka joskus se täytyy sanoa, jos haluat pysyä puhtaana. Joskus
vaikeneminen viestittää, että emme hyväksy sitä, mitä sanottiin. Joskus pelkkä
ilme kertoo ajatuksemme. Joskus meidän täytyy lähteä pois jostain paikasta
ja toisinaan meidän ei pidä mennä johonkin tilaisuuteen, osoittaaksemme, että
emme hyväksy vääryyttä.

Monet ovat tulleet osallisiksi muiden synneistä, koska eivät ole halunneet
pahoittaa kenenkään mieltä eivätkä tuomita toisten tekoja. Sanalla tuomita on
kaksi eri merkitystä ja Jeesus kielsi meiltä niistä vain toisen: 1) tuomita, sanoa
vääräksi, 2) tuomita, langettaa tuomio.

Tietysti tärkeintä on se, ettemme sydämessämme hyväksy vääryyttä, vaikka
emme uskallakaan ilmaista sitä muille. Jokainen joutuu kuitenkin koetuksiin,
joissa on pakko joko hyväksyä tai paheksua jotain asiaa. Siksi meidän tulisi
rukoilla, että Jumala ei sallisi meidän joutua tilanteisiin, jotka ovat meille liian
suuria koetuksia. Hän tahtoo täyttää meidät Pyhällä Hengellä, jotta voisimme
olla aivan rohkeat niissä koetuksissa.

Luonnollisen lian suhteen me haluamme tunnistaa saastaiset paikat, jottemme
koskisi niihin. Samoin meidän on tunnistettava synnin saastuttamat asiat, esineet
ja paikat. Jos osoitamme synnille hyväksyntää, koskemme saastaiseen. Maailma
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on täynnä synnin saastuttamia asioita, esineitä ja paikkoja. Voimme elää niiden
keskellä päästämättä niiden saastaisuutta sydämeemme.

Käytännössä voit pitää eri tekoa osoituksena synnin hyväksymisestä kuin
joku muu. Paavali kertoo, että hän ei syönyt epäjumalille uhrattua lihaa, jos
muut läsnäolijat pitivät sitä merkkinä siitä, että hän hyväksyy uhraamisen
epäjumalille. (1Kor.8) Ole sinäkin tietoinen siitä, mitkä tekosi viestittävät muille
synnin hyväksymistä. Älä varo ainoastaan niitä tekoja, joita sinä itse pidät
synnin hyväksymisenä.

Saastaisista asioista
Voitaisiin tehdä luettelo teoista, jotka ovat synnin hyväksymistä. Se olisi
hyvin pitkä lista. Se helposti ymmärrettäisiin lakikokoelmana, jota pitää
noudattaa. Saastaisella sydämellä elävät voisivat yrittää noudattaa niitä sääntöjä
osoittaakseen olevansa puhtaita. On tekopyhää paheksua syntiä, jos oma
sydän on saastainen. Jos sydän on puhdas, se itsestään osaa olla saastaiseen
koskematta. Siksi saastaisten asioiden listaaminen ei ole tarpeellista.

Kun pahat ajatukset nousevat mieleemme, voimme hyväksyä tai hylätä ne. Se
saastuttaa meidät, kun ajatuksissamme osoitamme synnille hyväksymistä. Jos
joku ei paheksu mieleensä nousevia pahoja ajatuksia, hänen on turha paheksua
käytöksellään muiden tekoja. Toisaalta, jos paheksumme jotain suullamme, se
voi muuttaa myös ajatuksiamme paremmiksi. Mieleemme voi nousta enemmän
pahoja ajatuksia, jos liikumme saastaisissa paikoissa, luemme saastaisia kirjoja
tai katselemme ja kuuntelemme saastaisia esityksiä.

Se on tärkeintä, että emme osoita synnille hyväksymistä ajatuksissamme. Silloin
voimme ymmärtää, miten meidän tulee toimia, jotta emme tulisi hyväksyneeksi
vääryyttä. Joskus täytyy sanoa ääneen tuomio mieleen nousevalle pahalle
ajatukselle, jotta pääsee siitä eroon.

Koska ajatuksemme ratkaisevat puhtautemme, oikeasta opista kiinnipitäminen
on tärkeä asia. Huulten oppi ei kuitenkaan paljoa hyödytä vaan sydämen
vakaumus. Siksi Jeesus rukoilee omiensa puolesta, että Jumalan totuus saisi
pyhittää meidät ja pitää erossa tästä saastaisesta maailmasta. "En rukoile, että
ottaisit heidät pois maailmasta vaan että varjelisit heidät pahasta. He eivät ole
maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. Pyhitä heidät totuudessa.
Sinun sanasi on totuus."Joh.17:15-17

Jeesuksen mielen vastaisen opin vastaanottaminen tekee meidät osalliseksi niistä
teoista, jotka tuon opin ovat synnyttäneet. Jos osoitat ystävällisyyttä harhaopin
esittäjälle hänen oppinsa tähden, tulet osalliseksi ei ainoastaan hänen opistaan,
vaan myös hänen teoistaan. "Joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen
pahoihin tekoihinsa."2Joh.1:11
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On vaarallista hyväksyä Jeesuksen omaksi henkilö, joka ei sitä ole. Jos pidät
jumalatonta uskovaisena, tulet osalliseksi hänen jumalattomista teoistaan.
Meidän tulee koetella kaikki ja pitää se, mikä on hyvää. Kenenkään ei pidä
loukkaantua siihen, jos hänen uskonsa aitoutta koetellaan. Jumala joka
tapauksessa koettelee meidät.

Joskus se tuntuu niin kummalliselta, kun niin monet haluavat esiintyä
kristittyinä, vaikka he eivät sitä ole. He kaipaavat sitä, että aidot kristityt
hyväksyisivät heidän syntisen elämänsä. Siten he hakevat helpotusta
syyllisyyteensä. He haluavat, että muut ottaisivat osaa heidän synteihinsä, jotta
heidän olisi helpompi olla.

He vetoavat armollisuuteen, rakkauteen ja suvaitsevaisuuteen taivutellakseen
sinut antautumaan osalliseksi heidän synteihinsä. Miksi he eivät hae Jumalalta
todellista helpotusta tuskaansa? Siksi koska he eivät halua tunnustaa ja katua
pahuuttaan.

Jumala antoi Jeesuksen syntiuhriksi meidän edestämme. Hän antautui Golgatalla
osalliseksi meidän synteihimme. Siksi Jumalan viha kohtasi Häntä ristillä ja Hän
sovitti meidän pahat tekomme. Tämä uhri ei kuitenkaan hyödytä sinua, jos yhä
puolustelet itseäsi ja pahuuttasi.

Osallisuus Jeesuksen hyviin tekoihin
Jumalan rakkaus on puhdas. Hän antoi ainokaisen Poikansa syntiuhriksi meidän
edestämme. Hän rakasti meitä, vihollisiaan, voittaakseen meidät ystävikseen.
Kun ihmiset vastustavat Kristuksen ristiä, he panevat Jumalan rakkauden
tilalle suvaitsevaisuuden ja inhimillisen armollisuuden. Mitä kiivaammin he
vastustavat sanomaa Kristuksen rististä, sitä suvaitsevaisemmiksi he tulevat
kaikkea vääryyttä kohtaan.

He kauhistuvat Jumalan veristä sovitusuhria, koska he eivät tunnusta
ansaitsevansa Jumalan tuomiota. He vaativat saada osakseen sellaista rakkautta,
joka ottaisi osaa heidän pahoihin tekoihinsa - ilman sovitusuhria. Jeesus otti
päälleen meidän syyllisyytemme kärsiäkseen meidän tuomiomme! Niin, mutta
eivät he sitä hyväksy. He haluavat, että Jeesus ottaisi osaa heidän synteihinsä
hyväksymällä ne. He haluavat pitää pahaa hyvänä, ettei heitä nuhdeltaisi.

Jospa kuitenkin jotkut heistä katuisivat ja antaisivat sovittaa itsensä Jumalan
kanssa. Jeesuksen puhdistamat pääsevät osallisiksi Hänen hyvistä teoistaan. Jos
osoitat hyväksymistä sille, että Jeesus kuoli puolestasi, tulet osalliseksi Hänen
hyvyydestään. Samoin kuin tulit osalliseksi muiden pahoista teoista, voit tulla
osalliseksi myös toisten hyvistä teoista.
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Tee työtä Jeesuksessa
Jeesus Kristus teki ristillä suuren työn meidän hyväksemme. Tee työtä
Hänen työnsä vaikutuksesta.

Työtä Aadamin työn pohjalta
Työnteon tarve on syntiinlankeemuksen seurausta. Aadam ja Eeva tekivät
aikamoisen työn, kun söivät kielletystä puusta. Meidän työntekomme on heidän
työnsä seurausta, koska heidän työnsä tähden meillä ei ole paratiisia maan
päällä. Jos eläisimme paratiisissa, me olisimme kaikki onnellisesti työttömiä.
Voisimme tehdä vain jotain kivaa, eikä meidän tarvitsisi raataa saadaksemme
ruokamme.

Koska Jumala kirosi luomakunnan synnin tähden, ihmiskunnan täytyy tehdä
paljon työtä elättääkseen itsensä. Kun ruoka, vaatteet ja asunto on ansaittu,
perustarpeet on tyydytetty. Se ei kuitenkaan ole riittänyt ihmisille, vaan on alettu
tavoitella helppoa elämää, rikkauksia ja kunniaa.

Koneilla ja teknologialla ihmiskunta pyrkii poistamaan synnin aiheuttaman
kirouksen. Yhä useampien ei nykyään tarvitsekaan hikoilla saadakseen
perustarpeensa tyydytetyksi. Silti kirous ei ole poissa, vaan nyt se ilmenee
teknologian pahoina sivuvaikutuksina.

Vaikka ihmiskunta kuinka yrittää saada aikaan paratiisin, se ei tule onnistumaan.
Vasta Jeesuksen paluu maan päälle palauttaa paratiisin maan päälle.
Kaikki työmme Aadamissa katoavat. Jumala on kuitenkin avannut meille
mahdollisuuden tehdä työtä, jonka tulokset säilyvät ikuisesti.

Työtä Jeesuksen Kristuksen työn pohjalta
Jumala antoi ainoan Poikansa uhriksi meidän syntiemme tähden. Jeesus
Kristus teki ristillä suuren työn meidän hyväksemme. Hän kärsi ristillä meidän
syntiemme rangaistuksen. Hän teki tyhjäksi Aadamin ja Eevan tekemän työn.
Jos otamme vastaan Jeesuksen työn, saamme alkaa tehdä Hänessä työtä, jonka
tuloksista saamme iloita iankaikkisesti.

Jos otamme vastaan Jumalan rakkauden Jeesuksen ristintyössä, Hän tulee
meihin asumaan Pyhässä Hengessä. Silloin Hän ilmestyy meissä ja saa meissä
aikaan Jumalan tekoja. "Me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa
Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut,
vaeltaaksemme niissä."Ef.2:10

Jos näemme vaivaa Aadamissa, niin se on turhaa, koska sen tulos katoaa.
Sen sijaan vaivannäkö Jeesuksessa ei ole turhaa, koska sen tulos tallentuu
taivaan tilille. "Olkaa siis, rakkaat veljeni, lujia ja järkähtämättömiä, aina
innokkaita Herran työssä, ja tietäkää, että vaivannäkönne Herrassa ei ole
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turhaa."1Kor.15:58  Jeesus kannustaa omiaan: "Hankkikaa itsellenne kulumattomat
kukkarot, ehtymätön aarre taivaisiin, minne varas ei ulotu ja missä koi ei
turmele."Luuk.12:33

Ehkä sinä sanot, että et tavoittele mitään taivaallista omaisuutta, vaan sinulle
riittää, että pelastut. Aivan oikein. Se riittääkin sinulle, mutta ajattelisit
Jumalaakin, etkä vain itseäsi. Hän antoi suuren uhrin sinun vuoksesi. Hän
ansaitsee saada sinusta suuren sadon. Jumala tulee iloiseksi sinun töistäsi
Jeesuksessa. Etkö tahdo tehdä Häntä iloiseksi?

Maailman työt
Jeesuksen omat tekevät maallisia töitä kuten muutkin, mutta eivät enää tavoittele
työllään katoavia aarteita. Jeesus määritteli ajallisten ja ikuisten töiden välisen
suhteen näin: "Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tai 'Mitä
juomme?' tai 'Mitä puemme päällemme?' Etsikää ennen kaikkea Jumalan
valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki
tämä."Matt.6:31.33

Uskova etsii tekoja Jeesuksessa ja luottaa siihen, että Jumala pitää huolta hänen
perustarpeistaan siinä ohessa. Tämä tarkoittaa sitä, että uskova tekee maallisen
työnsä Jeesukselle, eikä ansaitakseen rahaa. Jumalan valtakunta on läsnä
uskovissa ja Jumalan vanhurskaus ilmenee uskovien jokapäiväisissä toimissa.

Emme voi yhtä aikaa murehtia ja olla kiitollisia. Jos murehdimme ajallisista
tarpeistamme, olemme estetyt olemasta kiitollisia Jumalalle Hänen uhristaan.
Jos maailman työt ovat meille liian tärkeitä, tulemme osallisiksi sen murheista.
Elatuksen murheet voivat kuolettaa uskomme Jeesukseen ja tuottaa meille
ikuisen kadotuksen. Maailman henki ei tyydy perustoimeentuloon, vaan
tavoittelee korkeita asioita. Maailman tavoitteet perustuvat ylpeyteen, ahneuteen
ja itsekkyyteen.

Jos kaikki kansat tyytyisivät perustoimeentuloon, kansojen itsenäisyys olisi
mahdollinen. Nyt kuitenkin kansat ovat tulleet riippuvaisiksi tavaroista,
joita voidaan tuottaa vain kansojen yhteistyöllä. Tekniikan kehitys pakottaa
kaikki kansat sellaiseen yhteistyöhön, jossa ne menettävät itsenäisyyttään
ylikansallisille elimille. Kansat ovat toisistaan niin riippuvaisia, että
maailmanhallituksen tarve on kaikille ilmeinen.

Kansainvälinen työnjako on saanut aikaan työttömyyttä ja talouskriisejä monissa
maissa. Ristiriita kansojen itsenäisyyden ja ylikansallisten pyrkimysten välillä
pahenee, kunnes maailmantalous romahtaa. Silloin etsitään voimaa, joka saisi
kaikki kansat yhdistymään koko maailman liittovaltioksi. Vain uskonnon
voimalla globalisaatio voi voittaa kansallismielisyyden.

Maailman kansat tullaan yhdistämään uskonnon avulla. Raamattu kutsuu tätä
uskonnon avulla hallittua maailmaa pedon valtakunnaksi. Antikristus ja Peto
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tulevat hallitsemaan maan päällä. Peto esiintyy jumalana ja Antikristus on hänen
profeettansa. Se on julmaa diktatuuria, jossa kaikkia vaaditaan kumartamaan
Petoa. Koska ihmiset hylkäsivät Jeesuksen, he saavat tilalle Pedon.

Kun Jeesus saapuu taivaasta maan päälle, niin Hän tuhoaa pedon valtakunnan ja
perustaa tänne Jumalan Kuningaskunnan.

Jeesuksen työt
Kukaan ei voi tehdä töitä Jeesuksessa, jos hän ei ensin ole osallinen Jeesuksen
ristintyöstä. Pelastuksen kokeminen Jeesuksessa on perustus, jolle voimme
rakentaa eli tehdä töitä Hänessä. Muutamat uskovat ovat "työttömiä"
Jeesuksessa. He kyllä tekevät jotain palvellakseen Jumalaa, mutta heidän
tekonsa eivät ole tehdyt Herrassa Jeesuksessa, vaan Aadamissa. Jumalan
pyhyyden tuli polttaa sellaiset työt, kun Hän tulee.

Mitä sinä olet tehnyt siksi ja vain siksi, koska Jeesus kuoli puolestasi? Ajattele
Jumalan rakkautta itseäsi kohtaan Hänen uhrissaan.

Jeesuksen työt meissä kasvavat Pyhän Hengen voimassa, kun ajattelemme
Hänen työtään Golgatalla. Työsi tulee Hänen työstään. Se on armoa armon
päälle. Pelastavan armon saanut saa armon tehdä Jeesuksen tekoja. Jos Hänen
armonsa ei vaikuta meissä Hänen tekojaan, meidän armon kokemuksessamme
on jotain vikaa. Usko ilman tekoja on kuollut.

Kun Jeesus puhuu Sardeen uskoville, Hän ilmaisee odottavansa omiltaan
täydellisiä tekoja. "Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta
sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka
olivat jo kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut tekojasi täydellisiksi
Jumalani edessä."Ilm.3:1-2

Jeesus tutkii meidän tekomme. Siksi Paavali kehottaa myös meitä itseämme
tutkimaan tekomme: "Kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen
lain. Jos joku luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, hän pettää itsensä.
Tutkikoon kukin omat tekonsa."Gal.6:2-4  Hän ei kehota meitä tutkimaan vain
tekojamme, vaan myös niihin johtaneet ajatuksemme. Hän puhuu meidän
teoistamme sen leikkaamisena, minkä olemme ajatuksillamme kylväneet.

"Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää lihaansa, niittää
lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää Henkeen, niittää Hengestä iankaikkisen
elämän. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme
niittää, jos emme lannistu."Gal.6:7-9  Lihaamme kylväminen on sitä, että
yhdymme syntisen luontomme ajatuksiin. Henkeen kylväminen on sitä, että
yhdymme Jeesuksen ajatuksiin. Leikkaaminen on sitä, kun tulemme tehneeksi
ajatusmaailmamme mukaisesti.

Helposti me voimme lannistua hylkäämään mieleemme nousevat lihalliset
ajatukset ja väsyä korvaamaan ne Jeesuksen mielen mukaisilla ajatuksilla. Jos
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rakastamme Jeesusta, me ahkerasti kylvämme itseemme Hänen ajatuksiaan.
Saamme huomata itsessämme uutta tahtomista ja tekemistä, joka on hyvää ja
Jumalalle otollista.

Paljon on niitä, jotka varoittavat uskovia lain teoista ja lain alle joutumisesta,
mutta eivät varoita laittomuudesta ja rakkaudettomuudesta Jeesusta kohtaan.
Todella, sinun ei tarvitse tehdä mitään ansaitaksesi pelastuksen. Jeesus ansaitsi
sen sinulle sillä työllään, minkä Hän teki ristillä. Et voi pelastua hyvien töidesi
kautta, mutta voit tehdä hyviä töitä, koska jo olet pelastettu.

Jos et tutki tekojesi motiiveja, sekoitat tekosi, joilla yrität pelastua
tekoihin, jotka teet siksi, koska olet pelastettu. "Työtä tekevälle ei lueta
palkkaa armosta vaan ansiosta. Sille taas, joka ei töitä tee vaan uskoo
häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, luetaan hänen uskonsa
vanhurskaudeksi."Room.4:4-5  Jos olet vanhurskas uskosta Jeesukseen, älä enää
yritä ansaita pelastusta lain teoilla, koska ne ovat tekoja Aadamissa. Sen sijaan,
tee tekoja Kristuksessa Jeesuksessa.

Jeesus eli meille esimerkkinä. Kun Hän teki Jumalan tekoja, Hän sanoi:
"Minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä
päätökseen."Joh.4:34  Vastaavasti Jeesus on lähettänyt meidät maailmaan, jotta
me tekisimme Hänen tahtonsa. Työnteko Jeesuksessa on mielekästä. Se antaa
paremman tyydytyksen kuin työ Aadamissa. On suurta Jumalan armoa saada
tehdä oikein eikä vain uskoa totuutta. Uskon teot ovat armoa Jumalalta.

"Sen tähden me aina rukoilemme teidän puolestanne, että Jumalamme katsoisi
teidät kutsunsa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi teissä täydelliseksi kaiken
halunne hyvään ja uskonne teot. Näin Herramme Jeesuksen nimi kirkastuu
teissä ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon
mukaisesti."2Tess.1:11-12

Viikonlopun lepo odottaa kaikkia työläisiä. Samoin sapatin lepo odottaa niitä,
jotka tekevät työtä Jeesuksessa. "Jumalan kansalla on siis sapatinlepo vielä
edessäpäin. Joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan niin
kuin Jumalakin omista teoistaan."Hep.4:9-10

Eikö olekin suloinen näky, Jumala ja Hänen kansansa lepäämässä yhteisen
työviikon jälkeen? Miltä mahtaa tuntua viettää lepopäivää Jumalan kaupungissa
yhdessä Hänen kanssaan? Ne, jotka pääsevät vanhurskasten ylösnousemukseen,
tulevat sen kokemaan.
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Motiivit ja moraali
Jumalan sanat saavat aikaan absoluuttista ja luonnolliset motiivit
suhteellista moraalia.

Luonnolliset motiivit
Ateistien mielestä me olemme biologisia koneita, joiden kaikki motiivit
perustuvat vain oman hyödyn tavoitteluun. Ovatko kaikki motiivimme
itsekkäitä, vaikka jotkut tekomme näyttäisivät epäitsekkäiltä? Jos tutkitaan
ihmisten käyttäytymistä, tämä näyttääkin enimmäkseen olevan totta. Joskus
motiivien ketju on pitkä. Tutkittaessa teon perimmäistä motiivia se voi
osoittautua itsekkyydeksi, vaikka välitön motiivi näyttäisi olevan epäitsekästä
rakkautta.

Inhimilliset tarpeemme ovat meidän luonnolliset motiivimme, joissa ei yleensä
ole mitään väärää, koska meidän tulee pitää huolta itsestämme. Ne kuitenkin
helposti saavat meissä aikaan suhteellista moraalia. Jos olemme hylänneet
Jumalan käskyt, omat tarpeemme sanelevat meille lain.

Luonnollisten motiiviemme mielestä se, mikä estää meitä saamasta sitä, mitä
tarvitsemme, on väärin, ja se on oikein, mikä täyttää meidän tarpeemme.
Tällaisessa moraalissa mikään ei ole ehdottomasti oikein tai väärin, koska
tarpeidemme täyttyminen riippuu olosuhteista. Tällöin joissain olosuhteissa
jokin asia on väärin ja toisissa olosuhteissa se sama on oikein. Siksi joskus
tappamisesta saa vankilatuomion ja toisinaan kunniamitalin.

Jumalan käskyt saavat meissä aikaan absoluuttisen ja luonnolliset motiivit
suhteellisen moraalin. Suhteellisen moraalin mukaan ajatellaan esimerkiksi:
Saan varastaa, jos uhkaan kuolla nälkään. Saan tappaa, jotten tulisi tapetuksi.
Yhteisen edun tähden saan valehdella. Sen sijaan absoluuttisen moraalin mukaan
ajatteleva sanoo: Ennemmin kuolen nälkään kuin varastan. Mieluummin
tulen tapetuksi kuin tapan. Puhun totta, vaikka siitä olisi minulle vahinkoa.
Absoluuttinen moraali ei perustu ihmisten tarpeille, vaan siihen, mitä Jumala on
sanonut.

Synti on kapinaa Jumalan sanoja vastaan. Hän ei tuomitse meitä suhteellisen
vaan absoluuttisen moraalin mukaan. Jumala tuli Jeesuksessa Kristuksessa
ihmiseksi tuodakseen meidät sovintoon itsensä kanssa. Jeesus kärsi ristillä
meille kuuluvan Jumalan tuomion, jonka me olemme ansainneet, koska olemme
tehneet vastoin Hänen sanaansa.

Omien tarpeidensa tyydyttämiseen keskittyneet ihmiset kuulevat evankeliumin
suhteellisen moraalinsa valossa. He eivät ymmärrä Jumalan uhrin todellista
arvoa, koska se voidaan nähdä vain absoluuttisen moraalin valossa. Heillä
on kyllä tarve pelastua köyhyydestä, sairaudesta ja huonosta omastatunnosta
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ja tarve päästä taivaaseen. Siksi he tahtovat uskoa Jumalaan. He uskovat
evankeliumin vain omaksi hyödykseen tulematta sydämestään sovintoon
Jumalan kanssa. He edelleen kapinoivat Jumalan sanaa vastaan, jos se on
vastoin sitä, mitä he kokevat tarvitsevansa.

Me olemme itsekkäitä, jos ajattelemme vain itseämme, mitä me saamme,
emmekä Jumalaa, joka antoi puolestamme suuren uhrin. Jeesuksen kuolema
ristillä tarjoaa meille ainoan mahdollisuuden tutustua Jumalaan.

Taivaallinen motiivi
Vain Jumalan uhri voi antaa meille Jumalan tuntemisen. Ilman Jumalan
tuntemista meidän kaikki tekomme ovatkin pelkkää itsekkyyttä. Vain Hänen
tuntemisensa voi antaa meille taivaallisen motiivin. Se ei perustu mihinkään
meidän tarpeeseemme. Jumala itse on taivaallinen motiivi, jonka vaikutuksesta
me teemme jotain vain siksi, mitä Jumala on.

Ensin saatamme tehdä jotain Hänen uhrinsa tähden. Kun Hänen uhrinsa kautta
saamme tuntea Hänet, voimme tehdä jotain sen tähden, mitä Hän itse on.

Ajattele, mitä Jeesus teki sinun tähtesi ristillä. Oletko sinä tehnyt jotain Hänen
tekonsa tähden? Eihän sinun tarvitse tehdä mitään, mutta voit tehdä. Kun
Jumalan rakkaus Hänen uhrissaan on tekosi motiivi, se on Jumalan teko sinussa.
Jos joku tutkii näiden tekojen motiiveja, hän ei löydä niille mitään luonnollista
syytä. Ne ovatkin hullutusta niiden mielestä, jotka elävät luonnollisten motiivien
mukaan.

Sitten ajattele Jumalaa - millainen Hän on Jeesuksessa? Oletko sinä jotain
vain siksi, mitä Hän on? Se, kun tunnet Jumalaa Jeesuksessa, antaa sinulle
uuden motiivin olla olemassa. Jos joku, joka ei usko, tutkii sisäistä elämääsi,
hän ihmettelee sinua. Hän ei ymmärrä sinun tyytyväisyyttäsi, koska hänen
epäjumalansa on antanut hänelle niin erilaisen motiivin olla olemassa. Vain tosi
Jumala on elämän tarkoitus, joka tyydyttää meitä.

Kun Jeesus Kristus kuoli ristillä, Hän avasi meille mahdollisuuden saada
taivaallisen motiivin, joka voittaa meidän luonnolliset motiivimme. Kun Hän
antoi meidän tuntea itsensä, saimme myös absoluuttisen moraalin, koska
Hänen tuntemisensa muuttaa meidät Hänen kaltaisikseen. Näin vapauduimme
tarpeidemme orjuudesta. Tämän taivaallisen motiivin voimasta voimme totella
Jumalan sanaa silloinkin, kun se on vastoin meidän tarpeitamme.

Kristillisyys ilman taivaallista motiivia elää suhteellisen moraalin
mukaan, koska se on mukautunut oman aikansa maailmassa vallitseviin
moraalinormeihin.

Tahto ja motiivit
Tekemämme ratkaisut perustuvat motiiveihin. Motiivimme vaikuttavat
tahtoomme ja se, mitä tahdomme, ohjaa valintojamme. Uskoontulon yhteydessä
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puhutaan ratkaisusta, jossa tahdotaan uskoa evankeliumi ja ottaa Jeesus vastaan
omana Vapahtajana. Tuon ratkaisun tulee perustua taivaalliseen motiiviin.
Monet ovat kuitenkin tehneet uskonratkaisun luonnollisten motiiviensa
perusteella.

Jumala itse vaikuttaa meissä sen tahtomisen, joka saa meidät tekemään
uskonratkaisun, jotta Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi meissä. Hän voi tehdä
ihmeen täyttääkseen jonkin ajallisen tarpeemme. Sen avulla Hän rohkaisee meitä
katumaan pahuuttamme ja tunnustamaan syntejämme, jotta voisimme kohdata
Hänet evankeliumissa. Uskonratkaisuun Hän motivoi meitä vain ja ainoastaan
sillä rakkaudellaan, että Hän antoi Jeesuksen uhriksi meidän syntiemme tähden.

Koemme Jumalan hyvyyden siinä, kun Hän täyttää meidän tarpeemme, mutta
Hänen rakkautensa voidaan kohdata vain Hänen uhrissaan. Hyvyydellään
Hän vetää meitä kääntymään uhrinsa puoleen, eikä tekemään päätöstä ryhtyä
kristityksi. Voi niitä, jotka uskovat Jeesukseen vain ajallisten tarpeidensa
vuoksi! Nekin, jotka ovat uskossa taivaallisen motiivin voimasta, voivat
menettää uskonsa luonnollisten tarpeidensa tukahduttamana.

Mikä motivoi tahtoasi? Jos luonnolliset motiivit hallitsevat tahtoasi, taivaallinen
motiivi ei vaikuta sinussa. Luonnollinen tahto vastustaa taivaallista tahtoa. Jos
taivaallinen motiivi hallitsee tahtoamme, me elämme Jumalan tahdon mukaan.
Jos luonnollinen tahto on voimakkaampi, me elämme syntisen luontomme
mukaan. Taivaallinen tahto on aluksi kuin pieni taimi meidän sydämemme
puutarhassa. Jos luonnolliset motiivit saavat hallita tahtoelämäämme,
taivaallinen taimi voi kuolla, jolloin meistä tulee luopiota.

Jos olet saanut otteen taivaallisesta motiivista, pidä siitä kiinni kaikin voimin.
Anna tahtosi vahvistua Jumalan rakkaudesta. Ajattele alati Jeesusta, millainen
Hän on, ja mitä Hän on tehnyt hyväksesi. Anna sen motivoida tahtosi niin
vahvaksi, että mitä ikinä ajattelet, sanot tai teet, se tapahtuu taivaallisen tahdon
ohjauksessa.
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Salainen elämä
Ihmisen sisäinen elämä on suuri salaisuus. Motiivimme kätkeytyvät
sydämen syvyyksiin. Onko tekojemme vaikuttimena pelko, velvollisuuden
tunto vai rakkaus? Jumalan sanojen valossa meidän motiivimme
paljastuvat. Jeesus Kristus paljastaa meille myös Jumalan motiivit, jos vain
uskaltaudumme valoon. Saatko sinä uskon Hänen uskostaan ja motiivin
Hänen motiivistaan?

Motiivit
Mitkä ovat sanojesi ja tekojesi todelliset vaikuttimet? Välttämättömät tarpeet ja
omaksutut velvollisuudet ovat tavalliset motiivimme.

Ylpeys voi saada meidät omaksumaan velvollisuuksia, joiden vaikutin näyttää
jalomieliseltä uhrautuvaisuudelta. Ahneus voi saada meidät määräämään
itsellemme velvollisuuksia, joiden vaikutin näyttää ahkeralta palvelusalttiudelta.
Itsekkyytemme voi saada meidät täyttämään velvollisuuksia, joiden vaikutin
näyttää rakkaudelta.

Jos uskot Jumalaan, niin mikä on motiivisi? Minkä vaikutuksesta et usko
Jumalaan? Joku palvelee Jumalaa, koska hän pelkää Jumalan tuomiota. Toinen
taas pakenee Jumalaa samasta syystä. Pelko on epävarmuutta siitä, mitä
toivotaan. Usko on sen vastakohta, koska se on luja luottamus siihen mitä
toivotaan. Pelon kautta saadut velvollisuudet ovat uskonnollisen maailman
perustus. Uskon kautta Jeesukseen saatu Jumalan rakkaus on raamatullisen
kristillisyyden perustus.

Koettu rakkaus antaa motiivin tehdä tekoja rakkaudesta. Valitettavaa on, että
tämäkin motiivi voi muuttua vain velvollisuuden täyttämiseksi. Rakkauden
motiivi voi elää vain vapaaehtoisuudessa. Silti Jumalan rakkaus antaa meille
voiman täyttää myös velvollisuutemme ilolla.

Hengellinen herääminen on motiivien paljastumista
Joskus kuulemme sanoja tai joudumme tilanteeseen, jossa sisäinen maailmamme
paljastuu. Tekojemme todelliset motiivit paljastuvat ja saamme osaksemme
häpeän tai kunnian ihmisten silmissä. Jos häpeämme salaista elämäämme
olemme taipuvaisia teeskentelemään, ettemme paljastuisi. Tämä on
ymmärrettävää itsesuojelua. Meille olisi kuitenkin parempi ajoissa kohdata
totuus Jumalan sanojen valossa ennen kuin teeskentelystä tulee meille niin luja
elämäntapa, että uskomme omat valheemme totuudeksi, vaikka mitä tapahtuisi.

"Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen
miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja
tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Mikään luotu ei ole hänelle näkymätön,
vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmiensä edessä, ja hänelle
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meidän on tehtävä tili."Hep.4:12-13  Joku ei ehkä osaa hävetä motiivejaan. Kun
sitten Jumala puhuu hänelle, niin hän kokee piston sydämessään. Jumalan
tuomio hänen vääristä motiiveistaan viiltää hänen sydäntään. Tällöin moni hakee
hengellistä laastaria ja paaduttaa sydämensä, ettei totuus enää tuottaisi tuskaa.

Tällaiselle Jumalan sanan haavoittamalle on olemassa oikea Jumalan varaama
lääke. Tämä on se lääke: Katso Jumalan motiivia, kun Hän antoi Ainokaisen
Poikansa haavoitettavaksi ristillä meidän syntiemme tähden. Jumala laittoi
Jeesuksen päälle meidän ansaitsemamme rangaistuksen, jotta me voisimme
saada armahduksen. Jos et ymmärrä Jumalan motiivia tässä teossa, et voi kokea
Hänen rakkauttaan.

Kun syntinen ottaa Jeesuksen vastaan omien syntiensä sovittajana, hän kokee
kuinka Jumalan sanan tuomio hänen sydämessään vaihtuu Jumalan armoa ja
anteeksiantamusta vakuuttavaksi todistukseksi. Tämän jälkeen voi monesta
tuntua siltä, että nyt minun ei ole enää syytä salata mitään elämäni asioita. Tämä
on kuitenkin erehdys.

Hyvä salainen elämä
Usein ajatellaan, että salainen elämä on aina negatiivista. Jeesus tuo esiin
salaisen elämän, joka on positiivinen ja hyvä. Hän kehottaa meitä tekemään
hyvää salassa ihmisiltä. Näitä tekoja me emme tee pelastuaksemme, vaan siksi,
että jo olemme armosta pelastetut uskon kautta Jeesukseen.

Jaloja ajatuksia, oikeita sanoja ja hyviä tekoja niin, että vain Jumala ja minä
tiedämme niistä! Se on ihanaa ja kasvattaa meitä tuntemaan omat motiivimme
ja auttaa havaitsemaan vähän muidenkin vaikuttimia! Se varjelee teeskentelyltä
ja on hyvä sijoitus sinne, mistä ei varas voi varastaa ja missä koi eikä ruoste
turmele.

"Varokaa harjoittamasta vanhurskauttanne ihmisten edessä sitä varten, että he
katselisivat teitä, muuten ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa."Matt.6:1 

Jeesus antaa meille kolme esimerkkiä hyvästä salaisesta elämästä: omastaan
pois lahjoittamisen, rukoilemisen ja paastoamisen. Kaikkia niitä Hän rohkaisee
meitä tekemään salassa ja sanoo: "Ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa
sinulle." Hän oikein yllyttää Jumalan lapsia: "Älkää kootko itsellenne aarteita
maan päälle. Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen."Matt.6:19-20

Hän ei kuitenkaan lupaa tällaisesta salaisesta elämästä ainoastaan hyvää perillä
taivaassa, vaan hyvän vaikutuksen myös nykyhetkeen. "Sillä missä on aarteesi,
siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin
koko ruumiisi on valaistu."Matt.6:21-22  Sinä saat terveen hengellisen silmän,
jonka avulla voit nähdä, mikä on aitoa kristillisyyttä. Todellisen Jeesuksen
seurakunnan ruumis on "valaistu".
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Vanhurskauden harjoitukset
Salaisen elämänsä kuntoonpano on aloitettava ajatuksista. Ole ajatuksissasi
kiitollinen Jumalalle saamastasi pelastuksesta Jeesuksessa. Älä kyllästy
uhraamasta kiitosta Jumalalle sydämesi ajatuksissa. Julkinen rukous voi
olla vaarallista, koska siinä niin helposti puhutaan enemmän ihmisille kuin
Jumalalle. "Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile
Isääsi, joka on salassa."Matt.6:6

Julkisen rukouksen merkitys seurakunnassa on silti suuri, koska siinä yhdessä
sovitaan, mitä pyydetään omissa kammioissa. "Jos kaksi teistä maan päällä
sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun
Isältäni, joka on taivaissa."Matt.18:19

Rukouksen motiivi on ratkaiseva, jotta voisimme saada Jumalalta. "Te
anotte mutta ette saa, koska anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne kaiken
himoissanne."Jaak.4:3  Oikean motiivin juuri on siinä, että Jumala on
aloitteentekijä meidän suhteessamme Häneen. "Me rakastamme, koska hän
on ensin rakastanut meitä."1Joh.4:19  Rakkaus Jumalaan on oikea motiivi. Kun
rukoilemme salassa, annamme lahjoja niin, ettei lahjansaaja tiedä antajan
henkilöllisyyttä tai paastoamme ihmisten sitä näkemättä, koettelemme omia
motiivejamme.

Kun ajatuksissasi katselet Jumalan rakkautta Jeesuksessa, voit ajatella, sanoa
tai tehdä jotain vain siksi, että Jeesus on hyvä. Hys, älä kerro kenellekään,
mitä tuona armon hetkenä päätit sydämessäsi tehdä. Sen ei tarvitse olla jotain
suurta, vaan pientä ja näkymätöntä, mutta hyvää ja oikeaa. Sitten teet sen, ja
vain Jeesuksen tähden.

Tiedosta se, että teon arvo ei riipu sen ulkonaisesta suuruudesta vaan oikeasta
motiivista. "Ja joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen kylmää vettä
juotavaksi opetuslapsen nimen tähden - totisesti minä sanon teille: hän ei jää
palkkaansa vaille."Matt.10:42

Huomaa kuinka arvokas oikea motiivi on Jumalan silmissä. Toisaalta joku teko
voi vaikuttaa ulospäin suurelta rakkauden teolta, mutta ei sitä todellisuudessa
ole, koska motiivi on väärä. "Vaikka minä jakaisin kaiken omaisuuteni muiden
ruokkimiseksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi."1Kor.13:3

Tässä kohden joku voisi sanoa, että hyödyttipä ainakin niitä köyhiä. Aivan
oikein, mutta tässä puhutaankin Jumalan rakkaudesta eikä vain Hänen
hyvyydestään. Me voimme tehdä hyvää toisillemme vaikka mistä vaikuttimista
ja hyvillä teoilla on aina itseisarvonsa.

Kaikkea hyvyyden osoittamista arvokkaampaa on saada osoittaa rakkautta
Jumalaa kohtaan. Opetuslapset nuhtelivat naista, joka vuodatti pullollisen
kallisarvoista voidetta Jeesuksen päähän Hänen ollessaan viimeisellä
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aterialla. Jeesus näki naisen oikean motiivin ja sanoi: "Köyhät teillä on aina
keskuudessanne, mutta minua teillä ei aina ole."Matt.26:11  Tuo teko ei ollut
normaalia hyvyyden osoittamista, vaan se oli aitoa rakkautta Jumalaa kohtaan.

Vapaaehtoisuuden siunaus
Jos olet ottanut vastaan Jumalan rakkauden itseäsi kohtaan, sinulla on etuoikeus
osoittaa rakkautta Jumalaa kohtaan. Älä ota itsellesi liikaa velvollisuuksia,
jotta jäisi sijaa vapaaehtoisuudelle. Älä anna seurakuntasi kuormittaa sinua
velvollisuuksilla niin, että jäät taivaallista palkkaasi vaille.

Paavali ymmärsi, että hänen kohdallaan evankeliumin julistaminen on
velvollisuus. Siitä hän sanoi: "Siitä, että julistan evankeliumia, minulla ei ole
kerskailemista. Minun on pakko tehdä niin. Voi minua, ellen evankeliumia
julista! Jos teen sitä vapaasta tahdostani, minulla on siitä palkka. Jos taas
en tee sitä vapaasta tahdostani, minulle on silti uskottu tämä tehtävä. Mikä
siis on palkkani? Se, että evankeliumia julistaessani teen sen ilmaiseksi
enkä käytä hyväkseni evankeliumin minulle antamia oikeuksia."1Kor.9:16-19 

Seurakunnan velvollisuus oli maksaa evankelistalle palkka, mutta Paavali
vapautti seurakunnan sen velvollisuudesta häntä kohtaan ja teki sen rakkaudesta
Jumalaan.

Salainen rakkauselämä Jumalan kanssa tulee ilmi silloin kun Jeesus ilmestyy
taivaasta ja maksaa palkan Jumalan palvelijoille. "Minä tulen pian, ja palkkani
on minun mukanani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan."Ilm.22:12
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Jumalan muoto
Ruumiin muotoa tärkeämpää on luonteen muoto, jota sydämen sanat ja
teot ilmaisevat. Jumalan muodon katseleminen ravitsee ihmisen mielen.
Jos kristitty elää niin kuin Kristus eli, niin hänellä on Kristuksen muoto.
Raamatun Jeesus todistaa Jumalan muodon kauneuden. Hän on Jumalan
olemuksen kuva ja Hänen kirkkautensa säteily. Katso Hänen muotonsa
ihanuutta, ja rakastut Häneen!

Jumalan muoto meissä
Jumala loi meidät kuvakseen, mutta synnin tähden olemme menettäneet Hänen
kaltaisuutensa. Nyt Hän tahtoo uudestaan ilmaista itsensä meissä. Hän lähetti
Poikansa maailmaan, että me muuttuisimme Hänen kaltaisikseen.

Kristuksen muoto puuttuu monilta kristityiltä, koska he eivät ole ravinneet
sieluaan Jeesuksen muodon katselemisella. He eivät vaella niin kuin Jeesus
vaelsi, koska he eivät ole hengessä yhtä Hänen kanssaan. Koska he ovat
ravinneet sielunsa uskonnollisten tapojen noudattamisella, he ovat saaneet
itseensä kirkkokuntansa muodon. Monilla kristityillä on katolilaisuuden,
luterilaisuuden, baptismin tai helluntailaisuuden muoto. Jos he tuntisivat
Jeesuksen, heillä olisi Hänen muotonsa.

Apostoli Paavali sanoi itsestään: "Jumala näki hyväksi ilmaista minussa
Poikansa."Gal.1:16  Uskonnollisuuden lumoamille Galatian kristityille hän sanoi:
"Lapseni, teidän vuoksenne olen jälleen synnytyskivuissa, kunnes Kristus saa
teissä muodon."Gal.4:19

Kuka nyt mielistyisi Jeesuksen muotoon! Jesaja näki jo satoja vuosia ennen
Jeesuksen syntymää, ettei Hänen muotonsa ole ihmisille mieleen. "Kuka uskoo
meidän julistuksemme, kenelle HERRAN käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi
Herran edessä kuin vesa, kuin juurivesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä
komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa,
johon olisimme mieltyneet."Jes.53:1-2

Ihmiset pitävät raamatullista kristillisyyttä ankeana ja luotaantyöntävänä.
He katsovat sitä kuin pientä mitättömän näköistä kasvia, joka tunkee esiin
kuivasta maasta. Eivät he ihmettele miten kuivasta maasta versoo elämää, vaan
halveksivat sen varren vähäisyyttä.

Tosi kristillisyyden salaisuus
Joku kuitenkin pysähtyy tuon vähäpätöisen Vesan luo ja löytää aarteen. Tosi
kristillisyyden salaisuus avautuu vain niille, jotka henkilökohtaisesti tuntevat
Jeesuksen Kristuksen. Heille Jumala paljastaa salaisuutensa: "Heille Jumala
tahtoi antaa tiedoksi, miten valtava on pakanakansojen keskuudessa tämän
salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo."Kol.1:27
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Jumala on määrännyt uskovaiset olemaan Jeesuksen kaltaisia: "Ne, jotka hän on
ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi,
että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa."Room.8:29

Jos sinä rakastat Jeesusta, niin sinä tahdot tulla Hänen kaltaisekseen. Häntä
katsomalla sinä muutut. Jos rakkautesi Jeesukseen kylmenee, niin jäät oman
syntisen muotosi vangiksi. Jos menetät identiteettisi Jeesuksessa, niin silloin
kirkkokuntasi identiteetti valtaa sinut. Siksi maailma on täynnä kristittyjä ilman
Kristusta. Käänny Jumalan puoleen ja pyydä saada katsella Jumalan muotoa
Kristuksessa Jeesuksessa. "Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi
kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki."2Kor.3:18

Jeesuksen alamaisuuden muoto
Alamaisuus Jumalalle on ensimmäinen Jeesuksen ominaisuus, jonka tulee
tarttua uskovaiseen. Jeesus sanoi: "Minun oppini ei ole minun vaan hänen,
joka on minut lähettänyt."Joh.7:16  Jeesus toimi Isänsä juoksupoikana. Hän
pyysi kunniaa vain Lähettäjälleen, eikä itselleen. Hän edusti Isäänsä, eikä
itseään. Jeesus ei miettinyt, mitä Hänestä tulisi isona. Hän ei tehnyt mitään omia
suunnitelmia tulevaisuutensa varalle. "Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan
omaa tahtoani vaan lähettäjäni tahdon."Joh.6:38  Tee sinä samoin, niin Kristus saa
muodon sinussa.

Hylätkäämme omat mielipiteemme ja suunnitelmamme ja etsikäämme vain
Jeesuksen kunniaa ja Jumalan tahtoa kaikissa ratkaisuissamme. Jeesus sanoi:
"Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät."Joh.20:21  Emme
voi olla Jeesuksen lähettämiä, jos elämme omien suunnitelmiemme mukaan.
Riippuvaisuus Jumalasta, alamaisuus Hänen suunnitelmilleen ja Hänen etunsa
tavoittelu on Jeesuksen luonteen muoto.

Tällaiseen muotoon ei tämä maailma mielisty! Se katsoo halveksuen Jeesuksen
alamaisuutta ja hukkuu itsekkyytensä luomaan sekasortoon. Itsenäisyys,
itseriittoisuus ja oman edun tavoittelu ovat syntisen luonteemme muotoa.
Käännä selkäsi maailman itsepäisyydelle ja näe Jumalalle alamaisuuden kauneus
Jeesuksen sanoissa ja teoissa tullaksesi itsekin kaikessa alamaiseksi Jumalalle.

Jeesuksen nöyryyden muoto
Nöyryys on Jeesuksen tärkein ominaisuus, jonka tulee muovata kristittyä.
"Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli
Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen vaan
tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet
havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen."Fil.2:5-7

Vaikka Jeesus teki ihmeitä, Hän ei esiintynyt suurena hengenmiehenä, vaan
käyttäytyi niin kuin tavallinen ihminen. Hän ei antanut minkään ulkonaisen
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tuoda esille sitä, että Hän on Jumalan Poika. Hän ei tullut palveltavaksi, vaan
palvelemaan, vaikka Hän oli kaiken Herra.

Hän ei etsinyt julkisuutta eikä ihmisten kunnioitusta tai palvontaa. Kun Hänestä
tuli liian kuuluisa, niin Hän pakeni erämaahan ja kätkeytyi julkisuudelta. Kun
Hänestä tahdottiin tehdä kuningas, niin Hän kieltäytyi poliittisesta vallasta.
Kun Häntä ylistettiin, niin Hän sanoi, että Jumala yksin on hyvä. Hän sanoi
tekojensa olevan Hänen Isänsä tekemiä. "Isä asuu minussa, ja teot ovat hänen
tekojaan."Joh.14:10  Kristuksen muotoinen kristitty sanoo: "Jeesus, joka minussa
asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen."

Itserakkaiden muoto synkistyy Jeesuksen nöyryyden edessä. Miten ylpeilijä
voisi nähdä mitään kauneutta Jeesus Nasaretilaisessa! Juuri Jeesuksen
nöyryyden tähden monet eivät usko, että Hän on Jumala. Jumalan armon
koskettama sen sijaan soveltaa Jeesuksen nöyryyden käytäntöön. Hän tyhjentää
itsensä itsekkyydestä ja sitoutuu olemaan palvelija. Täynnä itseään oleva
ihminen on vailla Kristuksen muotoa.

Jeesuksen puolueettomuuden muoto
Totuus on puolueeton. Jumalan puolueettomuus näkyy Jeesuksen elämässä.
Se on pelastuksen evankeliumin perustus, koska Jumala antoi Jeesuksen
uhriksi kaikkien ihmisten tähden. Ketään suosimatta Jumala tuomitsee jokaisen
tekojensa mukaan. Samoin Hän henkilöön katsomatta armahtaa jokaisen, joka
uskoo evankeliumin. Jeesus on lahjomaton totuuden torvi niin tuomiossa kuin
armossakin. Hän kohteli kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti, olivat he sitten
juutalaisia tai pakanoita, rikkaita tai köyhiä, miehiä tai naisia, orjia tai vapaita.

Kuka mielistyisi Jeesuksen ehdottomuuteen! Syntisellä on diplomaattisen
juonittelijan muoto, joka ei tunne absoluuttista totuutta. Kaikki on hänelle
suhteellista. Syntinen sielu on harjaantunut mielistelyyn ja panetteluun. Sen
sijaan Jeesuksen oma on yhtä lahjomaton totuuden puolesta todistaja kuin
Jumalakin. Uskovainen voi toteuttaa Jeesuksen puolueettomuutta käytännön
elämässään lukemattomissa tilanteissa.

Jeesuksen uhrautuvaisuuden muoto
Omastaan jakaminen ja itsensä uhraava palveleminen ilmaisevat Jeesuksen
muotoa meissä. "Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi
henkensä meidän puolestamme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme
puolesta."1Joh.3:16  Katso kuinka kärsivällisesti Jeesus kohteli kaikkia ihmisiä!
Hän antoi aikaansa ja huomiotansa niille, jotka sitä tarvitsivat. Hän piti huolta
köyhistä ja sairaista ja antoi itsensä uhriksi syntiemme tähden ostaakseen meidät
vapaaksi synnin orjuudesta.

Syntisellä on itsekkään nautiskelijan muoto. Kuinka itsekäs näkisi mitään
kauneutta toisten puolesta kärsivässä Vapahtajassa! Itseensä luottava näkee
sijaisuhrissa heikkouden muodon. Syntiensä tuomion kokeva sen sijaan näkee
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siinä ainoan oven rauhaan Jumalan kanssa. Jeesuksen uhrautuvaisuuden muoto
ilmestyy ihmisessä, joka saa syntinsä anteeksi Golgatan uhrin kautta.

Jeesuksen pasifistinen muoto
Väkivallasta kieltäytyminen on oleellinen osa Kristuksen muotoa. Hän ei
vastustanut pahaa pahalla, vaan uskoi itsensä puolustamisen Jumalan käsiin.
Jeesuksen väkivallattomuus on enemmän kuin kieltäytymistä aseellisesta
puolustuksesta. Hän ei myöskään puolustanut Jumalan asiaa henkisellä
väkivallalla. "Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntään kuulla kaduilla.
Särkynyttä ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampunsydäntä hän ei sammuta, ja
hän on vievä oikeuden voittoon."Matt.12:19-20

Jeesus ei huuda ja osoita mieltään kaduilla. Voit nähdä Hänen rauhallisen
olemuksensa kulkevan ohitsesi. Hän ei puhu asiaansa niille, jotka eivät
tahdo kuunnella Häntä. Jeesus ei tuputa eikä manipuloi. Jos Häntä käsketään
poistumaan jostain, Hän lähtee, eikä palaa takaisin, jos ei pyydetä. Hän ei
hyökkää sanoilla sinun kimppuusi ylipuhuakseen sinut Jumalan ystäväksi.
Kuinka oikeuksiensa puolesta kiihkoilevat voisivat mielistyä Hänen sävyisään
muotoonsa.

Syntisellä on itsekkään puolustelijan muoto. Vaikka hänen vääryytensä olisi
kuinka ilmeinen, niin hän ei sitä myönnä, vaan kaikin voimin hän puolustelee
itseään ja sotii oikeuksiensa puolesta. Kuinka nyrkit pystyssä itseään puolustava
voisi nähdä oikeuden voittavan Jeesuksessa, joka ei tee pahalle vastarintaa!

Jumalan armosta osalliseksi päässyt pelkää Jumalan vihan alla elävien puolesta.
Hän ei tahdo vahingoittaa heitä, koska hän tietää miten suuri vahinko syntisiä
kohtaa heidän kuoltuaan. Jumalan vihassa on heille kyllin kestämistä. Kuka
raaskisi kostollaan lisätä heidän vaivaansa?

Jeesuksen pasifismi merkitsee meissä myös sitä, että emme haasta ketään
oikeuteen, vaan annamme ennemmin tehdä itsellemme vääryyttä. "Teille on
jo yleensä vahingoksi, että käytte oikeutta keskenänne. Miksi ette ennemmin
kärsi vääryyttä? Miksi ette ennemmin anna riistää itseltänne?"1Kor.6:7  Uskovien
riitely todistaa, ettei Kristus ole saanut muotoa heissä.

Älä matki Jeesusta
Voimme yrittää noudattaa kristillistä elämäntapaa, mutta emme voi kopioimalla
siirtää sitä Raamatusta elämäämme. Ponnistelujemme kohde tulee olla siinä, että
minussa asuva Jeesus saisi vapaasti vaikuttaa, eikä siinä, että minä yritän omin
voimin elää kuten Jeesus. Jos Hän asuu minussa, niin Hän voi myös vaikuttaa
minussa oman muotonsa. En saa vain matkia Jeesusta, vaan minun tulee oikeasti
muuttua Hänen kaltaisekseen.
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Jos Hän ei ilmaise itseään sinulle, niin mikään ei voi muuttaa sinua. Hän on
elämän lähde, joka voi pulputa sisimmässäsi. Jospa rakastaisit Jeesusta Hänen
uhrinsa tähden, niin Hän muuttaisi sinuun asumaan.

Jeesus asuu minussa
Jeesus sanoo: "Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni
rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen
asumaan."Joh.14:23  "Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että
hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi."Fil.2:13

Jeesuksen sanojen pitäminen osoittaa sinun rakastavan Häntä. Kuitenkin vasta
Hänen asumisensa sinussa saa muotosi muuttumaan. Jos Jumala asuu sinussa,
niin taistelusi on siinä, minkä aseman annat Hänelle sisäisessä maailmassasi.
Ajatusmaailma on elämämme suurin taistelukenttä!

Ollako yksi sielu Jumalan vai maailman kanssa? Siinäpä vasta kysymys!

Maailman sielu inhoaa Jumalaa ja Jumalan sielu ei mielisty maailman sieluun.
"Mitä tulee tuohon kopeaan kansaan, sen sielu ei ole vilpitön. Mutta vanhurskas
on elävä uskostaan."Hab.2:4  Uskon kautta pääsee sisälle Jumalan armoon,
mutta voiman uuteen elämään saa Jumalan uskosta. "Sitä varten minä näen
vaivaa taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka vaikuttaa minussa
voimakkaasti."Kol.1:29

Vaikuttaako tämän maailman yleinen ajattelutapa sinussa voimakkaammin kuin
Jumala? Jumalalla on mahdollisuudet voittaa sielussasi vain, jos Hän saa asua
sinussa.

Muotoni muuttumisesta
Oikeaoppisuus ei takaa oikeamielisyyttä. Tarvitaan syvempää yhteyttä Jumalan
ajatuksiin. On tunnettu tosiasia, miten teoria sulautuu osaksi sieluamme.
Myös tässä asiassa pätee, että ilman käytännön harjoitusta teoria ei sulaudu
meihin. Hänen muotonsa katselemisen täytyy johtaa johonkin käytännön
tekoon. "Se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy
siinä eikä ole muistamaton kuulija vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas
tekemisessään."Jaak.1:25

Sinun on käytännössä tehtävä niin kuin Jeesus sanoo, ja vasta siinä sielusi muoto
muutetaan. Hän antaa voiman yhteen askeleeseen kerrallaan. Jos sinulla ei
nyt ole voimaa jonkun Jumalan tahdon mukaisen asian tekemiseen, niin älä
huolestu. Jumala tahtoo sinun ensin tekevän jotain muuta. Selvitä mitä Jumala
haluaa sinun juuri nyt tekevän. Siihen sinä saat voiman. Tee se, äläkä haaveile
muusta.

Yhteiset kokemukset Jumalan kanssa lähentävät sinua Häneen. Sinusta tuntuu
siltä kuin alkaisit nousta hengessäsi Jumalan vuorelle. Voit katsella maailmaa
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Jumalan silmin. Se jättää sieluusi pysyvän jäljen. Sielusi alkaa inhota sitä, mitä
Jumala inhoaa ja rakastaa sitä, mitä Jumala rakastaa.

Tämän maailman katseleminen Jumalan silmin ei ole aina helppoa. Sieluni
valtaa tuska ja syvä suru jumalattomien tähden. Sekin on Jumalan armoa, kun
saan olla murheellinen yhdessä Hänen kanssaan, eikä ainoastaan se, kun saan
jakaa Hänen ilonsa.

Kuka antaa Jumalan pyhyyden asua luonaan? Moni uskovainen on kääntynyt
pois Jumalan tieltä, koska he ovat pelästyneet ajatuksiaan, jotka olivat Jumalalta.
Hän vaikutti heissä tahtomista, mutta he epäröivät panna sitä käytäntöön.

Pysähtyessään Jumalan tiellä he jäivät vaille Jumalan virvoitusta.
Tottelemattomuus Jumalan vaikutukselle altisti heidät etsimään virvoitusta
maailman sielusta. He jäivät kuuntelemaan maailman hilpeää naurua, vaikka
Jumala kuuli siinä iloitsemista yhdessä vääryyden kanssa.

Tultuaan ravituksi maailman virvoituksesta he ottivat vastaan saastaisen
puhtaana. Heidän sielunsa yhtyi maailman sielun irstaaseen nirvanaan. Voi,
kunpa he palaisivat takaisin Jumalan luo! Muista missä vastustit Jumalan
vaikutusta ja pyydä Jumalalta armoa juuri sen asian suhteen.

On tärkeää oppia se, että on etuoikeus ja armo saada myös kärsiä yhdessä
Jeesuksen kanssa. Ilman tätä asennetta tulemme ajaneeksi Hänet pois luotamme.

Me tulemme Jeesuksen kaltaisiksi
Jumalan suunnitelman mukaan elämä tässä ajassa ei ole meille helppoa. Suurin
osa kaikesta hyvästä annetaan meille vasta tulevassa maailmassa. Jos olemme
vajavaisesti Jeesuksen kaltaisia tässä ajassa, niin saamme olla täydellisesti
Hänen kaltaisiaan tulevassa maailmassa.

"Jos kestämme, saamme myös hallita hänen kanssaan."2Tim.2:12  Jos Jumala ei
johdata minua kärsimyksiin Jeesuksen tähden, jään siis hallituspaikkaa vaille.
Sitä en kuitenkaan sure, sillä tärkeintä Jeesuksen kaltaisuudessa on se, mitä minä
olen Hänen tähtensä, eikä se, mitä minä teen. Parasta on se, että voin Hänen
laillaan sanoa Jumalalle, "Isäni".

Vaeltaessani Jeesuksen jalanjäljissä täällä kärsimysten maassa saan kokea
Hänen läsnäoloaan. Nämä kokemukseni rohkaisevat uskomaan, että Hänen
tiensä vie minut lopulta onnelliseen päämäärään.

"Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me
saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee häneen
tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas."1Joh.3:2-3

Jeesuksen mieli on puhdas. Puhdista itsesi omaksumalla Hänen mielensä.
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Jumalan Hengen tunnistaminen
Jos kykenemme tunnistamaan Pyhän Hengen, voimme arvostella oikein
myös enkelit ja ihmiset.

Älä anna pettää itseäsi
Jotkut uskovat henkilöä, joka väittää olevansa Jumalan profeetta. Jotkut
kertovat, että Jumalan enkeli ilmestyi heille ja antoi heille sanoman. Jotkut
uskovat, että itse Jumala puhui heille Henkensä kautta.

Paha henki voi näytellä Jumalan Henkeä. Enkeli voi väittää olevansa
esimerkiksi Gabriel, Jumalan enkeli, vaikka onkin langennut enkeli, ja profeetta
voi olla eksyttäjä. Tutki mikä on Jumalasta. Jos et tutki, annat pettää itsesi.

Jotta voisimme arvostella kuka on Jumalan palvelija ja oliko enkeli Jumalan
enkeli, meidän täytyy ensin voida tunnistaa Jumalan Henki. Jos kykenemme
tunnistamaan Pyhän Hengen, voimme arvostella oikein myös enkelit ja ihmiset.

Ihmisten teoista voidaan parhaiten lukea, mitä henkiä he ovat kuunnelleet.
Jokaisen ihmisen ajatuksissa ja asenteissa on jonkun hengen vaikutusta. Kenen
kuiskeita kuuntelit, hänen kaltaisekseen muutuit.

Pahuuden henget
Kaikilla ihmisillä ja kansoilla on kokemusta henkiolennoista. Niiden
vaikutuksille on annettu erilaisia selityksiä, mutta joka tapauksessa niiden
vaikutukset ovat nähtävissä kaikissa kulttuureissa. Kansojen tavat ja perinteet
usein perustuvat niiden oppeihin.

Jos yhteydenpito johonkin henkeen on muuttanut ihmistä pahemmaksi, sitä
yleensä on pidetty todisteena siitä, että henki on paha. Siksi pahojen henkien
olemassaolo tunnetaan kaikissa kulttuureissa ja uskonnoissa. On ilmeistä, että
ihmiset ovat tunnistaneet myös Jumalan Hengen, vaikka ovat yleensä jättäneet
Hänet vaille huomiota.

Jumalan Henki nuhtelee ihmisiä, kun he ovat tehneet väärin. Siksi he eivät
kuuntele Häntä. Pahat henget sen sijaan puolustavat niitä, jotka ovat tehneet
väärin. Siksi ihmiset mieltyvät heidän puheisiinsa. Pahat henget mielistelevät
ihmisiä saadakseen heidät valtaansa. Tosin hekin nuhtelevat ihmisiä, jotka eivät
tottele heidän sääntöjään. He kuitenkin tekevät säännöt helpoiksi, jotta ihmiset
eivät kapinoisi heitä vastaan.

Jos hengessäsi yhdyit pahaan ajatukseen, sen jälkeen sen pahuus on sinun
pahuuttasi, oli ajatuksen antaja kuka hyvänsä. Oma pahuus on merkittävin
asia, joka meidän täytyy ottaa huomioon tutkittaessa henkiä. Jos et rehellisesti
myönnä omaa pahuuttasi, et voi tunnistaa muiden pahuutta.
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Osa pahoista henkiolennoista lähestyy ihmisiä Jumalan nimessä, jotta voisivat
saada ihmiset valtaansa. He näyttelevät hyvää, jotta ihmiset uskoisivat heidän
olevan Jumalan lähettiläitä. He asettuvat Jumalan ja ihmisten väliin voidakseen
näytellä Jumalaa. He pyrkivät opeillaan korvaamaan Jumalan opit. He käyttävät
samoja käsitteitä kuin Jumala, mutta antavat niille eri sisällön.

Mikä on hyvää ja pahaa? Onko henki, jota kuuntelit hyvä vai paha? Jos halutaan
tunnistaa Jumalan Henki, on tarkkailtava sitä, mikä on hyvää ja oikein ja mikä
pahaa ja väärin. Sanoma, joka vahvisti ylpeyttä, ahneutta tai itsekkyyttä, ei
ole Jumalasta - ei ainakaan niille, jotka pitävät näitä kolmea asiaa pahoina.
Heille se sanoma on Jumalasta, joka tekee ylpeästä nöyrän, ahneesta anteliaan ja
itsekkäästä epäitsekkään.

Hyvyyden Henki
Monet eivät halua tietää, mikä on oikein ja väärin. He eivät välitä siitä, mikä
on hyvää ja mikä pahaa. He vain etsivät sen hetkistä etuaan, ja siksi tarttuvat
hanakasti eksyttäjän syöttiin. Heille on helppoa tarjota pahaa hyvänä, koska
he ovat hylänneet hyvyyden käskyt. He ovat antautuneet pahan valtaan ja
mielistyneet vääryyteen. Kun he eksyvät, he saavat mitä ansaitsevat. Jos joku
kuitenkin etsii hyvyyttä, hän löytää Jumalan.

Maailmassa on monenlaisia käskijöitä ja käskyjä. Kenen käskyt ovat suurinta
hyvyyttä? Kenen käskyjen noudattaminen tuottaa hyvyyttä? Kenen käskyjen
rikkominen saa aikaan pahuutta? Jokainen voi arvostella asian itse, koska kaikki
kykenevät tunnistamaan hyvyyden. Jumalan Henki on hyvyyden ja pyhyyden
Henki. Jos joku etsii hyvyyttä, hän voi tunnistaa Jumalan Hengen.

Tehtyään pahaa joku voi kokea sisimmässään samaa nuhtelua, joka löytyy
Raamatusta, vaikka ei ole koskaan lukenut Raamattua. Tutki millaisesta
hengestä sinulle pyhä kirja on syntynyt. Raamattu on Pyhän Hengen kirja. Hän
on läsnä kaikkialla maailmassa - sielläkin missä ei ole Raamattuja. Jumalan sana
on Hänen hallussaan. Siksi älä ylpeile Kirjasta, vaan tottele Jumalan Henkeä!

Raamatun Jeesus on hyvä. Joka etsii hyvyyttä, ei voi ohittaa Häntä. Pyhä Henki
on hyvyyden henki ja todistaa Jeesuksesta. Hän todistaa meille, että Raamatun
Jeesus on olemassa.

Jeesuksen Kristuksen Henki
Jeesus antaa meille kolme asiaa, joista voimme tunnistaa Jumalan Hengen:
"Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja
tuomion."Joh.16:8  Pyhä Henki on lähetetty kaikkialle maailmaan ja puhuu kaikille
ihmisille näistä kolmesta asiasta.

Ensiksi Hän puhuu kaikille siitä, mikä on oikein ja väärin. Hän todistaa
hyvyyden puolesta. Miksi Hän puhuu maailmalle synnistä? Jeesus sanoo, että
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Jumalan Henki osoittaa kaikille ihmisille todeksi "synnin, koska ihmiset eivät
usko minuun."Joh.16:9

Jos emme tunnusta tehneemme väärin, emme voi uskoa Jeesukseen, joka kärsi ja
kuoli meidän puolestamme. Jumalan evankeliumi voi puhutella vain niitä, jotka
kokevat olevansa pahoja ja syntisiä. Vain he voivat kokea anteeksiantamuksen
ja saada siinä uskon Jeesukseen.

Toiseksi Hän puhuu siitä, että Jumala on syytön kaikkeen pahaan. Miksi Hän
puhuu maailmalle Jumalan syyttömyydestä? Jeesus sanoo, että Jumalan Henki
osoittaa kaikille ihmisille todeksi Jumalan "vanhurskauden, koska minä menen
Isän luo ettekä te enää näe minua."Joh.16:10

Jos meillä on jotain Jumalaa vastaan, emme voi uskoa, että Jeesus on
herätetty kuolleista. Joka ottaa vastaan Pyhän Hengen todistuksen Jumalan
syyttömyydestä ja vanhurskaudesta, tulee itsekin vanhurskaaksi, koska Jumala
vanhurskauttaa ne, jotka uskovat Jeesuksen ylösnousemukseen.

Kolmanneksi Hän puhuu Jumalan tuomiosta. Miksi Hän puhuu koko maailmalle
tuomiosta? Jeesus sanoo, että Jumalan Henki osoittaa kaikille todeksi Jumalan
"tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu."Joh.16:11

Jos emme hyväksy Jumalan tuomioita, emme voi olla vapaita tämän maailman
ruhtinaan vallasta ja tajuta kuinka vain Jeesus Kristus on Herra! Jos otamme
vastaan Pyhän Hengen todistuksen Jumalan tuomiosta, saamme kokea kuinka
Hän puolustaa meitä pahuuden voimia vastaan ja varjelee meidät maailman
saastaisuudelta.

Totuuden Henki
Jumalan Henki on Totuuden Henki, joka aina todistaa totuuden puolesta. Jos
hyväksymme valheen missä asiassa tahansa, vastustamme Pyhää Henkeä. Jos
emme halua kuulla synneistämme, olemme kovettaneet sydämemme, jottemme
voisi uskoa. Jos emme halua kuulla Jumalan hyvyydestä, olemme sokaisseet
itsemme, jottemme näkisi Jumalan rakkautta Hänen uhrissaan. Jos emme halua
kuulla Jumalan tuomiosta, olemme liittoutuneet tämän maailman ruhtinaan
kanssa, jottei meitä pelastettaisi Jumalan valtakuntaan.

Jumalan Henki vaikuttaa meissä syyllisyyttä, jos olemme tehneet väärin. Hän
vaikuttaa meissä uskoa Jumalaan, jos sen tähden kadumme pahuuttamme ja
tunnustamme syntimme, koska Jumala uhrasi ainutsyntyisen Poikansa meidän
syntiemme tähden. Hän vaikuttaa meissä rakkautta Jumalaan, kun kiitämme ja
ylistämme Jumalaa Hänen vanhurskaudestaan. Hän antaa meille elävän toivon
siitä, että pääsemme Jumalan luo, kun sydämestämme olemme samaa mieltä
Hänen tuomioistaan.

Jos joku väittää olevansa Jumalan palvelija, mutta ei puhu synnistä,
vanhurskaudesta ja tuomiosta, hän on eksyttäjä. Jos joku puhuu Jumalan
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Hengessä, hän puhuu samoja asioita kuin Henki. Jos joku väittää olevansa
Jumalan enkeli, mutta ei puhu samoin kuin Pyhä Henki, hän on langennut
enkeli.
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Julkaistu 02.05.2011

Pyhän Hengen sinetti
Jumalan Hengen saaminen pelastaa sinut pahan vallasta Jumalan
valtakuntaan. Kuuntele evankeliumia Jeesuksesta ja rukoile niin kauan
kunnes saat Pyhältä Hengeltä todistuksen siitä, että olet Hänen omansa.

Pyhän Hengen osallisuus
Jumala omistaa kaiken, minkä Hän on luonut. Siten Jumala omistaa myös kaikki
ihmiset ja tekee omallaan, mitä Hän haluaa. On kuitenkin ihan eri asia olla
Jumalan oma Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta, koska sen kautta Hän
puhdistaa sydämemme niin, että Jumalan Henki voi tulla meihin asumaan.
Jeesusta rakastavalla on Hänen Henkensä, mutta "jolla ei ole Kristuksen
Henkeä, se ei ole hänen omansa."Room.8:9

Jos Jeesus on tullut sydämeemme, niin Hänessä saimme myös Pyhän Hengen
henkeemme merkiksi siitä, että olemme Hänen omiaan. "Hänessä on teihinkin,
sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja
uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme
vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa
ylistykseksi."Ef.1:13-14

Pyhän Hengen voi saada vain uskomalla evankeliumin Jeesuksesta. Monilla
kuitenkin on sellainen usko, joka ei ole antanut heille Pyhän Hengen sinettiä.
He ovat uskoneet Jeesuksen olevan totta, mutta he eivät ole antaneet Jumalan
rakkauden Jeesuksessa valloittaa itseään.

Rakkaus Jeesukseen on merkki siitä, että joku on saanut Pyhän Hengen. Älä
sekoita Pyhän Hengen sinettiä Pyhän Hengen kasteeseen, jossa Jumala antaa
meille hengellisiä lahjoja ja virkoja.

Jumalan armon sinetöimät
Jumala antaa synnit anteeksi ja sinetöi omakseen henkilön, joka kuuntelee
Jumalan evankeliumia siten, että antaa sen muuttaa itsensä. Pelastuit juuri sinä
hetkenä, kun Pyhä Henki tuli sinun henkeesi. Vaikka et muistaisi mikä päivä se
on kalenterissa, niin sen kokemuksen muistat. Jumalan Hengen saaminen on se
Jumalan armo, joka tekee tuomitusta armahdetun.

"Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan
lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla."Ef.2:8-9  Jumala antaa
Henkensä meihin armosta uskon kautta Jeesukseen. Ei ole kyse meidän
kyvystämme uskoa, vaan siitä kuuntelemmeko me Jeesusta. Jumala vaikuttaa
meissä uskoa, jos me kuuntelemme Häntä.

"Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."Jaak.4:6 

Evankeliumia Jeesuksesta julistetaan ihmisille, jotta he voisivat nöyrtyä Jumalan
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edessä. "Jeesus Kristus kuoli sinun puolestasi!" Jumala rankaisi ainokaista
Poikaansa sinun sijastasi, jotta sinä välttyisit rangaistukselta. Tämän tosiasian
tulisi koskettaa sinun sisintäsi pohjalle asti. Miksi Jumalan Pojan täytyi kuolla
Sinun puolestasi? Jeesuksen kuolema voi tehdä ylpeästä nöyrän.

Monet ihmiset ovat kuulleet evankeliumin, mutta se ei ole jäänyt elämään
heidän sisimpänsä ajatuksiin. He eivät ole kokeneet häpeää omasta
pahuudestaan Jumalan hyvyyden edessä. He ovat hyväksyneet Kristuksen ja
uskoneet evankeliumin siinä mielessä, että uskovat sen olevan totta, mutta he
eivät ole antaneet Jumalan uhrin tehdä itsestään nöyriä. Pahat hengetkin uskovat,
että Raamatun Jeesus on totta, mutta se ei muuta heidän sydäntään.

Jumala pelastaa "armosta uskon kautta", mutta ei minkä tahansa uskon kautta,
vaan evankeliumin uskon kautta. Jeesuksen ristintyön täytyy koskettaa meidän
henkeämme, eikä vain uskonnollisia tunteitamme tai filosofista älyämme. Sinä
itse olet vastuussa siitä, että "syöt evankeliumin henkeesi". Jumalan antama
pelastus ei ole mikään arpajaisvoitto, joka sattumalta kohdistuisi joihinkin
ihmisiin. Ihminen itse estää oman pelastumisensa.

Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan. Jos sinä et pelastu, niin se on
sinun oma syysi. Et voi olla kokematta katumusta ja nöyryyttä, jos sisäistät
sanoman ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jumalan Pojasta. "Sanoma rististä on
hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se
on Jumalan voima."1Kor.1:18

Oletko tullut osalliseksi Jeesuksesta?
Monet ovat tehneet uskonratkaisun, mutta eivät ole tulleet sinetöidyiksi Pyhällä
Hengellä. Kristillisten kirkkojen arvovalta on monien kohdalla korvannut Pyhän
Hengen arvovallan. Saadakseen aidon pelastuksen heidän tulee rukouksessa
kääntyä Jeesuksen puoleen.

Pelastus ei tule kirkoilta, papeilta, saarnaajilta tai uskovaisilta, vaan Jeesukselta.
"Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja
Karitsalta!"Ilm.7:10
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Seuraavissa kahdessa kuvassa havainnollistetaan uskonnollista
kääntymystä ja kääntymistä Jeesuksen Kristuksen luo.

Uskonnollinen kääntymys: 1. Jeesus Kristus on Jumalan Sana, josta kerrotaan Raamatussa. 2. Raamatun sanaa
julistetaan sinulle. 3. Sinä uskot evankeliumin todeksi. 4. Annat rukouksessa itsesi Jeesukselle. 5. Kirkkosi
vakuuttelee, että olet pelastettu. 6. Uskot olevasi pelastettu. 7. Toimit uskosi mukaan.

Kääntymys Jumalan luo: 1. Jeesus Kristus on Jumalan Sana, josta kerrotaan Raamatussa. 2a. Pyhä Henki
todistaa sinulle Jeesuksesta. 2b. Raamatun sanaa julistetaan sinulle. 3. Otat evankeliumin vastaan henkeesi.
4. Kadut pahuuttasi Jeesuksen tähden ja tunnustat syntejäsi Jumalalle. 5. Jumala vastaa sinulle ja antaa Pyhän
Hengen sydämeesi sinetiksi siitä, että olet Jeesuksen oma. 6. Koet pelastusvarmuuden. 7. Elät Jeesuksen uskossa.
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Uskoontulossa me saamme sydämeemme Pyhän Hengen todistuksen siitä,
että Jumala on ottanut meidät omakseen Jeesuksessa Kristuksessa. "Henki itse
todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia."Room.8:16

Jotkut ovat saaneet Pyhän Hengen jo silloin, kun kuulivat evankeliumin
ensimmäistä kertaa. Heidän sydämensä oli niin valmis ottamaan vastaan
evankeliumin, että heidän sisimpänsä kääntyi välittömästi Jumalan puoleen ja
sai myös heti Häneltä vastauksen. Näin tapahtui Korneliukselle, mistä kerrotaan
Raamatussa.

Jotkut kuultuaan evankeliumin kyllä uskovat sen olevan totta, mutta heidän
sydämensä on kova Jumalan rakkaudelle, eikä siksi käänny Jumalan puoleen
nöyryydessä. Heidän tulee kuunnella evankeliumia nöyrtymiseensä asti ja
rukoilla niin kauan kunnes Jumala antaa heille Hengen todistuksen sinetöiden
heidät Jeesuksen omiksi.

Usein kuitenkin joku innokas uskova vakuuttelee heille, että kyllä sinä nyt
olet pelastettu, kun olet tehnyt ratkaisusi. Näin monilta on jäänyt pelastus
puolitiehen, koska he eivät ole saaneet Pyhää Henkeä pelastuksensa sinetiksi.

Ei jokainen, joka sanoo ...
Tämä asia on usein järkyttänyt minua: Joku uskoo olevansa Jumalan
hyväksymä, mutta ei olekaan. Jeesus tuo tämän asian esille Raamatussa näin.
"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan,
vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."Matt.7:21

Seuraavissa jakeissa Hän tuo esille sen, että nämä uskovaiset olivat jopa tehneet
ihmeitä Jeesuksen nimessä, mutta silti Jeesus sanoo heille: 'Minä en ole koskaan
tuntenut teitä.' Syyksi Hän sanoo sen, että he olivat 'laittomuuden tekijöitä'.
Tässä ilmenee Pyhän Hengen tärkein vaikutus meissä. Hän saa meidät elämään
Jumalan tahdon mukaan.

Jeesus puhuu (Matt. 25:1-12) kymmenestä neitsyestä, jotka uskoivat Häneen,
mutta viidelle heistä Hän sanoo: 'Minä en tunne teitä.' Paavali sanoo: "Jos
joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee."1Kor.8:3  He eivät siis rakastaneet
Jeesusta, vaikka sanoivat uskovansa Häneen. Ei kukaan voi rakastaa Jumalaa,
jos ei ole ensin kokenut Jumalan rakkautta Jeesuksen sovitusuhrissa. Juuri siinä
kokemuksessa Pyhä Henki tulee ihmiseen.

He eivät ole saaneet Pyhää Henkeä sisimpäänsä todistukseksi siitä, että ovat
Jeesuksen omia. Myös apostoli Johannes kirjoittaa tästä asiasta näin: "Joka pitää
hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Siitä me tiedämme hänen
pysyvän meissä, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut."1Joh.3:24

Jeesuksen elämä ihmisenä on Hänen käskynsä meille. Asenteissamme,
ajatuksissamme, sanoissamme ja teoissamme meidän tulee elää kuten Hän
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eli. "Joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän
vaelsi."1Joh.2:6

Kun otimme vastaan Jumalan rakkauden Jeesuksen ristintyössä, saimme Pyhän
Hengen. Silloin meissä heräsi rakkaus Jeesusta kohtaan. Siksi Hänen käskynsä
eivät ole meille raskaita. Jeesus sanoi omilleen: "Jos te rakastatte minua, te
pidätte minun käskyni."Joh.14:15

Se, joka ei seuraa Jeesusta, ei rakasta Häntä. Se, jolla ei ole Pyhää Henkeä,
ei rakasta Jeesusta. Se, joka ei ole ottanut vastaan Jumalan rakkautta
Jeesuksen kuolemassa, ei ole saanut Pyhää Henkeä. Se, joka ei ole kuunnellut
evankeliumia, ei ole voinut ottaa vastaan Jumalan rakkautta.
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Julkaistu 02.05.1999

Henki tekee eläväksi
Ihmismielen painopiste voi olla ruumiissa, sielussa tai hengessä. Monille
henki on tiedostamaton maailma heidän sielunsa kellarissa. Jumala
haluaa, että tajuat sen olevan tärkein alueesi. Hengen ajatukset ratkaisevat
kohtalosi. Sielun ajatukset ovat hengen ja ruumiin ajatusten ohjelmoimia.
Ruumiin ajatukset ovat perinnöllisiä tai opittuja. Sinun vapautesi valita on
siinä, mitä ajattelet hengelläsi.

Hengen olemassaolosta
Jos ihmisellä ei ole omaa kokemusta hengestä, niin hänen on helppo sanoa, ettei
sitä ole olemassakaan. Kun ihminen ei usko hengen olemassaoloon, niin hän
helposti pitää kuulemaansa henkien puhetta omina ajatuksinaan. Näin hänestä
tulee tietämättään noiden henkien kanava tähän maailmaan.

Henki käsitteellä on sekä Raamatussa, että ihmisten kokemuksissa ainakin kaksi
eri merkitystä. Ensinnäkin sanaa henki käytetään toisen luomakunnan olennosta.
"HERRA, joka on levittänyt taivaat ja perustanut maan ja joka on luonut
ihmisen hengen hänen sisimpäänsä."Sak.12:1  Ihminen on siis myös henkiolento,
vaikka hänellä on myös biologinen ruumis.

Monet ihmiset ovat kohdanneet niitä olentoja, joilla on vain henkiruumis.
Toiseksi sanaa henki käytetään kuvaamaan sanoman henkeä ja sen luonnetta.
"Rakkaani, älkää uskoko jokaista henkeä, vaan koetelkaa henget, ovatko ne
Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan."1Joh.4:1

Sanat syntyvät hengistä. Jos et tunne henkiä, voit arvostella vain sanoja.
Minäkin nyt kirjoitan tässä jossakin hengessä. Sinun tehtäväsi on koetella,
että onko sanomani henki Jumalasta. Jokainen ihminen voi itseään tutkimalla
löytää oman henkensä. Niin kuin voit kosketellen tutkia omaa ruumistasi tai
mietiskelemällä tunteitasi tutkia omaa sieluasi, niin voit myös löytää oman
henkesi todellisuuden hiljentymällä yksinäisyydessä. Myös paasto auttaa tässä
asiassa. Tärkeintä tuossa hiljentymisessä on oppia tuntemaan oman ajatuksensa
ääni.

Voit huomata, että sinulla on pään, sielun ja hengen ajatuksia. Huomaat, että
sinä voit sanoa hengessä, etkä vain ajatella. Huomaat, että voit tunnistaa omien
ajatustesi äänensävyn. Sitten kuuletkin erisävyisen ajatuksen. Nyt kykenet
kysymään: Kuka puhuu? Kaikki eivät vaivaudu tai uskalla kaivaa itseään
näin syvälle. Se onkin vaarallinen löytöretki. Ne, jotka ovat "löytäneet oman
henkensä", ovat samalla herkistyneet kokemaan henkimaailman asioita. He
tarvitsisivat kykyä koetella henkiä, etteivät herkkäuskoisina tulisi niiden
pettämiksi.
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Uskonnot ovat yleensä syntyneet juuri niin, että joku on löytänyt henkimaailman
todellisuuden, ja hänestä on tullut tietoinen kanava toisen luomakunnan
olentojen sanomalle tähän maailmaan. Hän on alkanut julistaa sitä sanomaa, jota
on kuullut hengiltä. Näissä sanomissa on niiden lähteen mukaista henkeä. Jeesus
ja Hänen apostolinsa kehottavat meitä tutkimaan ja arvostelemaan henget. Miten
tuo henkien koetteleminen tapahtuu käytännössä?

Ihminen eksyy siksi, koska hän uskoo sen mitä hän haluaa uskoa. Siksi sinun
täytyy nollata inhimilliset halusi voidaksesi arvostella henkiä. Jeesus sanoi
juutalaisille: "Minä olen tullut Isäni nimessä, mutta te ette ota minua vastaan.
Jos joku toinen tulee omissa nimissään, hänet te otatte vastaan. Kuinka te
voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toisiltanne ettekä etsi sitä
kunniaa, joka tulee ainoalta Jumalalta?"Joh.5:43-44

He hylkäsivät Jeesuksen sanoman, koska he olivat niin ihmiskiitoksen kipeitä.
He halusivat uskoa vain sellaista, joka toisi heille kunniaa ihmisten edessä.
Jeesuksessa oleva nöyrä henki ei sopinut heille.

Jos otat Jeesuksen vastaan omien syntiesi sovittajana, niin osallisuutesi
Jeesuksen kuolemaan kuolettaa inhimilliset himosi ja osallisuutesi Hänen
ylösnousemukseensa tekee sinun henkesi eläväksi. Raamattu nimittää tätä
tapahtumaa sydämen ympärileikkaukseksi. (Kol.2:11-15).

Jeesus tarjoaa sinulle turvallisen tien henkimaailman asioihin. Uskoontulossa
Jumala tekee sinun henkesi niin eläväksi, että voit ottaa vastaan Jumalan
Hengen puhetta ja voimaa. Samalla tulet tietoisemmaksi myös oman henkesi
olemassaolosta.

Koska henkesi korva on avattu, niin voit aiempaa herkemmin kuulla myös
pahojen henkien puhetta. Siten on edelleen vaara, että uskot Jumalan puheena
Jumalaa teeskentelevän pahan hengen puheen. Voit selvitä voittajana, jos
henkesi on täynnä Jumalan sanojen Henkeä. Kaikille on paikallaan tämä
kehotus: Täyty sillä hengellä, jonka oma olet. Moni ihminen kauhistuisi, jos
paremmin tuntisi hengen, jonka oma hän on.

Jeesukseen uskovainen saa yhä enemmän ihastua Jumalaansa, kun täyttyy
Pyhällä Hengellä. Puhuessani kielillä tunnen kuinka henkeni rukoilee, vaikka
ymmärrykseni ei rukoile. Hengellä rukoillessani koen Jumalan Hengen
läsnäoloa ja voimaa sisimmässäni. Henkeni saamat ajatukset pulpahtavat hetken
päästä ymmärryksen tasolle. Sen jälkeen voin puhua ymmärrykselläni Jumalalle
ja ihmisille sitä, joka sai alkunsa hengessäni.

Hengen perimä
Jokainen meistä tietää, ketkä ovat hengen heimolaisiamme. Se sukulaisuus
yhdistää ihmisiä paremmin kuin fyysinen sukulaisuus. Kuka on henkinen isäsi ja
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äitisi? Sisimmässäsi vaikuttaa hengen perimä. Sen olet saanut henkiseltä isältäsi,
jonka ominaisuuksiin yhdistyy äitisi eli henkisen yhteisösi piirteet.

Jeesus antaa meille esimerkin henkisestä isä-lapsi suhteesta: "Voi teitä,
kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät! Te olette kuin valkoisiksi kalkitut
haudat. Ulkoapäin ne näyttävät kauniilta, mutta sisältä ne ovat täynnä
kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin näytätte ihmisten silmissä
ulkoapäin hurskailta, mutta sisältä olette täynnä tekopyhyyttä ja laittomuutta.
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät! Te pystytätte profeettojen
hautamuistomerkkejä ja koristelette vanhurskaiden hautakammioita. Te sanotte:
'Jos olisimme eläneet isiemme päivinä, emme olisi olleet heidän kanssaan
osallisia profeettojen veren vuodattamiseen.' Näin te itse todistatte olevanne
niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. Täyttäkää siis isienne mitta! Te
käärmeet! Te kyykäärmeiden sikiöt! Kuinka te voisitte päästä helvetin tuomiota
pakoon?"Matt.23:27-33

Miksi murhaajan henkiset lapset kaunistavat isänsä uhrien hautoja? Se on
teeskentelijöille tyypillistä toimintaa. Profeettojen vastustajat olivat samanlaisia
uskonnollisia teeskentelijöitä kuin Jeesuksen ajan fariseukset. He arvostivat
uskonnollisia perinteitä, eikä profeettojen sanomaa. He rakastivat ulkonaisesti
arvokkaita ja prameita uskonnollisia tapahtumia, eikä sydämen elämää
Jumalassa.

Tästä voimme päätellä edelleen sen, että ne kristityt, jotka nykyään kaunistavat
Jeesuksen hautakammiota Jerusalemissa ja rakentavat Hänelle prameita
kirkkoja, näin todistavat itsestään, että he ovat niiden henkisiä lapsia, jotka
tappoivat Jeesuksen. Kuollut Jeesus on heille parempi kuin elävä Jeesus, koska
he tahtovat sitoa ihmiset kristillisiin perinteisiin eikä Jeesuksen seuraamiseen.

Elämällä Jeesuksen luonteen ja opetusten mukaan osoitat olevasi Jumalan
lapsi. Noudattamalla vain kristillisiä perinteitä osoitat olevasi niiden lapsi,
jotka murhasivat Jeesuksen. Kun Jeesus nimittää uskonnollista teeskentelijää
käärmeen sikiöksi, hän tarkoittaa sitä, että Paholainen on henkilön henkinen
isä. "Te olette isästä Paholaisesta, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän
on ollut murhaaja alusta asti, eikä hän pysy totuudessa, koska hänessä ei ole
totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja
valheen isä."Joh.8:44

Tieteellisen maailman katsomuksen apostolit ovat nykyään henkisiä isiä monille
ihmisille. Siinäkin on kysymys uskonnosta, vaikka he eivät itse myönnä sitä.
Jeesuksen aikana heitä kutsuttiin saddukeuksiksi. He hyökkäsivät älyllisin
asein Jeesuksen julistusta vastaan, koska he eivät uskoneet edes hengen
olemassaoloon.

Tänään asetelmat henkien taistossa ovat aivan samat kuin Jeesuksen aikana.
Minkä hengen lapsi sinä olet? Asemasi ei ole toivoton, vaikka Paholainen
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olisi isäsi. Jos otat vastaan Jeesuksen, niin sinä synnyt Jumalasta ja saat siten
uuden puhtaan hengen. "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi
oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He
eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta eivätkä miehen tahdosta vaan
Jumalasta."Joh.1:12-13

Jos Jumala on Isäsi, niin sinä seuraat veljeäsi Jeesusta ja kavahdat kaikkea
teeskentelyä

Sydänten Kuningas
Jäykkien perinteiden vaalijat ovat usein suuria teeskentelijöitä. Heille on
tärkeätä, että kaikki näyttää ulospäin hienolta ja arvokkaalta. He eivät arvosta
niinkään tekojen vaikuttimia, kuin sitä, että ne noudattavat hyväksyttyä kaavaa
ja oppia. Jeesus Nasaretilainen on sydämellinen ihminen, joka ei kangistu
teeskentelijöiden tapoihin. Juuri siksi ihmiset oudoksuvat tai vihaavat Häntä tai
jotkut myös ihastuvat Häneen juuri tämän takia.

Jeesus on useimmille uskonnollisille ihmisille se paha lahkolainen, joka
rikkoo yleisen hartauden ja perinteisen pyhyyden tunnon. "Te fariseukset kyllä
puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolelta, mutta sisältä te olette täynnä riistoa
ja pahuutta. Te mielettömät! Eikö hän, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt
sisäpuolenkin? Antakaa siis almuksi se, mikä on sisällä. Silloin kaikki on teille
puhdasta."Luuk.11:39-40

Sydämen ajatukset ovat puhdistettavissa kuten kätemme tai kasvomme.
Kuka ihminen välittää siitä, ovatko hänen henkensä ajatukset puhtaat! Monet
lähestyvät Jumalaa ulkonaisin menoin toivoen, että Jumalan armo siirtyisi
heihin koskettamatta heidän syvimpiä ajatuksiaan. He tulevat pyhään paikkaan,
kirkkoon tai sen alttarille ja puhdistavat ulkopuolen itsestään. Jeesus on
sydänten Kuningas eikä harjoita alttari-teatteria.

Jos joku onnistuu puhumaan ja käyttäytymään aina kristillisesti, vaikka hänen
sydämensä ajatukset tekevät syntiä, niin hän on teeskentelijä ja suuressa
vaarassa. Usein muodollinen kristillisyys on ristiriidassa Jeesuksen Kristuksen
kanssa.

Mitä ajatteletkin sydämessäsi, niin se tekee sinusta sen, mitä sinä todellisuudessa
olet. Vaikka kuinka hyvin onnistuisit peittämään ajatuksesi ihmisiltä, niin
Jumala lukee sinua niin kuin avointa kirjaa. Hän tahtoo koskettaa sanallaan
sinun sisäistä ihmistäsi. Hän ei ole kiinnostunut sinun rooli-minästäsi. Jumalan
Poika kuoli sinun puolestasi, koska sinä tarvitset sydämen puhdistusta. Jeesus
otetaan vastaan sydämen uskolla.

Elämä lähtee ajatuksista, jotka sait Jumalan sanasta. Lahjaksi saatu hengen
puhtaus vaikuttaa uudet ajatukset, sanat ja teot, mutta vanhat asenteet asuvat
uskovan sielussa ja vaanivat tilaisuutta päästä hallitsemaan hengen ajatuksia.
Siksi on ratkaisevaa pysyä Sydänten Kuninkaalle alamaisena valvomalla
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ennen kaikkea ajatusmaailmaansa. Tätä valvomista varten on hyvä tarkkailla
Raamatusta Jeesuksen ajatuksia ja asenteita. "Olkoon teillä se mieli, joka myös
Kristuksella Jeesuksella oli."Fil.2:5

Toisaalta on hyvä pysyä erossa sellaisesta kristillisyydestä, joka kasvattaa
teeskentelijäksi. "Varokaa fariseusten hapatusta, tekopyhyyttä."Luuk.12:1  Sana
tekopyhyys tarkoittaa teeskentelyä. Lähde siis pois teeskentelijöiden keskeltä
voidaksesi puhdistaa sydämesi ajatukset.

Sydänten Kuningas varoittaa sinua uskonnollisesta teeskentelystä. Teeskentelijät
varoittavat sinua lahkolaisuudesta ja "jeesustelusta".

Minua on ilahduttanut se, että Jumala vastaa yksinkertaisiin rukouksiin, kun
ne tulevat sydämestä. On suuri helpotus olla Jumalan läpivalaisemana. Opitut
rukoushokemat, joita jauhetaan kuin loitsuja ikään, ovat synniksi niiden
esittäjille. Rukouksen yhteydessä teeskentely on erityisen vaarallista. Siinä
esittämäsi teatteri karkottaa varmasti Jumalan elämästäsi. "Jumala on Henki, ja
niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa."Joh.4:24

Sinun henkesi siis pitää rukoilla totuuden mukaisesti. Vaikeutesi voi olla jo se,
ettet pysty edes avaamaan henkesi suuta, saati se, että puhuisit sillä totuutta. Olet
niin tottunut puhumaan vain lihan suulla, ettet yleensä tiedosta sanovasi henkesi
suulla yhtään mitään. Siitäkin mitä sanot hengelläsi, sinun on vaikea tunnistaa
oliko ajatus omasi vai oliko se muististasi tullut jonkun muun ääni.

Jos Jeesus on tehnyt sinun henkesi eläväksi, niin mene yksinäisyyteen ja sulje
suusi ja rukoile vain ajatuksissasi. Huuda henkesi suulla kaikesta sydämestäsi
Jumalan puoleen ja tulet kokemaan, että Hän vastaa sinun hengellesi.

Ulkonaisen suusi rukouksella on merkitystä vasta sen jälkeen, kun henkesi
suu rukoili ensin. Sinun henkesi tehtävä on puhua kuulemaansa edelleen
sielullesi ja järjellesi. Jumalan elämä alkaa virtailla henkesi kautta sieluusi ja
ruumiiseesi valloittaen sinut kokonaan. Sydänten Kuningas johdattakoon sinut
vilpittömyyteen.

Mielen hallinta
Jos kykenet valitsemaan mitä ajattelet, niin kykenet myös hallitsemaan
tunteitasi. Ei ole vihan tunteita ilman vihan ajatuksia. Vihan valtaan päästettyä
kehoa on vaikea taltuttaa. Helpompi olisi hallita vihan ajatuksia. Arvosta
siis sydämesi ajatusten laatua äläkä toiminnan sankaruutta. "Kärsivällinen
on parempi kuin sankari ja mielensä hillitsevä parempi kuin kaupungin
valloittaja."Snl.16:32

Ei ole seksuaalista himoa ilman halun ajatuksia. Himon valtaan päästettyä kehoa
on vaikea hillitä. Helpompi olisi hallita himon ajatuksia. Yhdy siis puhtaisiin
ajatuksiin, niin halusi seksuaaliseen yhtymiseen saa oikean kohteen. "Yli kaiken
varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee."Snl.4:23
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Voitko päättää mitä ajattelet? Usein se on meille vaikeaa. Ympäristö lietsoo
ajatustemme aiheita. Muististamme nousee mielikuvia, jotka panevat meidät
ajattelemaan niitä. Toisaalta kehomme tunteet panevat meidät ajattelemaan
tunteemme mukaisia asioita. Näin syntyy itseään ruokkiva kehä. Tunnet, mitä
ajattelet ja ajattelet, mitä tunnet. Tuon kierteen voit katkaista hengen ajatuksella
ja siten päästä osalliseksi uudesta mielestä.

Jos henkesi on mykkä tai ei tunne hengellisiä voimasanoja, niin olet tietenkin
avuton. Jeesus sanoo: "Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki
ja elämä."Joh.6:63  Varusta siis henkesi Jeesuksen antamilla sanoilla. "Sillä jos
te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te Hengellä kuoletatte
ruumiin teot, niin saatte elää."Room.8:13  Jumalan Henki ei pyri syrjäyttämään
oman henkesi toimintaa, vaan toimii yhteistyössä kanssasi. Vaikka minä
saarnaan Jeesuksesta muillekin, niin ennen kaikkea saarnaan omalle sielulleni ja
ruumiilleni.

Jos hengen suusi ja korvasi ovat avatut, niin sinä voit yhdellä hengen sanalla
saada sielusi ja ruumiisi rauhoittumaan vihan tai himon myrskystä. Usein
tarvitaan myös kärsivällisyyttä odottaa, että ruumiin hormonit tasaantuvat.

Kaikki Jumalan ihmiset ovat oppineet sanan saarnalla hallitsemaan omaa
mieltään. "Miksi olet masentunut, sieluni, ja miksi olet minussa levoton?
Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, pelastajaani, minun
Jumalaani."Ps.43:5

Jumalan Henki opettaa minun henkeäni ajattelemaan oikein. Hän rohkaisee
panemaan pois likaiset ajatukset ja antaa tilalle puhtaita ja hyviä ajatuksia.
Kun saa oikein kunnolla hengessään yhtyä Jumalan ajatuksiin, niin voi tuntea
sielussaan ja ruumiissaan ihmeellistä tyytyväisyyttä. "Lihan mieli on kuolema,
mutta Hengen mieli on elämä ja rauha."Room.8:6  "Iloitkaa aina Herrassa!"Fil.4:4

Kun me onnistumme toimissamme, tulemme iloisiksi. Vaikka olosuhteet eivät
antaisikaan iloa, niin silloinkin on mahdollista iloita Jumalasta. Kysymys
on siitä, että minä alan ajatella hengessäni sitä, millainen Jumala on ja
mitä Hän on minulle lahjoittanut. "Sitten vielä, veljet, kaikki mikä on totta,
mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä
kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa."Fil.4:8  Myös
mielikuvituksesi tulee olla sitoutunut totuuteen, jotta henkesi voisi hallita
mieltäsi.

Jumala on luonut ihmisen sisimpään täydelliset suunnittelutyökalut, jotka ovat
usein väärässä käytössä. Hän ei ole tarkoittanut mielikuvitusta pakopaikaksi
todellisuudesta, vaan suunnitteluvälineeksi käytännön ongelmien ratkaisuun.
Monet pakenevat arjen ankeaa todellisuutta mielikuvitusmaailmaansa, jossa he
ovat joku muu jossain muualla. He kuvittelevat tapahtumia, joissa he ovat jotain
sellaista mitä he eivät kykene todellisuudessa olemaan. Aluksi he erottavat
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itsensä mielikuvituspersoonastaan, mutta vähitellen mielikuvitus ja todellisuus
menevät sekaisin.

Kun he elävät valhemaailmassaan, niin joku henkiolento voi ottaa itselleen
kuvittelijan roolin ja päästä siten vaikuttamaan hänen asenteisiinsa henkilön
itsensä sitä huomaamatta. Ihminen itse vain kokee, että filmi pyörii kuin
itsestään. Tässä on vaarana se, että henkiolento alkaa elää omaa elämäänsä
tuossa unelmoijassa, jonka oma henki nukkuu. Se taas voi ilmetä vaikka
mielisairautena.

Joku voisi väittää, että uskoontulo on samanlaista uneksimista, mutta
käytännössä Raamatun Jeesusta ei kohdata sillä tavalla. Päinvastoin, uskoontulo
on herääminen todellisuuteen ihanien päiväunien jälkeen. Tottele Jeesusta arjen
tositilanteissa, niin huomaat, että Hän on sinua paljon todellisempi.

Hengen ravinto
Henki syö sanomia niin kuin ruumis syö leipää. Suurin osa ruumiistamme on
vettä. Siksi meidän tulee juoda sitä. Samoin henkemme täytyy juoda henkeä.
Miten henki syö ja juo?

Sanoman vastaanottaminen on juomista ja sille antautuminen on syömistä.
Maailmassa on paljon sanoja ilman sanomaa. Siksi ihmiset ovat hengessään
nälkäisiä ja tarttuvat sanomaan, joka vähänkään ravitsee heidän henkeään.
Harvoin he kysyvät, mikä hengen ravinto on terveellistä.

Evankeliumi ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta on Jumalan tarjoama
juoma ja ruoka sinun hengellesi. Ja se on terveellistä! Jumalan kansasta sanotaan
Raamatussa: "Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai
vapaita, on yhdessä Hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme
saaneet juoda samaa Henkeä."1Kor.12:13  Kun hengen maailmasta pidetään
puhuttelu sinulle, niin se on leipä, joka on syötävissäsi. Jeesus sanoo: "Jos
jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon."Joh.7:37  Jeremian kokemus
on myös minun kokemukseni: "Sinun sanasi löytyivät, ja minä söin ne. Sanasi
olivat minulle riemu ja sydämeni ilo."Jer.15:16

Useimmille ihmisille Jumalan tarjoama hengenjuoma ei kelpaa eikä
evankeliumin ruoka maistu. Heidän henkensä ovat ihastuneet muihin juomiin ja
tottuneet syömään erimakuista ruokaa.

Jos taustoiltaan erilaiset ihmiset antautuvat samalle sanomalle, he "tulevat
kastetuksi yhdeksi ruumiiksi". Sanoman vastaanottaminen on joskus helppoa,
mutta samalla pinnallista. Jos Jeesuksen vastaanottanut ei syö Jeesusta, niin
hänen henkensä ennen pitkää nääntyy tai ryhtyy syömään muita ruokia. Jumala
sanoo: "Ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole
elämää itsessänne."Joh.6:53  Jeesuksen kanssa yhdeksi tuleminen edellyttää Hänen
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sanojensa sulattamista itseensä. Pelkkä juominen ei riitä. "Joka yhtyy Herraan,
on yksi henki hänen kanssaan."1Kor.6:17

Jotkut ovat tulleet uskoviksi seurakunnassa, jossa muut nimet ovat enemmän
esillä kuin Jeesus. Sen vaikutuksesta heillä ei ole tervettä ruokahalua, kuten
Paavali huomasi olevan Korintton seurakunnassa: "Juotin teille maitoa enkä
antanut vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi kestäneet. Ette kestä sitä vielä
nytkään, sillä te olette yhä lihallisia"1Kor.3:2  Heidän kyvyttömyytensä syödä ei
suinkaan johtunut siitä, että he olivat olleet vähän aikaa uskossa, vaan siitä, että
he "olivat lihallisia".

He eivät olleet hengessään yhtyneet siihen sanomaan, jonka he olivat
vastaanottaneet. He olivat Henkeä juotuaan ylpistyneet ja siksi kykenemättömiä
syömään. Kirjeessään Paavali yritti saada heidät nöyrtymään, jotta he voisivat
syödä eikä vain juoda. Kuka Jeesus on, on juoma ja, mitä Hän on tehnyt, on
ruoka.

Seuraavassa annan sinulle kaksi esimerkkiä, ensimmäisen juomisesta ja toisen
syömisestä. Tämä ei tietenkään toimi kaavana, vaan koet jotain tämän tapaista,
kun lähestyt Jeesusta.

Juoma hengellesi
Juoma hengellesi on tässä: Jeesus Kristus on Jumala. Hänessä Jumala tuli
ihmiseksi. Hän on Jumalan Sana, jonka kautta kaikki on luotu. Hän on
näkymättömän Jumalan Kuva.

Juo tämä asenne sydämeesi: "Jeesus Kristus on minun Herrani ja Jumalani.
Tästä lähtien olen Hänelle kaikessa alamainen." Tunnet kuinka Hänen Henkeään
virtaa sisimpääsi ja tulet eläväksi. Koet hengessäsi valon, joka paljastaa
totuuden.

Ruoka hengellesi
Ruoka hengellesi on tässä: Jumala osoitti rakkautensa sinua kohtaan siinä, että
Jeesus Kristus kuoli kerran ristillä sinun syntiesi sovittamiseksi. Hän nousi ylös
kuolleista, että sinä voisit saada uuden elämän.

Syö tämä tunnustus sydämeesi: "Jeesus on minun syntieni sovittaja. Minä
olen tehnyt syntiä Jumalaa vastaan ja ansaitsen siksi kuolemanrangaistuksen.
Jeesuksen sovintoveri on ainoa toivoni." Tunnusta nimeltä mainiten kaikki
synnit, jotka ovat tunnollasi. Kiitä Jumalaa siitä, että Hän armahti sinua ja
valmisti minulle pelastuksen Jeesuksessa! Tunnet kuinka Jumalan armo
vahvistaa sisintäsi. Koet hengessäsi rauhan ja ilon.
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Julkaistu 01.05.2000

Hän on täällä!
Kävi kuin hiljainen tuulen hyminä ja heräsit näkemään elämäsi tosiasiat.
Hänen todistuksensa valaisi sinua. Eräänä hetkenä tunsit kuin tuli olisi
polttanut sieluasi ja elämäsi näytti sinusta niin turhalta. Hän todisti sinulle
oikeasta ja väärästä. Hänen vaikutuksensa tuntuu kaikkialla maailmassa.
Vaikka kaikki ovat olleet tekemisissä Hänen kanssaan, vain harvat tuntevat
Hänet.

Hän puhuttelee kaikkia
Sinua lähellä seisoo Hän, jota sinä et tunne! Hän on puhunut sinulle. Olet joskus
kokenut selvästi Hänen läsnäolonsa. Ehkä koit olosi epämukavaksi ja täytit
huoneesi muilla äänillä torjuen Hänen sanansa. Hän puhui sinulle selvästi, mutta
et pitänyt sitä Jumalan puheena, koska et tunne Häntä. Varo, ettet torju luotasi
Häntä, kun Hän kolkuttelee sydämesi ovella. Voit kulkeutua onnesi ohitse!

Jokainen, joka sanoo, ettei Jumala ole häntä puhutellut, on valehtelija.

Hän vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Jumalan läsnäolo Hänen Henkensä
kautta on aina ollut koettavissa. "Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle
todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion."Joh.16:8  Hänen läsnäolonsa vaikuttaa
ihmisten omaantuntoon. Hän todistaa kaikille ihmisille heidän pahuudestaan,
Jumalan hyvyydestä ja väärintekijöitä kohtaavasta oikeudenmukaisesta
tuomiosta, mutta myöskin Jumalan armosta niille, jotka nöyrtyvät ja katuvat.

Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Hänen tehtävänsä on ollut todistaa siitä,
että Jeesus on herätetty kuolleista ja on korotettu Jumalan valtaistuimelle. Hän
kirkastaa ihmisille Jeesuksen nimeä. Hän on läsnä tilanteissa, joissa julistetaan
evankeliumia Jeesuksesta. "Jonka nyt ovat kertoneet teille ne, jotka taivaasta
lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat julistaneet teille evankeliumia."1Piet.1:12  Kun
Hän antaa sinulle synnin päästön, niin sinä todella koet puhdistuvasi.

Jumala asuu luonani
Jeesuksen astuttua taivaaseen Pyhä Henki otti Hänen tehtävänsä maan päällä.
Jeesus edusti täällä Isää. Pyhä Henki edustaa Jeesusta. Lähtiessään pois Jeesus
sanoi omilleen: "En minä jätä teitä orvoiksi vaan tulen teidän luoksenne."Joh.14:18

Hän tarkoitti Pyhän Hengen tulemista sanoessaan "minä tulen", koska Hän
aiemmin sanoo: "Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne
iankaikkisesti, Totuuden Hengen."Joh.14:16  Tätä ennen Hän oli puhunut, että
"joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän."Joh.14:9  Tämä on valtava asia! Kun Pyhä
Henki asuu uskovaisessa, niin kaikki kolme ovat läsnä: "Ja me tulemme hänen
luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan."Joh.14:23
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Pyhän Hengen vastaanottaminen
Ihminen tulee osalliseksi Jumalan Hengestä ottaessaan vastaan Pyhän
Hengen todistuksen Jeesuksesta. "Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte
kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu
sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen
omaisuutensa lunastamiseksi."Ef.1:13-14

Tämä tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki asuu uskovan sydämessä vakuutena siitä,
että tämä on Jumalan oma. "Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole
hänen omansa."Room.8:9  Jeesus sanoo Pyhästä Hengestä: "Hän pysyy teidän
luonanne ja on teissä."Joh.14:17

Hän on uskovan läheisin ystävä, jonka tunteet ensisijaisesti otetaan huomioon.
"Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on annettu teille
sinetiksi lunastuksen päivää varten."Ef.4:30  Miten suloista onkaan ystävyys
Pyhän Hengen kanssa! Tuntiessamme Hänen läsnäolonsa se merkitsee meille
Jeesuksen Kristuksen läsnäoloa.

Seurakunta helluntaina
Erheellisesti väitetään, että seurakunta olisi syntynyt helluntaina, vaikka
on ilmeistä, että se syntyi silloin kun Jeesus nousi kuolleista. Jeesus sanoi:
"Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa
päivässä."Joh.2:19  Jeesus puhui ruumiinsa temppelistä, mutta seurakunta on
Hänen ruumiinsa: "Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut
hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja
täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää."Ef.1:22-23

Kun Jeesus oli noussut ylös ja oli opetuslastensa kanssa, Hän antoi
seurakunnalleen Pyhän Hengen: "'Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt
minut, niin minäkin lähetän teidät.' Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja
sanoi heille: 'Ottakaa vastaan Pyhä Henki.'"Joh.20:21-22  Vaikka he näin olivat
varmasti saaneet Pyhän Hengen sydämeensä, niin siitä huolimatta Jeesus sanoo
heille tämän jälkeen: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä
Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta
teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen."Apt.1:4-5

Jeesuksen seurakunta kastettiin Pyhällä Hengellä, koska se on Kristuksen
ruumis. He olivat yhdessä ylistämässä Jumalaa. Pyhä Henki iloitsi heidän
sydämessään. Isä Jumala kuuli taivaasta rakkaan poikansa äänen maan päältä.
Hän näki ylistävässä seurakunnassa Jeesuksen ja vuodatti Poikansa päälle
Henkensä. Tämä kaste annettiin seurakunnalle, ei sitä itseään varten, vaan
sen saamaa tehtävää varten. "Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän
päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko
Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."Apt.1:8
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Kukaan ei voi kokea Pyhän Hengen kastetta, jos Pyhä Henki ei ensin ole
sinettinä hänen sydämessään. Kukaan ei voi käyttää oikein saamiaan Hengen
lahjoja, jos Pyhä Henki hänen sydämessään on murheellinen. Iloitkoon Hän
sisälläsi ja olkoon Hän voimanpukuna päälläsi!

Raamatussa on kaksi kehotusta hoitaa suhdettaan Pyhään Henkeen: "täyttykää
Hengellä" ja "älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on". Ensimmäinen koskee
Pyhää Henkeä sinettinä ja toinen koskee Pyhää Henkeä kasteena.

Täyttykää Hengellä
Uskovainen voi seurustella sydämessään asuvan Pyhän Hengen kanssa vähän tai
paljon. "Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää
juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä."Ef.5:17-18 

"Mutta kun Totuuden Henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen.
Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja hän
ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun
omastani ja ilmoittaa teille."Joh.16:13-14

Pyhä Henki puhuu niin sytyttävästi Jeesuksesta, että Hän saa meidän
sydämemme laulamaan. Ole täynnä Hänen opetuksiaan.

Älä laiminlyö armolahjaa
Koska uskovainen ei enää ole synnin palvelija, hän on vapaa palvelemaan
Jumalaa Pyhässä Hengessä. Tätä tarkoitusta varten hän tuo itsensä Jeesuksen
kastettavaksi. Hengen kasteessa Jeesus antaa armolahjoja oman harkintansa
mukaan. Saattaa olla, että joku ei halua tai ei uskalla käyttää lahjaansa. Paavali
kehotti Timoteusta: "Älä lyö laimin armolahjaa, joka sinulla on ja joka sinulle
annettiin profetian kautta, vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi."1Tim.4:14

Merkki siitä, että olet saanut Pyhän Hengen kasteen, on selvä: "te saatte voiman,
ja te tulette olemaan minun todistajani". Voimasi todistaa Jeesuksesta tulee
siitä, että Pyhä Henki ilmestyy sinussa juuri siinä tilanteessa missä tarvitset sitä
voimaa. Hänen vaikutuksensa alla on helppo toimia ja käyttää armolahjaansa.

Timoteus oli kadottanut voiman, mutta armolahja oli tallella. "Muistutan sinua
virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sait, kun panin käteni sinun
päällesi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman,
rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen."2Tim.1:6-7

Seurakunta lehtimajajuhlissa
Jumalan kansa on se sato jonka Hän korjaa maasta. Sinä päivänä Jumalan
lapset saavat uuden ruumiin, joka on taivaallinen maja tämän maallisen majan
sijaan. Meissä asuva Pyhä Henki muuttaa meidän ruumiimme! "Henki itse
todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta
jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä
yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme,
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että me yhdessä myös kirkastuisimme. Päättelen siis, etteivät tämän nykyisen
ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä
meihin."Room.8:16-18

Ruumiimme lunastetaan, koska meillä on Jumalan sinetti sydämessä. Jeesuksen
seurakunta kokee ylösnousemuksen. "Emme me kaikki kuolemaan nuku,
mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan
soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän
kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen."1Kor.15:51-53

Seuraava uutisraportti on lehtimajajuhlista, koska heillä on palmut käsissään:
"Tämän jälkeen minä näin suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea,
kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisovat
valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä yllään pitkät, valkeat vaatteet ja
käsissään palmunoksat."Ilm.7:9
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Julkaistu 05.06.2006

Jumalan Henki ja yhteisöllisyys
Osallistuminen Jumalan Hengen aikaansaamaan joukkohenkeen on
jokaisen tosi kristityn unelma. Sellainen kokous varmasti toteutuu Jumalan
Kuningaskunnassa, mutta saisimmeko edes hetken kokea sitä nyt!

Hyvässä seurassa ja yhteisössä
Tilaisuudessa oli hyvä henki, sanottiin, oli sopuisaa, turvallista, mielenkiintoista
ja kivaa. Vaikka yhteisöjen ihmissuhteissa on usein vaikeuksia, niin monet
silti kokevat valtavan hienoa yhteisöllisyyttä. He elävät toinen toisensa kautta.
Mikseivät ennemmin eläisi Jumalan kautta?

Monet ihmiset karttavat yksinäisyyttä. Jotkut suorastaan pelkäävät sitä. Tavalla
tai toisella he haluavat muiden ihmisten läsnäoloa elämäänsä. Mikseivät he
kaipaa Jumalan läsnäoloa? Onhan Luoja mielenkiintoisempi kuin luodut!

Missä vain on mahtavampi tunnelma, sinne hukkuu yksinäisyys. Joukkohengen
hurmassa iloitaan, tanssitaan ja huudetaan riemusta. Ihmisvirran mukana myös
vajotaan alas pahuuteen ja murskaannutaan tekojensa seurauksiin.

Mikseivät he iloitse Jumalan Hengen voimassa ja huuda Jeesuksen voiton
riemussa? Jumalan seurassa ei ole yksinäistä. Pyhän Hengen voimassa noustaan
Jumalan ajatuksiin kuin vuorelle, koetaan sisäinen muodonmuutos ja tehdään
hyvää uusista vaikuttimista.

Yksilöiden vai joukkojen Jumala
Kaikilla yhteisöillä on oma henkensä ja omat hengennostatus tapansa.
Uskonnollinen yhteisö käyttäytyy yleensä ihan samalla tavalla kuin muutkin.
Kenen joukoissa seisot ja kenen lippua kannat? Minkä hengen oma sinä olet?

Raamatussa kerrotaan Nooasta, Abrahamista, Mooseksesta, Joosuasta, Eliasta,
Paavalista ja monista muista Jumalan ihmisistä. Siellä puhutaan usein myös
siitä, kuinka suurin osa Jumalan kansasta luopui Jumalastaan. Raamatussa
enemmistö on melkein aina ollut väärässä. Siksi Jumalan Henki ei myöskään
ollut heidän yhteisönsä joukkohenkenä. Tässä syntisessä maailmassa Jumala
on yksilöiden eikä joukkojen Jumala. Vasta Jumalan Kuningaskunnassa
kokoontuva seurakunta elää koko ajan jumalallisessa joukkohengessä.

Ajoittain Jumalan omat ovat kokeneet joukkona Jumalan Hengen voimaa
myös tässä ajassa, mutta tavallisesti seurakunnassa ilmenevä joukkohenki ei
ole Jumalasta, vaan ihmisistä. Usein inhimillinen yhteisöllisyys on vallannut
Jumalan Hengen paikan seurakunnassa. Onneksi yksilöillä voi olla helluntai
joka päivä.

Jumalan Hengestä syntyneet yksilöt voivat yhdistyä yhdeksi joukoksi vain
saman Hengen vaikutuksesta. Syntisen luontonsa mukaan elävät uskovaiset
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tuovat toista henkeä kokoukseen. Koska he vastustavat Jumalan Henkeä,
he vastustavat myös niitä paikalla olevia uskovia, jotka vaeltavat Jumalan
Hengessä. Näin tämä joukko ei ole koolla samassa hengessä.

Jumalan armon Hengessä
Jumalan ihmiset sitoo yhteen sama Jumalalta saatu kokemus. "Minä kurja
huusin ja Jumala kuuli ja armahti minua Jeesuksen tähden." Me olemme
kokeneet Jumalan armon Jeesuksen uhrin ja veren kautta. Meillä ei ole mitään
omaa ansiota pelastumiseemme. Me emme ole parempia kuin muut ihmiset.
Me näimme itsemme pahoiksi Jeesuksen kirkkauden valossa, ja anoimme siksi
Jumalalta armoa.

Jumalan lapseksi synnytään evankeliumin kautta, Jumalan armon Hengestä.
Saman Isän lapset rakastavat toisiaan, koska he elävät samasta armosta.
Jumalan Hengen synnyttämä yhteisöllisyys muistuttaa sukurakkauden luomaa
joukkohenkeä. Jumalan seurakunta on perhe ja suku eikä yhdistys tai instituutio.
Jumalan seurakuntaan ei voi liittyä, vaan siihen synnytään.

Jumalan kansalla on monia "perheyrityksiä", joita hämäävästi sanotaan
seurakunniksi, vaikka ne ovat vain inhimillisiä yhdistyksiä. Jumalan armosta
elävä voi tehdä eron Jumalan seurakunnan ja sitä palvelevien yhdistysten välillä.
Uskovien perhe tarvitsee käytännön asioiden hoitoa varten yhdistyksiä, mutta
älä anna niille suurempaa arvoa kuin niillä on.

Jos annat inhimillisille yhdistyksille Jumalan seurakunnan arvon, niin häpäiset
perheesi ja sukusi. Jos arvostit yhdistystäsi liikaa, niin sinulle käy helposti niin,
että alatkin kokea yhteyttä toisiin uskoviin yhteisen rakkaan työnne perusteella.
Kun kokoontuminen ei enää tapahdu perheyhteydessä, vaan työyhteydessä, niin
ainekset hajaannukselle ovat valmiina.

Seurakuntayhdistykset ovat organisaatioita, jotka toimivat Jumalan seurakunnan
hyväksi. Yhdistyksen jäsenillä täytyy olla yhteinen näky siitä, miten seurakuntaa
rakennetaan. Tämä näky voi olla syntynyt ihmismielestä tai Jumalasta.
Halutaanko kokoontua omassa nimessä ja toimia inhimillisten kykyjen varassa
vai halutaanko kokoontua Jeesuksen nimessä ja toimia armolahjojen varassa?
Kokoontuvan seurakunnan johto kantaa vastuun siitä, toimitaanko Jumalan
tahdon mukaan.

Jos tiedät seurakuntayhdistyksesi johdon toimivan päättäväisesti - ei vain
epätäydellisyyttään - ihmismielen mukaan, niin nuhtele heitä. Jos he eivät
sinua kuule, niin ota yksi tai kaksi mukaasi ja nuhdelkaa heitä yhdessä. Jos
he kieltäytyvät kuulemasta teitä, niin erotkaa siitä yhteisöstä. Huomaa, että
silloin sinä et eroa Jumalan seurakunnasta, vaan ainoastaan erään kristillisen
yhdistyksen toiminnasta.
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Herrapaimenet mielellään sanovat yhdistystään Jumalan seurakunnaksi
tehdäkseen ihmisille vaikeaksi lähteä pois heidän paimensauvansa alta. Älä
tottele heitä, vaan seuraa Hyvän Paimenen ääntä. Hän vie laumansa sisälle
karsinaan ja ulos sieltä ja johdattaa hyville ruokapaikoille.

Voit tuskatta erota yhdistyksen toiminnasta, jos sinulla on oikea asenne sinne
jääviä ihmisiä kohtaan. Heihin voi pitää yhteyttä kuulumatta heidän yhteisöönsä.
Kun vain Jeesus on yhteyden perustana, niin paljastuu ketkä oikeasti ovat veljiä
ja sisaria Kristuksessa. Joka pysyy Jeesuksessa, pysyy Jumalan seurakunnassa.
Jumala itse erottaa Jeesuksesta luopuneet ihmiset seurakunnastaan. Vain Hän
joka on armon antanut, voi ottaa sen pois.

Jumalan Hengen työ
Uskovaiset, joilla on samanlainen näky seurakuntatyöstä, perustavat usein oman
työnsä. Ovatko he lähteneet karsinasta ulos Jeesuksen johtamina, vai Häntä
pakoon? Halu kokoontua Jeesuksen nimeen on Jumalasta, mutta eriseuraisuus
on syntiä.

Moni tahtoo palvella Jumalaa, mutta tarvitseeko Hän meidän palveluksiamme?
Jumala tulee varsin hyvin toimeen ilman meidän toimintaamme. Mitä me
voisimme antaa Hänelle, jolta olemme saaneet kaiken, mitä meillä on!

Itsevalittu jumalanpalvelus on arvotonta. Se on vain meidän itsekkään
mielemme tuote. Jumala ei ota vastaan meidän uskonnollista touhuamme.
Sen sijaan, Hän haluaa synnyttää meissä Hänen tekojaan. Jeesus ei ainoastaan
pelasta meitä synnin vallasta, vaan Hän kastaa meidät Pyhällä Hengellä. Siinä
Hän antaa armolahjansa meille.

Vain Jeesus on se Ihmisen Poika, joka voi palvella Jumalaa. Kun Hän elää
meissä, niin Hän vaikuttaa meissä tekonsa. "Enää en elä minä, vaan Kristus elää
minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on
rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani."Gal.2:20

Jumalan lapset ovat arvolliset palvelemaan Jumalaa, koska he toimivat
Jumalan Pojan uskossa. Pyhän Hengen kasteessa saadaan se armolahja, jolla
voidaan palvella Jumalaa. Ei siis ole meidän asiamme itse keksiä, miten
Jumalaa palvelisimme, vaan uskoa tämä Jeesuksen lupaus, "mutta te saatte
voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun
todistajani."Apt.1:8

Tästä me siis tiedämme, kenellä on armolahja Jumalalta: Hän osoittautuu
Jeesuksen todistajaksi. Armolahjat ovat moninaiset, mutta ne kaikki julistavat
tälle maailmalle samaa asiaa: "Jeesus Kristus on Jumala." "Kukaan ei myöskään
voi sanoa: 'Jeesus on Herra', muuten kuin Pyhässä Hengessä. Armolahjoja on
erlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra
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on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa
vaikuttaa, on sama."1Kor.12:3-6

Jumalan seurakunta rakentuu siitä, kun kaikki uskovaiset asioivat saamillaan
armolahjoilla. Pysyminen vain Pyhän Hengen antamassa osassa on kuitenkin
taistelun tulos. Kiusaus sekaantua minulle kuulumattomiin asioihin on suuri.
Tähän meitä yllyttävät sekä oma inhimillisyys että toiset uskovaiset.

Moni on laiminlyönyt armolahjansa palvellakseen Jumalaa jossain muussa
virassa. Jumalan perheessä jokaisella on oma Isän valmistama tehtävä.
"Seurakunta - firmassa" toimitusjohtaja on jalkauttanut näkynsä työryhmille
laittaen uskovat palvelemaan inhimillisten kykyjensä mukaan.

Jos kaikilla kokoukseen osallistuvilla on Jeesuksen mieli, niin Jumalan Henki
voi laskeutua joukon ylle samoin kuin tapahtui helluntaina. Tällainen tapahtuma
on arvokas hetki, koska silloin uskovat ovat joukkona kuin yksi mies - Jeesus.

Kenet Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä
Uskoon tuleminen merkitsee Pyhästä Hengestä syntymistä, mutta kaste samassa
Hengessä antaa voiman olla Jumalan todistaja. Jeesuskin sai kasteen Jumalan
Hengessä silloin, kun Hän oli antanut itsensä Isänsä tahdolle ottamalla kasteen
Johannekselta.

Esimerkillään Jeesus osoitti meille millaisella mielellä olevan ihmisen Jumala
täyttää Hengellään. Ihminen, joka vapaaehtoisesti, rakkaudesta Jumalaan, on
valmis tekemään kaikessa Hänen tahtonsa mukaan, saa taivaan aukeamaan
kohdallaan ja siunauksen virran tulvimaan elämäänsä.

Joku täyttyy Pyhällä Hengellä jo uskoon tullessaan, toinen etsii sitä siunausta
vuosia. Jotkut valittavat, etteivät he saa sitä ollenkaan. Jumala ei ole
puolueellinen, eikä Hän arvo meille siunauksiaan. Jos Jumalan lupaukset eivät
toteudu kohdallamme, niin syy on meissä.

Jumala nöyrtyi Jeesuksessa ihmiseksi päästäkseen sinua lähelle. Hän rakasti
sinua siinä, että antoi Jeesuksen uhriksi sinun syntiesi tähden. Viaton Jumalan
Poika kärsi sinun tuomiosi. Jumala hankki sinulle pelastuksen, ja se maksoi
Hänelle kaiken. Jumalan Pojan veri, on kalliimpi kaikkea muuta. Se vuodatettiin
maahan sinun pahuutesi tähden. Jeesuksen tuskan tähden Jumalan sydän särkyi
Golgatalla, mutta täyttyi myös ilolla, kun Hänen rakas Karitsansa nousi ylös
kuolleista.

Kuulitko, näitkö, koitko Jumalan evankeliumin voiman? Koit varmaan jotain
siitä, jos kerran synnyit Jumalan lapseksi sen kuultuasi. Tämä sama sanoma,
jonka kautta tulit uskoon, tekee sinut myös otolliseksi kokemaan Pyhän Hengen
kasteen. Kuule siis se uudestaan ja niin syvästi, että olet sille kuuliainen.
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"Antaako hän siis teille Hengen ja tekeekö hän voimatekoja teidän
keskuudessanne lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta?"Gal.3:5  Älä siis
odota Jumalan toimivan tekemiesi tekojen tai sinulle tehtyjen toimitusten kautta,
vaan keskity kuulemaan Jumalaa. Ei Hän anna Henkeään sinulle, koska kiitit ja
ylistit Häntä, vaan koska kuulit Häntä.

Ne, jotka ovat sisäistäneet Jumalan evankeliumin, ovat vapaita tekemään
Jumalan tahdon. He voivat Jumalan rakkaudesta syttyneellä sydämellä tuoda
itsensä Jumalan eteen siunattavaksi Hänen lahjoillaan.

Kuulemisen vaikeus
Jos kuulit evankeliumin siten, että voit Jeesuksen uhrin tähden jatkaa synnissä
elämistä ilman tuomion pelkoa, niin kuulit väärin. Jos kuulit sanoman Hengen
lahjoista siten, että ne tekevät sinusta jotain suurta, niin kuulit väärin.

Jos Jumala on saanut puhdistaa sinun henkesi korvan kuulemaan Jumalan
lapsen lailla, niin saat uskon ottaa vastaan sen armolahjan, jonka Hän on sinulle
varannut. Uskonnollisuus voi kuitenkin vammauttaa kuulomme uudestaan.

Juutalaisuus oli lumonnut Galatian uskovien korvat: "Te mielettömät
galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli
kuvattu ristiinnaulittuna?"Gal.3:1  Uskoessaan juutalaisten tapojen voimaan he
kadottivat evankeliumin voiman. Samalla tavalla monien muiden uskonnollisten
tapojen noudattaminen voi tukkia sydäntemme korvat ja sokaista silmämme
Jeesuksen uhrin suuruudelta.

Ponnistukset omatekoisen uskon saamiseksi häiritsevät sitä kuulemista,
joka johtaisi Jumalan antaman uskon saamiseen. Jos "uskossa kuuleminen"
on korvattu "uskossa omistamisella", niin Jumalalta anominen ja Hänen
vastauksensa odottaminen ovat jääneet pois. On vaarallista korvata uskottelulla
henkilökohtainen suhteensa Jumalaan. Ottamisella ja vastaanottamisella on suuri
ero!

Vaikka Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta, niin et voi sen kuultuasi vain
alkaa uskovaiseksi. Sinun tulee tämän sanoman kuulemisen johdosta tosissasi
kääntyä Jumalan puoleen ja saada Häneltä pelastus.

Samoin vaikka Jeesus antaa armolahjoja omilleen, niin et voi sen kuultuasi vain
omistaa itsellesi Hengen lahjoja. Sinun tulee tämän sanoman johdosta kääntyä
Jeesuksen puoleen ja saada Häneltä Hengen täyteys.

Uskossa kuuleva sulattaa kuulemansa sanoman sisimpäänsä. Sydämeen kätketty
Jumalan sana ja lupaus saa meidät antamaan sanoman mukaisen vastauksen
Jumalalle ja odottamaan siihen Hänen reaktiotaan. Uskossa omistava yrittää itse
ottaa sen, minkä Jumala lupaa antaa.
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Uskon varmuus tulee Jumalan äänen kuulemisesta. Kun Hän on puhunut
minulle, niin silloin minä tiedän, mitä olen saanut: "Tämä on se rohkea
luottamus, joka meillä on häneen: jos me anomme jotakin hänen tahtonsa
mukaan, hän kuulee meitä. Ja jos kerran tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä
tahansa anommekin, tiedämme myös, että meillä on kaikki, mitä olemme häneltä
anoneet."1Joh.5:14-15

Tämä Raamatun kohta ei puhu mitään uskossa omistamisesta, vaan se puhuu
vastauksen saamisen varmuudesta, jos anomme jotain Jumalan tahdon mukaan.
Johannes ei tahdo sinun reagoivan sanaansa näin: "Heti anottuani minulla jo
on se, koska anoin Jumalan tahdon mukaan." Sen sijaan on Jumalan tahdon
mukaista ajatella: "Anottuani Jumalan tahdon mukaan voin odottaa uskon
varmuudessa Hänen vastaustaan."

Vasta vastauksen saanut tietää, että häntä on kuultu. Moneen otteeseen Johannes
sanoo kirjeessään "me tiedämme". Aina silloin hän tarkoittaa Jumalan meille
antamaa tietoisuutta ja varmuutta eikä meidän itsemme päättelemää tietämistä.

Edellinen Johanneksen opetus on sama kuin seuraava Jeesuksen rohkaisu
anottaessa Pyhää Henkeä. "Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa
lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän
Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat."Luuk.11:13

Ihmiset tungeksivat Jeesuksen ympärillä Hänen tekemiensä ihmeiden tähden.
Hän ei kuitenkaan tavoitellut ihmeillä julkisuutta, vaan tahtoi esitellä Isänsä
hyvyyttä. "Isä asuu minussa, ja teot ovat hänen tekojaan."Joh.14:10

Jeesuksen meille antamat armolahjat toimivat meissä samalla tavalla kuin
Jumalan armo vaikutti Jeesuksessa. Niiden kautta haluamme esitellä Jeesuksen
hyvyyttä ja sanomme: "Jeesus, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen."

Täyty Pyhällä Hengellä
Usein olemme täynnä itseämme. Meissä ei silloin ole tilaa Hänelle. Tarvitaan
siis itsestään tyhjentyminen Jeesuksen hyväksi. Raamattu kertoo kuinka uskovat
ensimmäisen kerran täyttyivät Hengellä vesikasteen jälkeen. He olivat silloin
antaneet itsensä Jeesukselle Jumalan rakkauden voimasta, kuten vesikasteen
luonteeseen kuuluu.

Myöhemminkin he täyttyivät uudestaan Jumalan Hengellä juuri silloin kun
Jeesuksen seuraaminen oli aiheuttanut heille vaikeuksia. Tämän totuuden
tähden Paavali jopa mielistyi vaikeuksiin. "Siksi olen mieltynyt heikkouteen,
pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen
tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas."2Kor.12:10  Huomaa hän
sanoi, "Kristuksen tähden". Usein me olemme vaikeuksissa vain itsemme
tähden.
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Jeesuksen Kristuksen voima asettuu meihin asumaan sen kautta, kun me
kiellämme itsemme, otamme ristimme ja seuraamme Jumalan Karitsaa. Moni
uskovainen on saanut armolahjansa, mutta jättänyt sen käyttämättä vain
sen tähden, että on mielistynyt ihmismielenmukaiseen elämään. Ristintien
hylkääminen merkitsee Jumalan antamien armolahjojen hylkäämistä.

Sydämessämme asuvat pahat ajatukset ovat pahin este Jumalan Hengen
täyteydelle. Jumala puhdistaa sydämemme evankeliumin antamalla uskolla.
Monet uskoontulleet ovat kuitenkin lujasti sitoutuneet rakkaisiin vääriin
ajatuksiinsa.

Monet väistävät tämän ajatusmaailman pyhityksen Hengellä täyttymisen ehtona.
He sanovat, että pelkkä uskominen riittää. Voi, jospa he uskoisivatkin Jumalaa
siinä asiassa, mistä Jumala on heille puhunut, eivätkä yrittäisi uskoa asiaa, mistä
Jumala ei ole heille vielä puhunut.

Kuuliaisuus Jumalan Hengelle on polku, jolla et voi oikaista. Hän odottaa
sinua uskollisesti pitkiäkin aikoja, että ottaisit sen askeleen, josta Hän on
sinulle puhunut. Jumalan tiellä kulkeva ei voi olla ennen pitkää tulematta sille
askeleelle, jossa hänet puetaan voimalla korkeudesta! Siksi jatka Jeesus -tiellä.

Voi mikä lukko tämä onkaan: sinä odotat, milloin Jumala kastaa sinut Pyhällä
Hengellä, ja Jumalaa odottaa milloin sinä teet sen, mitä Hän sinulta pyytää.
"Me olemme kaiken tämän todistajia, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on
antanut niille, jotka häntä tottelevat."Apt.5:32
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Julkaistu 26.04.1998 Viimeksi muutettu 28.05.2011

Jumalan televisio
Televisiokuvalle on kolme säädintä: kirkkaus, kontrasti ja värikylläisyys.
Sydämessämme on vastaavat säädöt, jotka vaikuttavat meidän Jumala-
kuvaamme.

Kuuleminen ja näkeminen
Jumalan evankeliumin kuuleminen voi synnyttää kuulijassa uskon. "Usko tulee
siis kuulemisesta mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta."Room.10:17  Usko ei
kuitenkaan ole päämäärä, vaan tie sinne. Sielun pelastuminen on päämäärä ja
merkitsee uskovan muuttumista.

Jumala muuttaa meidät sisäisen näkemisen kautta. "Herra on Henki, ja
missä Herran Henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittämättömin
kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on
Henki."2Kor.3:17-18

Raamatussa puhutaan peilistä, jossa on tarkoitus nähdä, ei ainoastaan oma, vaan
Jeesuksenkin kuva. "Nyt näemme kuin kuvastimesta, himmeän heijastuksen
tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin."1Kor.13:12  "Jos joku on sanan kuulija
mutta ei sen tekijä, hän on kuin mies, joka kuvastimesta tarkastelee luonnollisia
kasvojaan. Hän tarkastelee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen
oli."Jaak.1:23,24  Jos Jumalan sanan kuulija näkee kuunnellessaan vain itsensä, eikä
näe sisäisillä silmillään Jeesusta, hänestä ei tule sanan tekijää.

Tätä sisäistä näkemistä voi verrata television katseluun. Kun lapsuuden
kotiini tuli televisio, se oli siihen aikaan niin harvinainen, että naapurit tulivat
katsomaan sitä, vaikka ei ollut edes lähetystä. Muistan kuinka he katsoivat
pimeää ruutua ja nauroivat, että näkyyhän siellä jotain. Heidän oma kuvansa
heijastui pimeästä ruudusta. Jumalan television katsojatkin saavat yhtä tyhjän
kokemuksen, jos näkevät evankeliumissa vain itsensä eikä Jeesusta.

Televisiotekniikkaa voidaan käyttää vertauksena siitä, miten sisimpämme
näkee Jumalan. Televisiokuvalle on kolme säädintä: kirkkaus, kontrasti ja
värikylläisyys. Jumala-kuvallemme on vastaavat säädöt: Omantuntomme sisältö
on kuin kirkkauden säädin, Jumalan tuntemisen määrä on kuin kontrasti ja
Jumalan persoonien tunteminen kuin värisäätö.

Mustavalkoinen kuva
Hengellisesti sokeat saavat kuulla taivaallisen televisiolähetyksen äänen
evankeliumissa. Jos pysähdymme kuuntelemaan sitä, sisäinen silmämme näkee
Jeesuksen mustavalkoisena. Hänen kirkkautensa valaisee omantuntomme.
Jumalan taivaallinen signaali piirtää sielumme silmille mustavalkoisen kuvan
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siitä, mikä on pimeyttä ja valkeutta eli mikä on väärin ja oikein. Kuva voi saada
meissä aikaan mielen muutosta ja kääntymistä pimeydestä valkeuteen.

Televisiossa on kuvan kirkkauden säädin, jolla säädetään mustan taso eli se
missä on 100 % pimeys. Vastaavasti omatuntomme säätää sen mikä on oikein ja
väärin. Jeesus sanoo Raamatussa sen, mikä on oikein ja hyvää ja mikä on väärin
ja syntiä. Jos emme pidä väärinä asioita, jotka Jeesuksen mielestä ovat väärin,
säätömme on alle oikean tason ja kuvamme on pimeä. Jos pidämme pahoina
asioita, jotka Jeesuksen mielestä ovat hyviä, säätömme on yli oikean tason ja
kuvamme on sumuinen.

Ilman valoa ei ole kuvaa. Jeesus sanoo olevansa valo: "Minä olen maailman
valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän
valo."Joh.8:12

Tämän maailman ihmispimeys pitää Jeesus-valoa pimeytenä ja omaa
pimeyttään valona. Valheellinen valo ei lopulta voita oikeaa valoa. "Valo loistaa
pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa."Joh.1:5

Jeesus todistaa, että Jumala on valo ja ihmiset ovat pimeys. Jumala on
kokonansa hyvä Jumala ja kaikki ihmiset ovat syntisiä. "Tämä on se sanoma,
jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo,
hänessä ei ole mitään pimeyttä."1Joh.1:5

Juuri siten pimeyttä pidetään valona, kun ei myönnetä omaa syyllisyyttään.
Väärin tehdessään he sanovat, että ei tämä ole väärin vaan oikein. "Voi niitä,
jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi, jotka kääntävät pimeyden
valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi."Jes.5:20

Onko Jumalan hyvyys niin peitossa, ettei sitä huomata! Tai onko ihmisten
pahuus niin kätketty, ettei sitä löydetä! Tämän maailman jumala on tehnyt
pimeyden valoksi, jolla hän on sokaissut ihmiset näkemästä Jeesuksen
kirkkautta. "Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat
kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman jumala on
sokaissut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden
evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva."2Kor.4:3-4

Jotkut sokeat ovat kuitenkin saaneet näkönsä, kun he kääntyivät Jeesuksen
puoleen. "Jumala, joka sanoi: 'Loistakoon valo pimeydestä', valaisi
sydämemme, niin että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka
loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan."2Kor.4:6

Jeesuksen valossa voidaan katsella näkymättömiä, mikä antaa voimaa
ajallisiin ahdistuksiin. "Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa
määrättömän, ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme
näkyviin vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia mutta näkymättömät
iankaikkisia."2Kor.4:17-18
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Kuvan kontrasti
Jos television kontrasti on nollassa, kuvaruutu on pimeä. Jos ihminen ei tiedä
mitään Raamatun Jeesuksessa, hän elää pimeydessä. Jos televisiota katsotaan
pimeässä huoneessa, kuva erottuu pienelläkin kontrastilla. Jos katsellaan
kirkkaassa auringonpaisteessa, täytyy lisätä kontrastia, jotta kuva näkyisi.

Kun tullaan uskoon, tarvitaan sen verran kontrastia, että voidaan säätää mustan
taso. Kun uskovainen etenee Jeesus tiellä, hän saa tuntea lisää Jeesusta, mikä
lisää valotehoa eli kontrastia. Saamme muuttua Pyhän Hengen vaikutuksesta
"kirkkaudesta kirkkauteen". Jeesus sanoo omilleen: "Te olette maailman valo.
Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät
tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa."Matt.5:14, 16

Kun Jeesuksen tunteminen lisääntyy meissä, naapurimmekin huomaavat meidän
katselevan Jumalan televisiota. Sydämeen loistanut Jeesuksen valo heijastuu
ympäristöön. "Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen
hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte
moitteettomia ja puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia kieron ja turmeltuneen
sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa, kun pidätte kiinni
elämän sanasta."Fil.2:13-16

Kuvan värit
Jumalan rakkauden kokeminen Jeesuksen ristinkuolemassa tuo sisimpäämme
värikuvan Jumalasta. Samoin kuin television kuva muodostuu kolmen päävärin
punaisen, vihreän ja sinisen sekoituksesta värikuva Jumalasta tulee Jeesuksen
Kristuksen, Pyhän Hengen ja Isän Jumalan luomana kuvana. Jos joku ei usko
Jumalan Hengen todistusta siitä, että Jeesus on sekä tosi ihminen että tosi
Jumala, värit puuttuvat hänen Jumala-kuvastaan.

Värikylläisyyssäädin on oikealla kohdalla silloin, kun kasvojen ihon väri on
luonnollinen. Jos kasvot ovat luonnottoman vaaleat, taso on liian alhainen. Jos
kasvot hehkuvat punaisena, värisäädin on yli oikean tason. Jeesuksen kasvojen
täytyy säilyä meille luonnollisen värisinä. Ennen muuta meidän tulee nähdä
Hänet sellaisena ihmisenä kuin Hän oli vaeltaessaan maan päällä, koska meidät
on edeltä määrätty muuttumaan Hänen kaltaisekseen.

Jos katselemme Häntä ensisijaisesti valtaistuimella olevana Jumalana ja
Kuninkaana, olemme vaarassa uskoa olevamme jo kuninkaita yhdessä Hänen
kanssaan, vaikka Hän ei vielä hallitse maan päällä. Älä käännä lisää väriä, kun
Jumalan kanavalta tuleekin vain harmaata kärsimyspolkua.

Katso Jeesukseen Ihmisenä, jonka sanoissa on Isä Jumala ja teoissa on Pyhä
Henki. Näin sinäkin muutut Hänen kaltaisekseen. Jos näet Jeesuksen vain
Jumalana, et voi seurata Häntä. Älä kuitenkaan käännä värikylläisyyttä
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liian pienelle, koska silloin näet Hänet liian inhimillisenä ja unohdat Hänen
virheettömyytensä.

Mitä tahansa Jumalan tekoja esitetään Jumalan televisiossa, niin kaikessa on
mukana Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesus on punainen niin kuin veri, sillä
Hänessä tulee esille Jumalan sielu. Isä Jumala on sininen niin kuin taivas, sillä
Hän on kaiken yläpuolella. Pyhä Henki on vihreä, niin kuin kasvit, sillä Hän on
kaikkialla läsnä oleva Jumalan elämä.

Täysin valkoisessa ovat kaikki persoonat yhtä paljon läsnä. Sekoittamalla
läsnäoloja saadaan aikaan muut värit. Violetti kuvaa Isän ja Jeesuksen välistä
suhdetta. Keltainen kuvaa Isän ja Pyhän Hengen välistä suhdetta. Ruskea kuvaa
Jeesuksen ja Pyhän Hengen välistä suhdetta.

Sisäinen silmä ohjaa ulkoista
Luonnolliset silmämme etsivät sitä, mitä sisäiset silmämme katselevat. Toisaalta
myös sisäiset silmämme voivat etsiä sitä, mitä luonnolliset silmämme ovat
katselleet. Jumalan television katseleminen vaikuttaa siihen, mitä luonnolliset
silmämme etsivät.

Jokainen katselee ajatuksissaan aarrettaan. Sisäisten silmiemme edessä ovat
unelmamme ja tavoitteemme. Jokaisen ihmisen sisäinen silmä etsii jotain. Missä
aarteesi on, sinne sisäinen silmäsi katsoo.

Jos aarteesi on katoavainen, on sen valo pimeyttä verrattuna siihen, jos Jeesus
on aarteesi ja katsot Hänen kirkkauttaan. Jos sydämesi silmät näkevät lihalliset
nautinnot aarteena, myös ulkonaiset silmäsi etsivät sen mukaisia kohteita.

Jos sydämemme silmät katselevat Jumalaa, emme tahdo katsoa mitä tahansa ja
kaiken, mitä katsomme, näemme Jumalan valossa, joka loistaa sisimpäämme.
Jumalan valo kuolettaa kiusausta aiheuttavan kohteen vaikutuksen, koska sen
valossa näemme synnin saastaisuuden tai katoavaisen todellisen arvon.

Jumalan television katseleminen kuolettaa pahat himomme. "Kiinnittäkää
mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä.
Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja
ahneus."Kol.3:2,5

Saakoon Jeesus Kristus sydämesi jakamattoman ihailun ja palvonnan. Siten
sisimpäsi saa nauttia ja tulla ravituksi Hänen kasvojensa kirkkaudesta.
Niin, jospa Jeesus aina olisi silmissämme.
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Elämän lähde
Jumala on elämän lähde. Mistä elämä puuttuu, sieltä on turha etsiä
rakkautta tai totuutta. Kuolema on elämän puutetta. Hän, joka uskoo
Jeesukseen, ei ikinä kuole.

Mitä kuoleman jälkeen?
Ollessani töissä eräässä liikkeessä paikalle tuli nainen, joka istahti tuolille ja
huokasi syvään ja sanoi: "Ja minä olen vielä täällä". Kysyin häneltä, kuinka niin,
missä haluaisit olla? Hän alkoi kertoa minulle mitä hänelle tapahtui, kun hän
monia vuosia sitten oli Jyväskylän keskussairaalassa leikkauksessa. Hän kuoli
leikkauspöydälle.

Hän kertoi kuinka hän irtaantui ruumiistaan ja kulki halki pimeyden ja tuli
kauniin luonnon keskelle ja näki loistavan kaupungin. Hän tunsi olonsa erittäin
hyväksi. Sitten hänet nykäistiin alas takaisin ruumiiseensa. Lääkärit olivat
onnistuneet elvyttämään hänet.

Voit ajatella, että se oli vain hänen kuolemaa tekevien aivojensa hourailuja.
Tosiasia kuitenkin on, että tuo kokemus oli hänelle itselleen niin todellinen, että
hänellä vielä vuosien päästä oli voimakas kaipuu tuohon paikkaan, jossa hän
käväisi.

Asuessani Teuvalla tutustuin uskovaiseen perheeseen, johon kuului isä, äiti,
tytär ja poika. Perheen äiti kertoi minulle, kuinka hän kuoli kotonaan. Isä ja
lapset totesivat äidin jo kuolleen, joten he eivät pitäneet kiirettä hälyttääkseen
ambulanssin. Sen sijaan he alkoivat itkeä ja rukoilla Jeesusta, että tämä lähettäisi
äidin takaisin.

Äiti kertoi minulle, kuinka hän tuli Jumalan paratiisiin ja näki siellä Jeesuksen.
Keskustellessaan Jeesuksen kanssa hän kuuli alhaalta maan päältä miehensä
ja lastensa rukoukset. Jeesus sanoi hänelle tähän tapaan: "Koska he rakastavat
sinua niin paljon, niin minä lähetän sinut takaisin." Niin hänen henkensä palasi
hänen ruumiiseensa ja isä ja lapset iloitsivat saadessaan äidin takaisin.

Näiden tapausten todistusvoimaa himmentää se, että nämä ihmiset olivat
kuolleina niin vähän aikaa. Jeesus herätti kuolleista Lasaruksen, joka oli ollut
haudassa neljättä päivää. (Joh.11:39) Tämä olikin silloin suuri sensaatio.
Mitähän Lasarus mahtoi kertoa tuttavilleen.

Tämä tapaus sai monet juutalaiset vakuuttuneeksi siitä, että Jeesus on luvattu
Messias. Kun Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin, väkijoukko hurrasi Hänelle
juuri siksi, että Hän oli herättänyt Lasaruksen kuolleista. "Kansanjoukko, joka
oli ollut Jeesuksen kanssa, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet
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kuolleista, todisti hänestä. Ihmiset lähtivät häntä vastaan, koska olivat kuulleet
hänen tehneen tämän tunnusteon."Joh.12:17,18

Juuri kun kansa oli ottamassa Jeesuksen vastaan Messiaana, niin tämä pitikin
puheen, jota kansa ei hyväksynyt. "Joka rakastaa elämäänsä, menettää sen,
mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, säilyttää sen iankaikkiseen
elämään."Joh.12:25  Seisoessaan kansan edessä Jeesus huusi Isälleen taivaaseen:
"Isä, kirkasta nimesi!" Isä vastasi taivaasta: "Minä olen sen kirkastanut, ja olen
sen vielä kirkastava!" Kansa kuuli Isän äänen, mutta luuli ukkosen jylisseen tai
enkelin puhuneen.

Kohta tuo sama kansa oli valmis huutamaan Pilatukselle, "ristiinnaulitse hänet",
koska he olivat pettyneet Jeesukseen. He halusivat toisenlaisen Messiaan ja
haluavat yhä ja odottavat sitä hartaasti.

Elämänkö jälkeen kuolema ja kuolemanko jälkeen elämä?
Elämä synnissä ei ole elämisen arvoista. Elämä tässä syntisessä maailmassa
rasittaa oikeamielistä sielua niin, ettei hän voi viihtyä täällä, vaan kokee
olevansa muukalainen. Siksi Jeesus puhui elämänsä vihaamisesta.

Rakastaessasi syntistä elämääsi sinä itse asiassa rakastat kuolemaa, koska
kuolema on synnin tähden. Jos sinä vihaat syntiä, niin sinä arvostat syntiesi
sovitusta, jonka Jeesus sinulle hankki ja kaipaat maailmaan, jossa ei ole syntiä.

Kuollessasi yhdessä Jeesuksen kanssa sinä itse asiassa rakastat elämää, koska
Jeesuksen kuolema on syntien sovittamiseksi. Jos kuolet yhdessä Jeesuksen
kanssa, niin sinut myös herätetään kuolleista niin kuin Jeesuskin.

Onko kuoleman jälkeen elämää? Olisi parempi kysyä: Onko synnin jälkeen
elämää? Synnin jälkeen on kuolema, mutta syntien sovitus Jeesuksessa
Kristuksessa antaa iankaikkisen elämän. Jos et usko Jeesuksen nousseen
kuolleista, et usko Hänen sovittaneen syntejäsi. Kuolemallaan Hän kukisti
kuoleman ja toi ulottuvillesi iankaikkisen elämän.

Elämä ja kuolema
Hänessä on elämä. Mihin ikinä Hän tulee, siellä elämä ilmestyy. Hän on puhdas
ja kirkas kuin vuoristopuro. Kristallin kirkkaana Hän juoksee korkeudesta kohti
kuoleman laaksoa. Hän on elämän virta. Mihin vain Hän tulee, kaikki virkoaa
elämään.

Kuolleet huokailevat erämaan kuivuudessa kaivaten virvoitusta. Elämää
ikävöidessään he näkevät kangastuksia ja unelmoivat elämän puun hedelmistä.
Epätoivoisina he juoksevat unelmiensa perässä yhä uudestaan pettyen.
Etsiessään elämää he kylvävät kuolemaa.
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Erämaan keskellä on Jumalan vuori, jonka jylhyyttä uneksijat joko pelkäävät tai
halveksivat. Joku kuitenkin päättää lähestyä Jumalaa silläkin uhalla, että häntä
tuomitaan. Hän päättää tulla kovan kiven luo ja tunnustaa syntinsä Jumalalle.

Silloin kivet huutavat hänelle: "Jeesus lyötiin ristille sinun syntiesi tähden.
Siksi Jumala voi antaa sinulle anteeksi. Pane siis Jumalan Poika vikauhriksi
puolestasi, niin elämä ilmestyy sinussa." Niin hän huutaa avuksi Jumalaa ja
elämän virta puhkeaa hänelle kalliosta. Kovasta kalliosta tulee ulos elämä.
Järkähtämätön ja luja kallio antaa armon. Elämän virta tuo mukanaan rakkauden
ja totuuden.

Sielunelämä on kaikilla ihmisillä niin samanlainen, että Ihmisen Poika ja
Jumalan Poika, Jeesus Kristus Nasaretilainen erottuu selvästi joukosta. Meidän
itsekkyytemme, ahneutemme ja ylpeytemme edustavat kuoleman lähdettä.
Jumalan rakastava uhrautuvaisuus, iloinen anteliaisuus ja palveleva nöyryys
ovat elämän lähde.

Jos joku ei usko Jeesukseen Kristukseen, hän ei usko elämään. Vaikka Jeesus
ei ole nyt näkyvänä ihmisenä maailmassa, niin Hän on kaikkia muita ihmisiä
todellisempi, koska Hän on ihmisenä niin ainutlaatuinen.

Jeesus sanoo: "Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan
Pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää."Joh.5:25  Ei ruumiillinen
kuolema ole kauheinta, vaan hengellinen. Synteihinsä ja rikoksiinsa kuolleet
ihmiset kansoittavat maailman.

Kaikille on selvää, miten kuolema kohtaa ruumistamme. Monille on myös
selvää, miten sielu voidaan tappaa sanoilla. Harvat tiedostavat, että myös henki
voidaan tappaa ajatuksilla. Se valhe, mitä ajattelimme Jumalasta, tappoi meidät.
Uskoimme Jumalasta valheen ja henkemme kuoli.

Kun Jeesuksen kautta taas uskomme Jumalasta totuuden, niin tulemme eläviksi.
Emme kuitenkaan voi noin vain alkaa ajatella Jumalasta oikein. Sisimpämme ei
tule eläväksi omien uskonnollisten ponnistelujemme kautta. Jumala itse tekee
sen, kun lähestymme Häntä Jeesuksen kautta.

"Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa
rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden,
eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja."Ef.2:4-5 

Jumala siis tekee meidät eläviksi armosta. Tämä armo ei kuitenkaan tule
ihmiselle ilman, että hän kallistaa korvansa kuulemaan Jeesusta.

Meidän osuutemme elämän saamisessa on siinä, että annamme Jeesuksen
sanoille tilaa sydämessämme. Jumalan osuus on tehdä meidät eläviksi, ja
Hän kyllä aina tekee oman osuutensa. Siksi Hän nyt odottaa, kenet Hän saisi
armahtaa.
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Mitä tarkoitat?
Miten itse käytät sanoja, siten kuulet ne muiden sanomana. Jumala
aina tarkoittaa sitä, mitä Hän sanoo. Hukkasitko kuulemasi Jumalan
puhuttelun, koska itse usein et tarkoita sitä, mitä sanot?

Mitä Raamatun sanat tarkoittavat?
Lukiessasi Raamattua olet joskus ihmetellyt, että mitä nämä sanat tarkoittavat.
Vaikka luet kaiken asiaan liittyvän Raamatusta, niin et sittenkään ymmärrä.
Silloin sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Yrität itse järkeillä, mitä sanat tarkoittavat
tai käännyt rukouksessa Jumalan puoleen ja kysyt Häneltä.

Jos saat joltain tuntemattomalta ihmiseltä kirjeen, etkä ymmärrä mitä hän
tarkoittaa, niin et kai sinä ala järkeillä hänen sanojensa tarkoitusta! Sen sijaan
sinä otat kirjoittajaan yhteyttä ja kysyt asiaa häneltä itseltään. Tosin sinä voitkin
jättää ottamatta yhteyttä, jos haluat vältellä yhteydenpitoa häneen.

Usein kiistellään jonkun raamatunkohdan merkityksestä. Molemmat lainaavat
samaa raamatunkohtaa sanoen "kirjoitettu on" eivätkä ymmärrä samaa
kirjoitettua sanaa samalla tavalla. Näinhän asia on muidenkin kirjojen kuin
Raamatun suhteen. Jos kirjoittajalta itseltään ei voida kysyä, mitä hän tarkoitti,
niin väärin ymmärrykselle jää aina sijaa.

Raamatun suhteen monet luottavat jonkun kirkon virallisiin selittäjiin, eivätkä
ota itse selvää suoraan Jeesukselta. Älä ole heidän kaltaisensa, vaan ota
Raamatun sanoja mukaasi ja ota yhteyttä Jeesukseen.

Usein on vaikeaa ymmärtää oikein jonkun henkilön sanoja tuntematta itse
henkilöä. Äänensävyn kuuleminen voisi vähän auttaa ymmärtämisessä, mutta
kirjoitusta luettaessa se ei ole mahdollista. Sittenkin vaikka kuulet hänen
puhuvan, voit ymmärtää hänet väärin. Tämä sama koskee myös suhdettamme
Jumalaan.

Me helposti luemme Raamatun sanat väärin, jos emme ole koskaan tunnistaneet
Jumalan puhetta henkemme korvin. Ja vaikka olisimmekin tunnistaneet Hänen
äänensä, niin voimme silti ymmärtää Hänet väärin, jos emme tunne Hänen
sydämensä asenteita. Vain Jeesuksen risti voi opettaa meille Jumalan syvimmät
ajatukset.

Tarkoitatko mitä sanot?
Tarkoitatko sinä aina sitä, mitä sinä sanot? Esimerkiksi sanoitko lapsellesi: "Jos
et ole kiltisti, niin jätämme sinut tuohon taloon." Lapsesi katsoo kauhistuneena
kummitustalon näköistä synkkää taloa, ja ahdistuu sydämessään. Tosiasiassa
sinä et tarkoittanut sitä, mitä sinä sanoit. Sinulla ei ollut aikomustakaan jättää
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lastasi siihen taloon. Sinä vain pelottelit häntä, jotta saisit hänet tottelemaan
itseäsi. Sinä pelottelit eli valehtelit. Sinä teit väärin.

Kun sinä sitten kuulet Jumalan puhuvan sinulle iankaikkisesta kadotuksesta, niin
sinä sanot, että nyt minua pelotellaan. Koska sinä itse pelottelit, niin sinä luulet
Hänen olevan itsesi kaltainen. Jumala kuitenkin aina tarkoittaa sitä, mitä Hän
sanoo. Hän ei pelottele, koska Hän ei koskaan valehtele.

Jos sinä totutat itsesi puhumaan sitä, mitä et oikeasti tarkoita, niin sinä kovetat
sydämesi. Sanoit puolisollesi: "Minä rakastan sinua". Mitä sinä sillä tarkoitit?
Ehkä sanoit sen vain siksi, koska se kuulostaa hyvältä. Tahdoit antaa sanoillasi
kuulijalle hyvän kokemuksen. Ehkä oikeastaan tarkoitit: "Minä tarvitsen sinua
ja tahtoisin käyttää sinua hyväkseni." Sitten kuulet sanoman: "Jumala osoitti
rakkautensa sinua kohtaan siinä, että Jeesus kärsi sinun syntiesi tuomion ja kuoli
puolestasi." Kuulet tämän siten kuin itse käytät sanoja rakkaudesta.

Kuultuasi tämän sinä ehkä koet vapautesi olevan uhattuna. Sinä luulet, että
Jumala yrittää käyttää sinua hyväkseen ja kahlita sinut tylsään liittoon kanssaan.
Tosiasiassa Hän tarjoaa sinulle iankaikkista elämää uudessa luomakunnassa,
jonka loiston rinnalla elämä tässä vanhassa maailmassa on tylsää.

Jumala ei käytä sanoja siten kuin me usein käytämme. Siksi me helposti luemme
Raamattua väärin, emmekä ymmärrä kuulemaamme Jumalan puhuttelua. Jos
Raamattua lukiessasi henkesi korva kuuntelee syntisen luontosi haluja, niin on
luonnollista, että ymmärrät lukemasi väärin.

Synti syntyi tulkinnasta
Jumala sanoi ensimmäiselle ihmiselle, että hän kuolee, jos hän syö kielletyn
puun hedelmää. Eeva alkoi mielessään tulkita Jumalan sanaa. Hän ajatteli, että
mitähän Jumala oikeasti tarkoitti tuolla kiellollaan. Hän uskalsi toimia vastoin
Jumalan sanaa vain siksi, että hän uskoi Jumalan tarkoittavan jotain muuta kuin,
mitä Hän oli sanonut. Huomaamme seurauksista, että Jumala todella tarkoitti
sitä, mitä Hän oli sanonut.

Kun sanot jollekin jotain, mitä hän ei odottanut kuulevansa sinun suustasi,
kuulet usein hölmistyneen kysymyksen: "Mitä?" Jos olet hiljaa, etkä toista
sanomaasi huomaat, että hän kyllä kuuli mitä sanoit. Jokaisen ihmisen
kuuleminen on valikoivaa. Jo lapsi voi jättää kuulematta kehotuksen tehdä pieni
palvelus vanhemmilleen, mutta pelkkä karamellipaperin rasahdus saa hänet
aktivoitumaan. Samoin moni väittää, ettei Jumala ole koskaan puhunut hänelle,
vaikka se ei ole totta. Jumala on puhunut monta kertaa joka ainoalle ihmiselle.

Mitä Jumala on puhunut sinulle? Hän on todistanut sinulle totuuden puolesta,
silloin kun sinä valehtelit. Jos muistelet, voit palauttaa mieleesi äänen
sisimmässäsi, joka sanoi sinulle: "Sinä valehtelit. Sinä teit väärin." Hän ei syytä
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sinua, mutta Hän vain rauhallisesti sanoo sinulle totuuden. Sinä kyllä kuulit mitä
Hän sanoi, mutta et siitä välittänyt.

Joku nimittää Jumalan puhetta omantunnon tai yliminän puheeksi, ettei hänen
tarvitsisi tiedostaa olleensa Jumalan puhuttelussa. Omantunnon ääni onkin
samankaltainen kuin Jumalan puhe. Silti niiden välillä on ero, jonka jokainen
voi tunnistaa. Omantunnon ääni kuulostaa omalta ajatukselta. Jumalan äänestä
huokuu Hänen persoonansa sävy. Se varmasti eroaa sinun persoonasi sävystä.

Joku toinen puhuu luontoäidistä silloin, kun hänen pitäisi myöntää Jumalan
puhutelleen häntä jonkun luonnon ilmiön kautta. Koska hän ei tahdo ylistää ja
kunnioittaa kokemastaan Jumalaa, hän antaa kunnioituksen persoonattomalle
"luontoäidille". Hän, joka ei tahdo kohdata Jumalaa, tulkitsee Jumalan
puhuttelun joksikin muuksi.

Otatko evankeliumin todesta?
Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa, jotta me voisimme paremmin
kuulla Hänen puheensa ja tuntea Hänet. Jeesus kärsi meidän syntiemme
rangaistuksen, jotta me uskaltaisimme kuunnella totuutta. Jumala uhrasi
ainokaisen Poikansa, jotta me näkisimme siinä Hänen rakkautensa meitä
kohtaan. Tämä rakkaus saa meidät ottamaan Jumalan sanat todesta. Vai saako?

Jumala sanoo, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka uskoo
Jeesukseen, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Sanonta "ei
yksikään" tarkoittaa jokaista. Jumala tarkoittaa sitä, mitä Hän sanoo. Hän ei
halua sinun päätyvän iankaikkiseen kadotukseen, vaan iankaikkiseen elämään.
Pallo on nyt sinulla. Otatko Jumalan rakkauden todesta?

Monille tämä sanoma on kiusallinen asia. He eivät tahtoisi torjua Jumalan
armoa, mutta eivät tahdo sen vaikuttavan itseensä liian syvällisesti. He eivät
tahdo luopua synneistään, mutta haluaisivat pelastua synnin tuomiosta.

Heille sopisi sellainen pelastus, joka hyppäisi heihin uskonnollisen toimituksen
maagisella kosketuksella jättäen heidän sydämensä koskemattomaksi. Tietysti
he löytävät tällaiselle pelastukselle tukea Raamatusta. He osaavat selittää
pois Raamatun sanat, jotka puhuvat sydämen uskolla pelastumisesta. Heidän
ylpeytensä, ahneutensa ja itsekkyytensä tulkitsee heille Raamattua.

Joillekin tämä sanoma on hyvä uutinen, koska se antaa vastauksen heidän
kaipaukseensa. He tahtoisivat päästä eroon synneistään ja pelastua synnin
tuomiosta. He eivät tyydy ihmisten tekoihin, vaan etsivät todellista yhteyttä
Jumalaan. He etsivät Raamatusta Jumalan tuntemista, koska he haluavat tulla
lähelle Jumalaa.

Mihin ahdistus ajaa sinut?
On todella väärin Jumalaa kohtaan ottaa Hänen rakkautensa vastaan vain
muodollisesti. Miten Hän siihen reagoi? Hän antaa näille ihmisille ahdistusta
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heidän syntiensä tähden. Ne ahdistukset tähtäävät siihen, että ahdistettu
ymmärtäisi Jumalan rakkauden Jeesuksen ristintyössä. Hän koki sen
ahdistuksen, jonka me ansaitsemme pahojen ajatustemme ja tekojemme
tähden. Kun me itse kärsimme ahdistusta pahuutemme tähden, on se koetus
uskollemme. Tässä ahdistuksessa moni on luopunut uskostaan. Heillä kaikilla
ei tosin ollut sydämen uskoa, mutta monet ovat luopuneet muodollisestakin
uskostaan.

Jotkut ahdistuksista huolimatta pitävät kiinni tunnustuksestaan, mutta muuttavat
sen sisältöä. He päättelevät olevansa pyhiä ja pahoja yhtä aikaa ja ratkaisevat
ahdistuksensa sillä, että hyväksyvät pahuutensa. Heille syntyy luja irstaan
armon vakaumus, joka sallii heidän tehdä syntiä siitä ahdistumatta. He saivat
kokemansa ahdistuksen kautta sydämen uskon, mutta eivät sitä samaa uskoa
kuin Jeesuksella oli Hänen omassa ahdistuksessaan.

Kun he eivät päästäneet Jumalaa sydämeensä, niin he avasivat sydämensä
uskonnolliselle hengelle. Heillä todella on sydämen usko, mutta se ei ole
Jeesuksen mielen mukainen. He luopuivat taistelusta syntiä vastaan ja lukevat
Raamattua tappioidensa valossa. Heidän "armon" sanomansa on petollinen.
Heidän seuransa saa koetuksessa olevat koetuksen kestämättömiksi.

Saiko Jumalan nuhtelu sinut tuntemaan itsesi huonoksi ihmiseksi? Oletko
masentunut, koska sinua ei kiitetä, vaan moititaan. Jumalan nuhtelu on
rakkautta. Se on kutsu ikuiseen onneen. Siinä on mahdollisuutesi tulla
tosiuskovaiseksi. Kun olet pahuutesi tähden ahdistuneena voit syvemmin
ymmärtää Jeesuksen työn ristillä.

Voi, rikkomustensa tähden ahdistuneita! Kunpa he kääntyisivät Jeesuksen
puoleen, joka kerran kärsi heidän ahdistuksensa ristillä! Kääntymällä Hänen
puoleensa, he osoittavat uskovansa Hänen elävän. Voi, voi kun monet vain
valittavat kurjuuttaan ihmisille, eivätkä huuda avukseen Jeesusta. Monet
ahdistuneet kieltäytyvät ajattelemasta kärsimyksiä, jotka Jeesus koki heidän
puolestaan. Voi, voi, voi heitä, sillä he ovat epäuskollaan kieltäneet itseltään
ikuisen onnen!

Ajakoon ahdistuksesi sinut ahdistuneen Jeesuksen luo. Syyllisen ja pahan
ihmisen on helppo tulla Hänen luoksensa. Hän kauhistui sinun pahuuttasi
Getsemanessa ja ahdistui siitä niin, että hikoili verta. Siitä huolimatta Hän otti
omakseen sinun syyllisyytesi ja kantoi sen ristinpuulle asti. Hän otti vastaan
Jumalan tuomion lyönnit sinun puolestasi ja maksoi kuolemallaan sinunkin
syntivelkasi. Koska Hän itse oli syytön ja täydellisesti puhdas ei kuolema voinut
Häntä pitää, vaan Hän nousi ylös. Koska Hän elää, Hän voi ottaa pois sinun
ahdistuksesi!
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Hän on sinua lähempänä kuin lähin Raamattu. Käänny Hänen puoleensa!
Älä mistään muusta lohdutuksesta huoli, ennen kuin Jeesus on saanut sinut
lohduttaa.
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Haava haavaa vasten
Jos annat Jumalan evankeliumin haavoittaa sydäntäsi, saat kokea Jumalan
rakkauden, kun Hän sitoo haavasi Jeesuksen haavoilla.

Haavoittava Ilosanoma
Jumala antoi ainokaisen Poikansa uhriksi sinun edestäsi. Jeesus Kristus kuoli
puolestasi, jotta sinä voisit saada syntisi anteeksi ja voisit tulla tuntemaan
Jumalan. Hänet herätettiin kuolleista, koska Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen
elämä.

Niin totta kuin Jeesukseen sattui ristillä, pitää myös sinuun sattua, jotta
pelastuisit. Totuus viiltää sydäntäsi, kun tajuat olevasi niin paha, että syyttömän
Jumalan Pojan täytyi kokea sinulle kuuluva rangaistus, jotta voisit saada
anteeksi.

Monet uskovat olevansa osallisia Jumalan armosta, vaikka evankeliumi ei ole
ympärileikannut heidän sydäntään. Jos uskot, että evankeliumi on totta, et ole
kaukana Jumalan valtakunnasta. Et kuitenkaan ole sisällä Jumalan armossa,
ennen kuin olet antanut evankeliumin haavoittaa sydäntäsi. Jos pidät itseäsi
hyvänä, et ole uskonut evankeliumia, etkä antanut Jumalan uhrin murtaa
ylpeyttäsi.

Jeesus kuoli jokaisen ihmisen puolesta, koska Jumala tahtoo kaikkien
pelastuvan. Siksi sinä itse olet pelastumisesi esteenä. Voidaksesi pelastua,
sinun täytyy asettua itseäsi vastaan Jumalan puolelle. Vaikka et tunne itseäsi
kokonaan pahaksi, sinun tulee uskoa, että Jumala tietää asian paremmin kuin
sinä. Yhtymällä Jumalan totuuteen ja katumalla pahuuttasi otat vastaan Hänen
rakkautensa.

Monet käyttävät Jeesusta hyväkseen voidakseen rakentaa omaa hyvyyttään. He
ottavat Jeesukselta vastaan hyvän omantunnon voidakseen sen turvissa ylpeästi
parantaa omaa hyvyyttään. Et pelastu, jos käännyt pois pahuudestasi oman
kunniasi tähden, vaan jos teet sen Jumalan uhrin tähden.

Kukaan muu ei toivo sinun pelastumistasi yhtä kiihkeästi kuin Jumala. Siksi et
ole uskonut evankeliumia, jos vaadit Häntä pelastamaan itsesi, ikään kuin se
olisi Hänestä kiinni. Tee oma osuutesi ottamalla vastaan Hänen rakkautensa,
minkä Hän osoitti sinulle ristillä. Jos sen teet, saat kokea yhteyden Häneen ja
Hänen armonsa syleilyn. Hän ottaa sinut sisälle armoonsa, jos sinä otat Hänen
evankeliuminsa sisälle sydämeesi.

Väkivaltainen pelastus
Jumalan evankeliumi on verinen sanoma. Pelastumisesi perustuu väkivaltaan
Golgatalla. Se hetki oli pelottavampi kuin mikään muu väkivallanteko, mitä
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koskaan on tehty maailmassa. Aurinkokin pimeni sen vuoksi. Vaikka ihmiset
ristiinnaulitsivat Jeesuksen, he olivat vain välikappaleita. Jeesus kohtasi ristillä
Jumalan vihan ja väkivallan - sen, joka uhkaa tulla meidän osaksemme.

Jeesuksen ristillä kokeman väkivallan voimasta sinä saat pelastua Jumalan
vihalta ja tunkeutua sisälle Jumalan Kuningaskuntaan. Jeesus sanoi
uskoontulosta näin: "Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien on
julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta, ja jokainen tunkeutuu sinne
väkisin."Luuk.16:16

Kukaan ei voi tunkeutua Jumalan valtakuntaan oman väkivaltansa voimalla.
Jeesuksen kokema väkivalta vie meidät sinne sisälle, jos tottelemme sen kutsua.
Hänen ristillä kokemansa väkivalta vaatii meitä tulemaan sisälle Jumalan
valtakuntaan. Jumalan rakkaus Hänen uhrissaan voimakkaasti kutsuu meitä
tulemaan uskoon. Sinun täytyy aktiivisesti vastustaa Hänen rakkauttaan, jos aiot
välttää uskoontulon.

Vaikka Jeesus sanoi lain olleen Johannes Kastajaan asti, Hän varoitti meitä
tekemästä väkivaltaa laille, koska se on pysyvämpi kuin taivas ja maa. "Mutta
ennemmin katoaa taivas ja maa kuin häviää yksikään lain piirto. Jokainen, joka
hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin, ja joka nai miehensä hylkäämän,
tekee huorin."Luuk.16:17-18

Johannes Kastaja koki väkivaltaisen kuoleman, koska hän sanoi eronneen kanssa
naimisiin menneelle: "Sinun ei ole lupa pitää häntä." Jeesus ottaa eronneiden
uudelleen avioitumisen esimerkkinä lain piirrosta, jonka ihmiset haluavat
hävittää. Jumala vaatii ihmisiä tulemaan kanssaan uuteen liittoon Hänen uhrinsa
kautta ja nämä puolestaan vaativat Jumalaa hyväksymään eronneen uuden
avioliiton.

Haluatko todella päästä sisälle Jumalan arvoihin, vai hekumoitko edelleen
itsekkäissä unelmissasi? Jeesus sanoi kaikille Jumalan avulla ajallista hyötyä
tavoitteleville: "Juuri te tekeydytte vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala
tuntee teidän sydämenne. Se, mikä ihmisten mielestä on arvokasta, on Jumalan
edessä kauhistus."Luuk.16:15

Ihmiset arvostavat inhimillistä rakastumista niin paljon, että antavat sen
oikeuttaa itsensä hylkäämään puolisonsa ja ottamaan tilalle toisen. Jumalan
edessä se on kauhistus. Jumalan hylkäämänä Jeesus huusi tuskasta Golgatalla
ottaessaan vastaan Jumalan vihan lyönnit meidän puolestamme. Ilman Hänen
verensä vuodatusta et voisi kokea tosi rakkautta. Ihmisiltä saatu rakkaus on
roskaa verrattuna Jumalan rakkauteen.

Haavasta sidottu Jeesukseen
Jeesus vertasi itseään viinipuuhun, jossa uskovat ovat oksia. Paavali vertaa
uskovia öljypuuhun oksastettuihin oksiin. Oksastettaessa laitetaan haava haavaa



- 527 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

vasten ja sidotaan oksa kiinni runkoon. Jeesuksen ristillä saamat haavat laitetaan
vasten sydämesi haavaa, jonka Jumalan sana aiheutti ja sinut sidotaan kiinni
Jeesukseen. Jos et anna evankeliumin haavoittaa itseäsi, sinua ei voida liittää
Jeesukseen.

Sinun on haavoinesi parempi etsiä Jeesusta kotonasi kuin mennä johonkin
seurakuntaan sidottavaksi. Jos kuitenkin menet seurakunnan kokoukseen,
koettele heidän uskonsa aitoutta. Jos he hoitavat haavaasi valheella ja pyrkivät
sitomaan sinut itseensä ja kirkkoonsa, eikä Jeesukseen, niin jätä heidät.

Jumala ei ole antanut Pyhää Henkeä millekään organisaatiolle. Hänet on
lähetetty "kaikkeen maailmaan" (Ilm.5:6) ja Hän asuu uskovissa (Joh.14:17).
Hän kyllä löytää sinut, jos etsit Jeesusta.

Koko kristityn elämä perustuu haavan kautta saatuun elämään. Et voi pysyä
uskossa muuten kuin Jeesuksen haavojen kautta. Älä anna ylpeytesi tulehduttaa
pyhää liittoa. Toivottavasti suhteesi Häneen ei koskaan tulehdu, niin että irtaudut
Hänestä. On ihmeellistä tuntea Hänet!

Kun meitä yhdistävä haava on hyvin arpeutunut, tuskin voin ajatellakaan
itseäni ilman Häntä. Olen kuin oksa, joka on tullut yhdeksi rungon kanssa.
Minussa kasvavat lehdet ja hedelmät ovat Hänen vaikutustaan. Ilman Häntä olen
kokonaan paha ihminen. Jumala yksin on hyvä!

Jeesuksen haavoittajat
Ne, jotka eivät tahdo haavoittua totuudesta, haavoittavat muita niillä valheilla,
joiden suojaan he ovat kätkeytyneet totuudelta. He pitävät valhetta totuutena,
koska se ei haavoita heitä. He ovat niitä, jotka ristiinnaulitsivat Totuuden - ja
tekevät sen yhä uudelleen.

He ovat poistaneet evankeliumista Jumalan vihan ja meidän täydellisen
pahuuden, jotta siitä tulisi ihmisille mieluinen evankeliumi, joka ei haavoita.
Kristillisistä kirkoista on tehty Jumalan valtakunta, johon ei tunkeuduta väkisin,
vaan johon ihmiset usein liitetään väkisin. Näin he ovat anastaneet Jumalan
valtakunnan itselleen.

Jeesus ennusti kuolemansa vaikutuksista näin: "Johannes Kastajan päivistä
asti on hyökätty taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen
itselleen."Matt.11:12  Jeesus puhui kuolemastaan tapahtumana, jossa uskonnolliset
johtajat tempaavat Jumalan valtakunnan itselleen. Nämä juutalaiset papit olivat
Jumalan vallan edustajia, mutta he "ylittivät valtuutensa" karmealla tavalla.

Jeesus vertasi heitä viinitarhan viljelijöihin, jotka tappavat viinitarhan
omistajan pojan: "Hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin saamme perinnön
itsellemme."Luuk.20:14  He ovat varottavana esimerkkinä kristillisille johtajille,
jotta he eivät eläisi samassa hengessä ja ristiinnaulitsisi Jeesusta uudelleen
saadakseen Hänen omaisuutensa.
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Voi monia kristillisiä johtajia, jotka elävät samassa hengessä kuin Totuuden
tappajat! He hallitsevat ihmisiä antamalla heille syntejä anteeksi, jotta nämä
voisivat elää hyvillä mielin itselleen - ja kirkolleen. Jos nämä saisivat anteeksi
Jumalalta, he rakastuisivat Jeesukseen ja eläisivät Hänelle.

Monet julistavat evankeliumia saadakseen ihmiset kääntymään itsensä
ja seurakuntansa eikä Jeesuksen luo. He käyttävät hyväkseen Jeesuksen
kuolemassa esiin tulevaa Jumalan rakkautta sitoakseen ihmiset itseensä ja
yhteisöönsä eikä Jeesukseen. He toimivat ikään kuin kirkko olisi viinipuu eikä
Jeesus. Jeesuksen syrjään työntäminen palvelee heidän etujaan samalla tavalla
kuin Hänen tappamisensa hyödytti juutalaisia pappeja.

Vallanhimoiset ihmiset ovat temmanneet itselleen vain taivasten valtakunnan
maallisen osan. Siellä he istuvat Jumalan temppelin esipihassa estämässä ihmisiä
haavoittumasta evankeliumista. He eivät oikeasti hallitse Jumalan kansaa, jonka
Jeesus on omalla verellään itselleen ansainnut. Hän on valtaistuimella taivaassa.
Hän on seurakunnan pää ja Hänen omansa ovat suoraan yhteydessä Häneen -
sydämensä haavan kautta. He ovat Jumalan seurakunta eli temppeli ja heidän
sielunsa lävitse on Jumalan sanan miekka käynyt.

Evankeliumilla on ollut paljon hyviä sivuvaikutuksia koko maailman
arkiseen elämään. Ne ovat Jumalan tekoja, joiden kautta Hän rohkaisee meitä
haavoittumaan evankeliumista ja asettumaan omaa pahuuttamme vastaan.
Jos Jumalan evankeliumi on ympärileikannut sydämesi, pidä yllä yhteyttä
taivaaseen, jossa Jeesus istuu Voiman oikealla puolella. Uskoon tulleiden elämä
muuttuu, sairaita paranee ja Jeesuksen omat tekevät hyvää ympäristölleen
todisteena siitä, että Jeesus Kristus on Herra.
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Jumalan Evankeliumin voima
Sinä sanot vastaanottaneesi Jumalan evankeliumin, mutta onko elämäsi
evankeliumin mukaista? Ihminen, joka on ristiriidassa itsensä kanssa, ei voi
olla sovinnossa Jumalan kanssa.

Jumalan Evankeliumi
Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa luodakseen uuden ihmisen. Hän
on uusi Aadam. Sinä voit syntyä tähän uuteen sukuun! Tämä on ilosanoma
sinulle, joka haluat perusteellista muutosta elämääsi. Tämä on toivon sanoma
sinulle, joka tiedät olevasi paha ja syntinen.

Meidän syntiemme aiheuttama Jumalan tuomio kohtasi syytöntä Jeesusta ristillä.
Hänen kärsimystensä tähden sinulle voidaan antaa anteeksi. Hänessä pääset
sovintoon Jumalan kanssa ja saat uudet ajatukset. Jumala antoi Ainokaisen
Poikansa uhriksi sinun puolestasi. Voitko ottaa vastaan tämän rakkauden?
Haluatko tulla Jeesuksen Kristuksen omaksi, koska Jumala osoitti sinua
kohtaan rakkautensa? Jos halusit, Hän otti ja omisti sinut. Sait anteeksi ja uuden
sydämen.

Ottaessasi vastaan evankeliumin käännyt Jeesuksen puoleen, joka kuoli sinun
puolestasi. Hän nousi kuolleista ja nyt Hän elää Jumalan valtaistuimella. Jos
uskot ylösnousemukseen, käännyt Hänen puoleensa ja annat Hänen tulla elämäsi
Herraksi. Hänen seurassaan sydämesi ajatukset ja asenteet muuttuvat hyviksi.

On luonnollista, että sanasi ja tekosi muuttuvat evankeliumin mukaisiksi, jos
Jumalan evankeliumi elää sinussa. Jos ajatuksesi eivät pysy evankeliumissa,
et sinäkään pysy uskossa. Sen tähden paneudu huolellisesti evankeliumin
synnyttämiin ajatuksiin.

Jos otit evankeliumin vastaan vain pääsylippuna taivaaseen, et välitä muuttua
mieleltäsi sen mukaiseksi. Silloin voit osoittautua sudeksi lammasten vaatteissa.
Raamatussa pelastetun saamaa puhtautta ja vanhurskautta verrataan valkoiseen
vaatteeseen. Vertaus voi viedä ajatuksesi harhaan. Älä ajattele, että voisit kätkeä
pahuutesi valkoisen lammaspuvun taakse. Jeesus ei pueta meitä valepukuun,
vaan puhdistaa meidän sydämemme niin, että sen puhtauden säteilystä tulee
henkemme puku.

Evankeliumin vastainen ajatuksesi on tahra vanhurskauden vaatteessasi. Jeesus
tahtoo puhdistaa omansa ennen kuin Hän tulee. "Kristuskin rakasti seurakuntaa
ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen
vedellä pesten, sanan kautta, ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan, vailla
tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman."Ef.5:25-27
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Evankeliumin ajatukset
Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa on kysymys sodasta ja rauhasta.
Kapinalliset ajatukset Jumalaa kohtaan kasvavat ihmisten sydämissä. Ensin on
vain pieni nurina, sitten isompi kapina ja joidenkin kohdalla kiivas viha. Ihmiset
ovat Jumalan vihollisia pahoissa teoissaan.

Sovinto ja rauha Jumalan kanssa on evankeliumin ydinasia. Siksi myös vihan
ja rakkauden ajatukset aina liittyvät evankeliumiin. Mitä ikinä vihaat tai
rakastat se aina vaikuttaa jotenkin siihen voitko olla osallinen evankeliumista.
Evankeliumin ajatuksissa pysyminen on Jeesuksessa pysymistä.

"Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mieleltänne hänen vihamiehiään
pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman
kautta, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä.
Teidän on vain pysyttävä uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina,
horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet."Kol.1:21-23

Älkäämme horjuko pois evankeliumin mukaisista ajatuksista! Koska minä olen
pelastunut Jumalan tuomiolta Jeesuksen kuoleman kautta, tuomion ajatukset
muita kohtaan ovat pyyhityt pois minun mielestäni. Ajattele! Jeesus Kristus
kuoli kaikkien ihmisten puolesta. Siksi minussa elävä evankeliumi ei salli minun
halveksia tai tuomita ketään ihmistä.

Saan toki vihastua väärintekijään, mutta en saa toivoa hänelle rangaistusta.
Muistakaamme ajatella jokaisesta ihmisestä: "Jeesus kuoli hänenkin
puolestaan". Tämä on tärkein asia, missä sinun tulee valvoa ajatuksiasi, koska
evankeliumin ydinsisältö toivoo Jumalan armoa ja rauhaa kaikille ihmisille.
Jeesus sanoo: "Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa,
niin myös teidän taivaallinen Isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette
anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän
rikkomuksianne."Matt.6:14-15

Tässä Jeesus todistaa meille, että evankeliumin vastaiset ajatuksemme voivat
ottaa meiltä pois pelastuksen, jonka olimme jo saaneet. Jumalan sinulle
antama anteeksiantamus on evankeliumin keskeisin ajatus, jota et voi säilyttää
sydämessäsi, jos olet anteeksiantamaton yhdellekään ihmiselle.

Jos vihamieliset ajatukset ovat näin vaarallinen rikos evankeliumia vastaan, niin
kuinka paljon suurempi rikos on hyväksyä ajatuksissaan ihmisen tappaminen.
"Te tiedätte, ettei yhdelläkään murhaajalla ole iankaikkista elämää, joka
hänessä pysyisi."1Joh.3:15

Jos et ole pasifisti, et ole kristitty. Tämän kuultuaan susi lammasten vaatteissa
tuhahtaa: "Onpas lammasmaista puhetta!" Kuitenkin, juuri Jumalan Karitsan
mieltä meille evankeliumissa tarjotaan. Hän ei tehnyt pahalle vastarintaa, vaan
voitti pahan hyvällä.
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Ne, jotka ovat panneet kristillisyyden sotimaan isänmaansa puolesta, eivät ole
saaneet sitä ajatusta evankeliumista. Ihmisten tappaminen isänmaan vapauden
puolesta ei ole Jumalan evankeliumin hedelmää. Jeesus sanoo: "Varokaa vääriä
profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat
raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota
viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita."Matt.7:15-16

Evankeliumin hedelmänä sinä voit uskoa itsesi puolustamisen Jumalalle; annat
mieluummin tehdä itsellesi vääryyttä kuin käyt oikeutta ja annat mieluummin
tappaa itsesi kuin tapat muita.

Evankeliumin toinen ydinajatus kertoo Liitosta Jumalan kanssa. Jeesuksen
Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta me voimme tulla Jumalan
omaisuudeksi. Kaikki luodut ovat Jumalan omaisuutta, mutta on eri asia olla
Hänen omansa Golgatan uhrin kautta. Jumala on kutsunut meidät elämään tässä
evankeliumin ajatuksessa: "Minä olen Jeesuksen Kristuksen oma."

"Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka
asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat, teidät on
kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne."1Kor.6:19-20

Kristitty ajattelee alinomaa sitä, mitä Jeesus tahtoo minun tekevän, koska minä
olen Hänen omansa. Jos et elä näissä ajatuksissa, niin herää kysymys, että oletko
sinä ollenkaan Hänen omansa.

Vihamieliset tai halveksivat tai itsekkäät ajatukset nousevat ajoittain
jokaisen mieleen, mutta evankeliumin voimalla me voimme ajaa ne pois. Jos
johdonmukaisesti taistelet Jeesuksen Hengessä pahoja ajatuksia vastaan, koet
muutoksen sisäisessä maailmassasi. Jumalan läsnäolo tuntuu sinusta hyvältä
eikä voi olla vaikuttamatta myös sanoihisi ja tekoihisi.

Evankeliumin vai tahdon voima
Monet uskovaiset eivät valvo ajatuksiaan, koska he luulevat voivansa pysyä
uskossa tahdonvoimallaan. Uskoontulokin oli heille vain tahdonratkaisu, eikä
sydämen avaaminen Jumalan evankeliumille. Tahdonratkaisulla on merkitystä
vain, jos tahtominen on evankeliumin synnyttämä asia. Siksi tahtosi pysyy vain,
jos evankeliumi pysyy sinussa. Oleellista on se, että Jumala on vastannut sinulle
uskottuasi evankeliumin. "Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestaan
antaen heille Pyhän Hengen samoin kuin meillekin."Apt.15:8

Uskoontulossa tapahtuu suuri Jumalan teko. Kun uskoit evankeliumin, sinä
synnyit Jumalasta ja sinusta tuli Jumalan seurakunnan jäsen. "Jumala on
pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa
valtakuntaan."Kol.1:13  "Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te
olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä."Ef.2:19



- 532 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Monet kirkot pyytävät sinua liittymään heihin, jotta näin liittyisit Jumalan
seurakuntaan. Jos liityt heihin tällä motiivilla, asetut Jumalan evankeliumia
vastaan, koska sen kautta olet jo tullut Jumalan seurakunnan jäseneksi. Voit
liittyä niihin pitäen niitä vain inhimillisinä järjestöinä, jotka palvelevat Jumalan
seurakuntaa. Jos organisaation johto kuitenkin pitää järjestöään Jumalan
seurakuntana, kohtaat siellä paljon evankeliumin vastaista henkeä ja sielusi on
siksi vaarassa.

Miksi inhimillisiä järjestöjä korotetaan Jumalan seurakunnan asemaan? Syy on
se, että uskovien sydämet ovat horjahtaneet pois Jumalan evankeliumista. Jos
uskovien sydämet eivät elä evankeliumissa, he eivät näe Jumalan seurakunnan
todellisuutta. Inhimillisen organisaation taivaallisesta asemasta on tullut heille
menetetyn evankeliumin korvike.

Kun uskovainen on kyllin paljon ja pitkään rikkonut Jumalan evankeliumia
vastaan, hänestä tulee luopio. Jos kokoontuva seurakunta rikkoo evankeliumia
vastaan, tämä menettää voimansa heidän keskuudessaan. Paavali vastusti
ankarasti kaikkia evankeliumin vastaisia tekoja, koska hän ymmärsi
evankeliumin strategisen merkityksen ihmisten pelastumisessa.

"Joukkoomme oli kuitenkin soluttautunut valeveljiä. He olivat hiipineet sisään
vakoilemaan vapauttamme, joka meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, jotta
voisivat orjuuttaa meitä. Mutta me emme hetkeksikään alistuneet antamaan
heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne."Gal.2:4-5

Edellisessä tapauksessa juutalaisuudella orjuutettiin uskovia sanomalla, että
sinun pitää tulla juutalaiseksi, jotta olisit Jumalan kansan jäsen. Nykyään
uskovia orjuutetaan sanomalla, että sinun täytyy liittyä johonkin kristilliseen
kirkkokuntaan, jotta kuuluisit Jumalan seurakuntaan. Vapautesi Kristuksessa
Jeesuksessa on siinä, että tullessasi uskoon evankeliumi jo teki sinusta Jeesuksen
seurakunnan jäsenen. Pidä kiinni vapaudestasi, äläkä alistu uskonnon orjaksi.

Jos sallit evankeliumin vastaisten ajatusten asua sydämessäsi, uskosi kuolee ja
muuttuu vain ulkonaiseksi tunnustukseksi. Ajatusmaailman turmelus kykenee
muuttamaan myös tahtosi. Ei kukaan voi taata tahtonsa muuttumattomuutta.
Meidän tulee käyttää tahtoamme pahojen ajatusten hylkäämiseen silloin kun
Jumalan evankeliumi vielä motivoi meitä siihen. "Minä en häpeä evankeliumia,
sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo."Room.1:16

Voima olkoon kanssasi! Älä horjahda pois evankeliumin ajatuksista, ja sydämesi
maailma on oleva kuin hyvin hoidettu puutarha, jossa kasvaa vain Jumalan
hyviä istutuksia.

Evankeliumin teot
Jokainen ymmärtää, että ajatuksemme ohjailevat sanojamme ja tekojamme.
Hyvin tai pahasti ajateltu on jo kuin puoliksi tehty. Toisaalta me helposti
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teemme joitakin tekoja muiden ihmisten vaikutuksesta ilman omia ajatuksia
asiasta. Niin ei saisi olla.

Evankeliumi yllyttää kuulijaansa antautumaan Jeesuksen Kristuksen omaksi.
Vastauksesi Jumalalle on evankeliumin ensimmäinen teko sinussa. Uskoontulo
tapahtuu sydämen ajatuksissa. Jos evankeliumi ei ole uskoontulosi motiivi,
et ole kristitty. Jos motiivisi kelpaa Jumalalle, niin Hän antaa rauhansa sinun
sydämeesi. Koet pelastuksen henkesi ajatuksissa ja sen tunteissa.

Voit tulla uskoon liikauttamatta sormeasikaan, "sillä sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi."Room.10:10  Susi lammasten vaatteissa ei halua katsottavan pintaa
syvemmälle. Siksi hän ei myöskään motiivejasi kysele, vaan kiinnittää huomiosi
kristillisyyden ulkoisiin tunnusmerkkeihin.

Suumme sanat ovat tärkeimpiä tekojamme. Jos sydämesi rakastui Jeesukseen,
niin puhukoon suusi sydämesi kyllyydestä. "Jos sinä tunnustat suullasi
Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet
kuolleista, niin sinä pelastut."Room.10:9

Sama rakkauden kohde yhdistää meitä. Rakkaus Raamatun Jeesukseen on
meidän lippumme, jonka ympärille me kokoonnumme. Kokoontuminen
Jeesuksen Kristuksen nimeen on evankeliumin teko. Paavali taisteli
uskonnollisuutta vastaan, jotta "evankeliumin totuus säilyisi" uskovien
keskuudessa ja näin evankeliumin voimasta uskovat pysyisivät keskinäisessä
yhteydessä.

Toisten Jeesuksen omien rakastaminen on evankeliumin teko meissä. Jos
sydämemme elää evankeliumin ajatuksissa meillä on Hengen yhteys muuten
meille tuntemattomien uskovien kanssa. Rikokset evankeliumia vastaan rikkovat
uskovien välisen yhteyden. Rakkaus samaan kristilliseen organisaatioon jää
tavallisesti jäljelle, kun evankeliumin luoma side on kadonnut.

Uskonnollisuus on täynnä evankeliumin vastaisia tekoja, jotka syntyvät ylpeistä
ja itsekkäistä ajatuksista. Siksi pakene kaikkea uskonnollisuutta ja ole luja ja
pysy evankeliumissa. Uskovaisen pienetkin rikokset evankeliumia vastaan
tekevät hengellisesti heikoksi ja ovat ryppyjä ja likapilkkuja vanhurskauden
puvussa. Jeesus tahtoo pestä omansa puhtaaksi. Huuda Häntä avuksi kiusauksen
päivänä ja Hän varjelee sinua yhtymästä vääriin ajatuksiin. Jos lankesit, niin
kadu evankeliumin vastaisia ajatuksiasi ja anna Hänen puhdistaa sydämesi.

Tottele heikkoa Jumalaa
Ihmiset tottelevat mielellään vahvoja ihmisiä. Jos joku on paljon opiskellut,
häntä helposti uskotaan. Jos joku on pukeutunut arvovaltaisesti, häntä monet
kunnioittavat. Ihmeidentekijöiden perässä juostaan. Jumala on kuitenkin niin
suuri, että Hänellä on ollut varaa ilmestyä meille heikkona. Kuka tottelisi
ristiinnaulittua Kristusta!
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"Jumalan heikkous on ihmisiä voimakkaampi."1Kor.1:25  "Hänet tosin
ristiinnaulittiin, kun hän oli heikko, mutta hän elää Jumalan voimasta. Myös me
olemme hänessä heikkoja, mutta hänen kanssaan me elämme Jumalan voimasta
teidän hyväksenne."2Kor.13:4

Haluatko sinä olla heikko Jeesuksessa Kristuksessa? Oletko pukeutunut Hänen
nöyryyteensä? Et yritä tehdä vaikutusta ihmisiin arvovaltaisella pukeutumisella,
et oppiarvollasi etkä itsevarmalla olemuksellasi etkä ihmeitä tekemällä. Et
puolusta itseäsi, etkä taistele oikeuksiesi puolesta. Siunaat vainoojiasi ja teet
hyvää niille, jotka tekevät sinulle pahaa.

Joskus tuntuu kauhealta katsella kuinka ihmiset niin helposti kunnioittavat
arvotonta. He hylkäävät aarteen, koska se näyttää niin vaatimattomalta. Jumalan
viisaudesta pelastus näyttää heikkoudelta. Hän voisi ilmestyä kirkkaudessaan
ja voimassaan saaden kaikki tottelemaan itseään, mutta se ei muuttaisi meidän
sydäntämme. Vain heikon Jumalan totteleminen voi muuttaa sinut.

Tule heikoksi yhtymällä täysin Jumalan evankeliumin ajatuksiin. Todella
sinä olet tunteva itsesi heikoksi, mutta saat myös kokea todella eläväsi. Jeesus
sanoo meille: "Minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi
heikkoudessa".2Kor.12:9

Et tarvitse armoa ihmisiltä etkä enkeleiltä. Jumalan armossa on sinulle
riittävästi, iloa, rauhaa, voimaa ja kaikkea mitä ikinä sielusi kaipaa tässä ajassa
ja ikuisuudessa.
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Julkaistu 26.04.1998 Viimeksi muutettu 02.06.2011

Perustaudu uskoon
"Tietäkää siis, että ne, jotka pitäytyvät uskoon, ovat Abrahamin lapsia."
Gal.3:7

Oikea evankeliumi
Apostoli Paavali sanoi evankelistan virastaan näin: "Jumala näki hyväksi
ilmaista minussa Poikansa, jotta julistaisin evankeliumia hänestä."Gal.1:15-16

Jumalan evankeliumi on siis "evankeliumi Hänestä". Se on sanoma
henkilöstä, Jeesuksesta Kristuksesta. Se ei niinkään ole evankeliumi syntien
anteeksisaamisesta ja uudesta elämästä kuin evankeliumi HÄNESTÄ! Ja
Hänessä on syntien anteeksisaaminen ja iankaikkinen elämä. Kaikki on
Hänessä! Suhteesi Häneen on kohtalosi.

Mutta sitten tuli eräitä, jotka sanoivat, että "ellette ympärileikkauta itseänne,
ette voi pelastua"Apt.15:1  He julistivat evankeliumia ympärileikkauksesta
eikä Jeesuksesta. Näin he vetivät päälleen Jumalan kirouksen, josta Paavali
sanoo: "Mutta jos joku meistä - tai vaikka enkeli taivaasta - julistaisi teille
evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän
olkoon kirottu."Gal.1:8

Pelastus on vain ja ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikki lisävaatimukset
ovat kirouksen alla. "Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa
ole, sillä ei ole elämää."1Joh.5:12

Olen tullut uskoon sen evankeliumin kautta, joka sanoo, että Jeesus on
kuollut minun syntieni tähden ja että Hänet on kuolleista herätetty minun
vanhurskauttamiseni tähden. Uskon kautta tähän sanomaan minulla on Jumalan
Poika.

Raamatussa sanalla pelastus tarkoitetaan yleensä uskoontuloa ja joskus
vanhurskasten ylösnousemusta. "Armosta te olette pelastettuja."Ef.2:5  "Toivossa
me olemme pelastetut. Mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei enää ole
toivo."Room.8:24  Puhun tässä kirjoituksessa pelastumisesta uskoontulona.

Säilytä oikea evankeliumi
Jotta evankeliumi voisi pysyä meille elävänä, meidän on elettävä sen mukaan.
Paavali nuhteli Pietaria ja muutamia muita uskovia, kun hän huomasi, "etteivät
he kulkeneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan."Gal.2:14

Missä kohden Pietari rikkoi evankeliumin totuutta vastaan? Siinä, että hän
katsoi henkilöön. Hän piti juutalaiset uskovat muita uskovia parempina.
Se oli rikos evankeliumia vastaan, koska evankeliumi julistaa, että Jumala
on rakastanut kaikkia ihmisiä samalla rakkaudella. Raamattu kertoo meille
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Pietarin tekopyhyydestä, jotta me hyväksyisimme ihmiset kristityiksi vain sillä
perusteella, koska he ovat uskoneet evankeliumin Jeesuksesta.

Minkä tähden Pietari ei kyennyt elämään tämän evankeliumin perustotuuden
mukaan? Juutalainen uskonnollisuus oli lumonnut hänet ja monet Galatian
uskovat. "Te mielettömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmien
eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?"Gal.3:1

Valheen voima saa aikaan lumouksen. Uskonnollinen valhe oli sokaissut tosi
uskovien sydämet, niin etteivät he enää nähneet Golgatan ristille. Heidän
henkensä ei enää nähnyt kirkkaasti, että Jumalan rakkaus on ilmestynyt siellä,
meidän hyväksemme.

Tämä uskonnollinen valhe vaikutti Pietariin, koska se oli osa juutalaisuutta. Se
valhe sanoi, että vain ympärileikatut ovat todellista Jumalan kansaa. Paavali
muistutti galatalaisia siitä, ettei Abrahamkaan saanut siinä pelastusta, kun
hänet ympärileikattiin, vaan siinä hetkessä, kun hän uskoi. Ympärileikkaus ei
pelastanut Abrahamia. Samoin ei kukaan israelilainen ole koskaan pelastunut
siksi, että hänet on ympärileikattu tai hän on noudattanut muita Mooseksen
säädöksiä. Kaikki Vanhan Testamentin pyhätkin pelastuivat uskon kautta.

Jokainen saa Jumalan siunauksen ilman uskonnollista perintöä tai pyhiä
rituaaleja. Kun lasketaan pohja Jumala-suhteellemme, niin sen tulee perustua
yksinomaan uskoon, jonka evankeliumin kuuleminen sai meissä aikaan.

Jos pitäydyt uskoon, hylkäät uskonnollisuuden
Koska olin ennen uskoontuloani ollut uskonnollinen ihminen, ajattelin uskoon
tultuani, että enhän minä aikaisemminkaan ole ihan kokonaan jumalaton ollut.
Olenhan minä pienestä pojasta asti rukoillut joka ilta. Minulla oli kiusaus
uskoa, että olisin ollut pelastettu jo silloinkin, kun en vielä ollut ottanut vastaan
Jumalan rakkautta Jeesuksen sovitustyössä.

Muistan kuinka heti tultuani uskoon Pyhä Henki opetti minua pitämään roskana
kaikki uskonnolliset kokemukseni, joita minulla oli ollut ennen uskoontuloani.
Jos pidämme kastettamme tai hurskasta elämäämme osana pelastustamme,
emme ole pitäytyneet uskoon. Jokaista uskovaa koetellaan siinä pitäytyykö hän
uskoon vai ei.

Paavali varmaan tiesi, että myöhemmin ympärileikkauksen sijasta kasteella
tullaan tekemään evankeliumin sanoma tarpeettomaksi. Siksi hän kirjoittaa:
"Eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan vaan julistamaan evankeliumia, ei
kuitenkaan viisain puhein, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi."1Kor.1:17

Paavali ei tehnyt Jeesukselle opetuslapsia kastamalla, vaan julistamalla
evankeliumia. Aikoinaan hän nuhteli ankarasti tämän valheen levittäjiä: "Ellette
ympärileikkauta itseänne ette voi pelastua." Tänään Pyhä Henki nuhtelee tämän
vastaavan valheen saarnaajia: "Ellette ole kastettuja ette voi pelastua." Kasteen
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ottamisen tulee olla uskon teko eikä pelastusvarmuuden etsimistä. Otat kasteen,
koska jo olet pelastettu, etkä sitä varten, että pelastuisit.

Pyhän Hengen saaminen on sama asia kuin pelastuksen saaminen. Siksi Paavali
kysyy galatalaisilta, että saivatko he Hengen ympärileikkauksessa. "Tämän
vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako te saitte Hengen vai uskossa
kuulemisesta?"Gal.3:2

Se on ihmeellinen hetki, kun evankeliumin sanoma koskettaa sydäntämme ja
kuuntelemme Jeesuksen puhetta. Kun Jumalan puhe menee sisimpäämme, Hän
saa siinä aikaan meidän pelastumisemme, ilman omia tekojamme.

Apostolien teoissa ihmiset saivat pelastuksen vain uskossa kuulemisen kautta ja
Pyhän Hengen vain uskonsa tähden. He pääsivät osalliseksi pelastuksesta vain
kuulemisen kautta!

Nyt maailma on täynnä niitä, jotka sanovat, että Jumalan Henki saadaan kasteen
kautta. Tällaiset kastajat ovat valheen tekijöitä. He pettävät kastettavan, kun
sanovat, että kasteessasi sinä uudestisynnyt, saat Pyhän Hengen ja sinut liitetään
Jumalan seurakuntaan. Tämän valheen lumoamina monet eivät näe Jeesuksen
ristintyön suuruutta eivätkä kuule evankeliumia Jumalan Hengessä, eivätkä siksi
voi pelastua.

Uskon kautta valheeseen otetaan vastaan valheen henki. Valhe Jumalasta
on Paholaisen valtakunnan voima, joka tulee täydelliseksi antikristuksen ja
pedon valtakunnassa. Silloin pedon merkin tulevat ottamaan ne, jotka eivät
ole pitäytyneet evankeliumin uskoon. Sen merkin ottaminen on uskonnollinen
toimitus.

Galatalaisia uhkasi pelastuksen menettäminen uskonnollisen valheen
vaikutuksesta. Siksi Paavali kysyy heiltä: "Te aloititte Hengessä, lihanko
mukaan nyt pyritte päämäärään?"Gal.3:3  Jumala odottaa Hengessä aloittaneen
myös jatkavan Hengessä. Uskon kautta ei ainoastaan pelastuta, vaan uskovan
tulisi myös elää uskosta.

"Tietäkää siis, että ne, jotka pitäytyvät uskoon, ovat Abrahamin lapsia."Gal.3:7 

Siis vain ne ovat Abrahamin hengellisiä jälkeläisiä, jotka pitäytyvät uskoon. He
ovat Jumalan Israel. He eivät tee mistään sakramentista pelastuksen ehtoa. He
pitäytyvät yksin uskoon eivätkä varmistele pelastustaan ympärileikkauksella,
eivät kasteella eikä millään muullakaan pyhällä toimituksella. Jumala siunaa
niitä, jotka pitäytyvät uskoon.

"Koska Raamattu näki edeltäpäin, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta,
se edeltäpäin julisti Abrahamille hyvän sanoman: sinussa tulevat siunatuiksi
kaikki kansat. Niinpä ne, jotka pitäytyvät uskoon, siunataan yhdessä uskovan
Abrahamin kanssa."Gal.3:8-9
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Se on vanhurskautettu uskosta, joka evankeliumin kuulemisen kautta pääsee
rauhaan Jumalan kanssa. Jumala vanhurskauttaa sinut, eli julistaa sinut
syyttömäksi, kun sinä kuulet evankeliumia Jeesuksesta, joka sovitti sinun
syntisi. Jumala lupaa siunata meitä, jos me pitäydymme evankeliumin meissä
synnyttämään uskoon.

Pyhän Hengen saaminen on Abrahamille luvattu siunaus. "Kristus lunasti
meidät vapaiksi lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme,
sillä on kirjoitettu: 'Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu.' Näin
Abrahamin siunaus tulee pakanoiden osaksi Kristuksessa Jeesuksessa, jotta me
uskon kautta saisimme luvatun Hengen."Gal.3:13-14

Jos olet saanut Pyhän Hengen, olet pelastettu iankaikkiselta rangaistukselta. Jos
elät Pyhässä Hengessä, rakastat Jeesusta, koska Hän kärsi sinun rangaistuksesi.
Jos olet saanut Hänet, olet armosta pelastettu uskon kautta.
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Julkaistu 18.12.2004

Elä evankeliumin mukaan
Kristityksi tullaan evankeliumin kuulemisen kautta. Moni asia voi tehdä
meidät hitaiksi kuulemaan evankeliumia, joka on "Jumalan voima, itse
kullekin uskovalle pelastukseksi". Jos evankeliumia vastustavat asenteet
väistyvät ajatuksistamme, niin voimme elää Jumalan tahdon mukaan.

Mikä evankeliumi?
Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on Messias, Jumalan
Poika. Hän kärsi ristillä meidän syntiemme rangaistuksen. Hänet Jumala herätti
kuolleista ja antoi Hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä

Tiedollisesti evankeliumin vastaanottaminen on helppoa, koska sen sanoma
on niin yksinkertainen. Sen sisällön omaksuminen ei ole yhtä helppoa,
koska se loukkaa meidän ylpeyttämme. Jos joku kuitenkin nöyrtyy ja antaa
sovittaa itsensä Jumalan kanssa, niin hänet on kutsuttu elämään sopusoinnussa
evankeliumin sisällön kanssa. Jos me emme noudata Jumalan evankeliumia
käytännön elämässämme, niin se otetaan meiltä pois.

Jeesus korostaa kuullun Jumalan sanan noudattamisen tärkeyttä sanomalla:
"Jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä
hänellä on."Mark.4:25  Evankeliumia noudattavalla oikeasti on evankeliumi ja
siksi hänelle Jumala puhuu lisää. Evankeliumia vastaan rikkovalla ei oikeasti ole
evankeliumia ja siksi häneltä otetaan pois sekin, mitä hänellä evankeliumista on.

Jumala on sanonut lopunaikana ottavansa evankeliumin pois monilta, koska he
ovat niin pahoin rikkoneet sitä vastaan. "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra,
HERRA, jolloin minä lähetän maahan nälän - en leivän nälkää enkä veden
janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän."Aam.8:11  Kun Jumala lopettaa
evankeliumin saarnaamisen, niin kukaan ei voi pelastua.

Osallinen pelastuksesta
Jumalan kanssa sovintoon tuleminen on meille pelastuksen hetki. Raamattu
puhuu uskon kautta pelastumisesta. Se myös kertoo, miten saamme pelastavan
uskon. "Usko tulee siis kuulemisesta mutta kuuleminen Kristuksen sanan
kautta."Room.10:17  Pelastuminen on siis tapahtuma, jonka koemme hetkessä
jolloin uskomme kuulemamme Jumalan evankeliumin. Se ei ole mikä tahansa
ilosanoma, vaan sanoma siitä, kuka Jeesus on ja mitä Hän on tehnyt meidän
hyväksemme Golgatalla noin 2000 vuotta sitten.

Kuultuun sanomaan vastataan ajatuksilla. Mitä sanoit sydämessäsi, kun kuulit
sanoman? Se on kohtalokasta! Muutitko ajatuksesi ja asenteesi kuulemasi
sanoman mukaiseksi?
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Mielesi muuttaminen Jumalan evankeliumin mukaiseksi on henkesi teko, johon
Jumala antaa sinulle voiman - jos taivut Hänen sanomansa edessä. Paavali
kehottaa meitä panemaan merkille, että käytännössä Jumala vaikuttaa meissä
"uskossa kuulemisen" kautta. "Antaako hän siis teille Hengen ja tekeekö
hän voimatekoja teidän keskuudessanne lain tekojen vai uskossa kuulemisen
kautta?"Gal.3:5

Kautta aikain ihmiset ovat epäilleet uskossa kuulemisen kautta koetun
riittävyyttä pelastukseen. He ovat ajatelleet, että heidän täytyy lisäksi tehdä
jotain, jolla he varmistavat osallisuutensa pelastukseen. Nämä varmistukset ovat
rikoksia evankeliumia vastaan.

Rikoksia evankeliumia vastaan
Eräät juutalaiset, jotka olivat ottaneet Jeesuksen vastaan Messiaana, sanoivat
pakanuudesta Jeesuksen omiksi tulleille: "Ellette ympärileikkauta itseänne,
niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua."Apt.15:1  Paavali vastusti
ankarasti edellistä sanomaa, koska sen kuulemisen kautta uskovilta oli vaarassa
kadota evankeliumin synnyttämä usko. Hän sanoi: "Me emme hetkeksikään
alistuneet antamaan heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teidän
keskuudessanne."Gal.2:5

Huomaa, että teon motiivi ratkaisee sen onko kyseessä rikos evankeliumia
vastaan vai ei. He tekivät sen siksi, että uskoivat sillä teolla varmistavansa
pelastumisensa. Paavali ympärileikkasi Timoteuksen, jolla oli juutalainen
äiti, eri motiivista. "Paavali tahtoi hänen lähtevän kanssaan matkalle,
otti hänet mukaansa ja ympärileikkasi hänet juutalaisten tähden, joita oli
niillä paikkakunnilla. Kaikki nimittäin tiesivät, että Timoteuksen isä oli
kreikkalainen."Apt.16:3  Paavali ei siis vastustanut itse ympärileikkausta, vaan sitä,
että siitä tehtiin pelastuskysymys.

Vain yksi ainoa teko väärästä motiivista tehtynä voi siirtää ihmisen pois
Jumalan armosta. "Minä, Paavali, sanon teille: jos ympärileikkautatte itsenne,
Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta,
te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois
armosta."Gal.5:2,4

Huomaa, että ympärileikkauksen tilalla voi olla mikä tahansa teko, jos se on
tehty tuolla samalla asenteella. Älä siis tottele tämänkaltaista puhetta: "Ellette
tee sitä tekoa, niin kuin on säädetty, ette voi pelastua."

Hyvin tavallinen lain saarna kuuluu: "Ellei teitä kasteta, niin ette voi pelastua."
Moni on ottanut kasteen sillä samalla väärällä asenteella, jolla Paavalin
mainitsemat ihmiset antoivat ympärileikkauttaa itsensä. Miten surullista!
Moni tuli evankeliumin vastaanotettuaan osalliseksi Jeesuksesta ja lankesi
Hänestä pois ottamalla kasteen. Kaste tulee ottaa sellaisella asenteella, että se on
Jumalalle otollinen teko.
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Paavali pelkäsi, että uskonnollisuus tekee Galatan uskovista luopioita.
"Te seuraatte tarkoin päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja vuosia. Pelkään
puolestanne, että olen ehkä turhaan nähnyt teistä vaivaa."Gal.4:10-11  Monet
nykyäänkin ottavat vaarin kristillisistä juhlista, mutta eivät evankeliumista. He
ajattelevat olevansa Jumalalle otollisia, koska viettävät kristillisiä juhlia. Voi
heitä, näin he kieltäytyvät Jumalan armon osallisuudesta.

Varsinainen rikos evankeliumia vastaan tehdään siis aina ensin sydämen
ajatuksissa. Pietarin oli vaikea ottaa vastaan sitä, että Jeesus kuoli kaikkien
ihmisten puolesta. Hän ajatteli, että Jeesus sovitti vain juutalaisten synnit. Siksi
hän lankesi tekoon, josta Paavali häntä nuhteli. Jos ensin ajattelit väärin, niin
varmaan ennen pitkää myös teet vääriä tekoja. Jos evankeliumin totuus ei elä
sydämesi ajatusmaailmassa, niin tekosi eivät voi pysyä sen mukaisena.

Evankeliumin kuuleminen antaa sinulle täyden rauhan ja pelastusvarmuuden. Et
tarvitse mitään muita tekoja kuin ajatuksiasi vastaanottaaksesi Jumalan armon.
Kristityksi tullaan Kristusta kuulemalla. Et voi tehdä mitään sovittaaksesi
syntisi, mutta kun olet saanut sovituksen Jumalalta, niin kaiken, minkä teet, tee
sen tähden, että olet jo sovitettu.

Mukautuminen evankeliumin vastaiseen henkeen
Vaikka Pietari itse ei julistanut ympärileikkauksen evankeliumia, hän silti tuli
siitä osalliseksi, koska totteli sitä käytännön teoissaan. Hän söi ehtoollista niiden
kanssa, jotka julistivat tuota evankeliumin vastaista sanomaa. He eivät pitäneet
ympärileikkaamattomia uskovaisia tosi uskovaisina, ja eivät siksi syöneet heidän
kanssaan. Pietari pelkäsi ja kunnioitti heitä niin paljon, että myös hän ei enää
syönyt pakanauskovien kanssa. Sulkemalla osan uskovaisista pois samalta
ehtoolliselta hän teki rikoksen evankeliumia vastaan.

Kun Paavali näki, "etteivät he kulkeneet suoraan evankeliumin totuuden
mukaan,"Gal.2:14  hän nuhteli heitä vasten kasvoja. On järkyttävää, että
uskovainen voi hyvin helposti pienen teon kautta horjahtaa pois evankeliumin
uskosta. Asian tekee erityisen vakavaksi se, että vain pysymällä evankeliumissa
voi pysyä Jeesuksessa. Näin evankeliumin menettäminen on alku
luopumukselle.

"Teidätkin hän on nyt sovittanut Poikansa lihan ruumissa kuoleman kautta,
asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Teidän on
vain pysyttävä uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois
sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet."Kol.1:22-23

Kiusaus totella väärää evankeliumia tulee ihmisen taipumuksesta kerskua
uskonnollaan. Jeesus ei tee meihin sellaista vaikutusta. "Houkutus siihen ei ole
lähtöisin hänestä, joka teitä kutsuu."Gal.5:8  Syntisen luontomme uskonnollinen
ylpeys on kuin hapatus, joka helposti valtaa koko seurakunnan. "Vähäinen
hapate hapattaa koko taikinan."Gal.5:9
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Monet kristilliset seurakunnat edellyttävät, että ehtoolliselle osallistujat ovat
kastettuja. Näin tehdessään he ovat kuin Pietari, joka juutalaisten pelosta ei enää
syönyt pakanauskovien kanssa. Ehtoollinen julistaa osallisuutta Jeesukseen eli
osallisuutta pelastukseen. Leipä ja viini kuvaavat kuullun evankeliumin sisältöä.
Sanoman syöminen on sen sisäistämistä.

Evankeliumin kuulemisen kautta Jeesuksesta osalliseksi tuleminen on
ainoa ehto sille, että voi osallistua ehtoolliselle. Ehtoollinen kuvaa Jumalan
Karitsan hääateriaa, joka kerran vietetään Jumalan luona. Jos joku nyt on
arvollinen osallistumaan tuolle taivaalliselle aterialle, niin hän nyt on arvollinen
osallistumaan myös ehtoolliselle.

Tottelemattomuus Jeesuksen opetuksille on eri asia kuin tottelemattomuus
evankeliumille. Niitä ei pidä sekoittaa keskenään. Jumala odottaa Jeesuksen
opetusten noudattamista evankeliumin synnyttämänä hedelmänä eikä ehtona
pelastumiseen. Uskottuasi evankeliumin voit olla turvallisella mielellä: Hän
hyväksyy sinut omanaan täydellisesti. Älä pelästy noita arvovaltaisia veljiä,
jotka haluavat sitoa sinut uskonnollisuuden kahleisiin.

Paavali sanoi syyn ympärileikkauksen evankeliumiin: "Kaikki, jotka
tahtovat saada arvonantoa ihmisten keskuudessa, yrittävät pakottaa teitä
ympärileikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä vainottaisi Kristuksen ristin
tähden. Eiväthän nekään, jotka ympärileikkauttavat itsensä, itse noudata lakia.
He vain tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne saadakseen kerskailla
teidän lihastanne."Gal.6:12-13  Tätä kerskausta voitaisiin kuvata usein kuullulla
lausahduksella: "Hänkin on meikäläisiä."

Samat ihmiset, jotka laittavat kasteen ehdoksi ehtoolliselle osallistumiselle,
vaativat kasteelle tulijaa kasteensa yhteydessä myös liittymään heidän
seurakuntaansa. Jos joku haluaa vain tulla kastetuksi Jeesuksen nimeen, niin
he kieltäytyvät kastamasta. Näin he antavat meille todisteen evankeliumin
vastaisesta "happamuudestaan".

He vaativat ehtoolliselle tulijoita olemaan kastettuja, jotta he saisivat ylpeillä
heistä. He tekevät väärin, vaikka heidän joukossaan on muuten hyviä veljiä,
kuten oli Pietarikin. Jumala nuhdelkoon heitä vasten kasvoja, olkoot keitä
hyvänsä!

Elä sen mukaan, että Jeesus kuoli kaikkien puolesta
Oleellinen osa evankeliumin sisältöä on se, että Jumala antoi Jeesuksen uhriksi
kaikkien ihmisten puolesta. Tämän uhrin kautta minä näen kaikki ihmiset
samanarvoisina. Henkilöön katsominen on rikos evankeliumia vastaan. Kun
ajattelet ketä tahansa ihmistä, niin ajattele, että Jeesus on kuollut hänenkin
puolestaan, ettei hän joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen
elämä.
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On kysymys arkipäiväisistä asioista. Jos minä halveksin sydämeni ajatuksissa
jotain ihmistä, niin silloin en elä suoraan evankeliumin mukaan. Enhän minä
ole parempi kuin hän, koska Jeesus kuoli meidän molempien puolesta. Jos
ajatukseni poikkeavat evankeliumin totuudesta, niin se varmasti jotenkin tulee
esiin myös teoissani. Esimerkiksi uskovainen voi sotia maansa puolesta vain
siksi, että on kadottanut evankeliumin totuuden siitä, että Jeesus on kuollut
kaikkien puolesta.

Jos sydämeni ajatuksin toivoin rangaistusta jollekin ihmiselle, niin en elä
evankeliumin totuuden mukaan. Olihan minun ansaitsemani rangaistus kerran
Jeesuksen päällä yhtä hyvin kuin minun tuomitsemani ihmisen rangaistus!
Olenhan minäkin tehnyt väärin enkä siksi ole arvollinen tuomitsemaan muita.
Jeesus yksin on arvollinen tuomitsemaan, koska Hän ei ole koskaan tehnyt
mitään väärin ja Hän on kärsinyt rangaistuksen kaikkien puolesta. Evankeliumin
totuudessa elävä ei koskaan haasta ketään oikeuteen. Hän ennemmin antaa tehdä
itselleen vääryyttä kuin taistelee oikeuksiensa puolesta.

Jos pelkään ja kunnioitan jotain ihmistä niin paljon, että jumaloin häntä
sydämessäni, niin en elä evankeliumin totuudessa. Kukaan ihminen ei ole niin
hyvä, ettei Jumalan olisi tarvinnut antaa uhria hänen puolestaan. Jos ajattelen
jonkun ihmisen olevan Jumalalle otollinen hyvien tekojensa, syntyperänsä tai
uskontonsa tähden, niin pilkkaan Jumalan evankeliumia.

Monet kristityt ovat tehneet rikoksia evankeliumia vastaan esimerkiksi siinä,
miten ovat suhtautuneet israelilaisiin. He ovat suhtautuneet heihin niin kuin
Jumala hyväksyisi heidät ilman, että he uskovat Jeesukseen Messiaana. Se ei ole
rakkautta juutalaisiin, vaan rakkautta juutalaisuuteen, joka kohta ottaa vastaan
Antikristuksen Messiaana.

Elä sen mukaan, että Jeesus voitti kuoleman
Oleellinen osa evankeliumin sisältöä on se, että Jumala herätti Jeesuksen
kuolleista ja korotti Hänet Valtaistuimelleen. Jos Isä Jumala on antanut
Jeesukselle kaiken vallan, niin mikä minä olen pidättämään itselleni jotain
valtaa? Evankeliumin tähden en siis enää ole oma herrani, vaan Jeesus Kristus
on minun Herrani ja Jumalani!

Jos ajattelemme Jumalan herättäneen Jeesuksen kuolleista, niin ajattelemme
Jumalan Hengen voivan vaikuttaa myös meidän elämässämme. Jos sen sijaan
luotamme itseemme, niin rikomme tätä evankeliumin totuutta vastaan. Jos
ajattelen olevani arjen toimissani Jeesuksesta riippumaton, niin silloin ajattelen
evankeliumin vastaisesti. Jos tahdon elää itselleni mieliksi, niin silloin en elä sen
tosiasian mukaan, että Vapahtajani on korotettu Jumalan valtaistuimelle.

Paavali julistaa, että evankeliumin ympärileikkaamat sydämet palvelevat
Jumalaa Jumalan Hengen synnyttämin teoin, eikä Raamatun kirjaimen vaatimin
teoin. "Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä
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palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota
lihaan."Fil.3:3

Elä sen mukaan kuka Jeesus on
Jumalan evankeliumi Jeesuksesta julistaa, että Jeesus Kristus on Herra! "Hän
on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä."1Joh.5:20  Miten vaellat suoraan tämän
evankeliumin sanan mukaan? Jos Hän on Herrasi, niin olet Hänelle alamainen.
Hänen sanansa on sinulle henki ja elämä. Haluat totella Häntä enemmän kuin
muita herroja. Demokratia ja enemmistöpäätökset ovat vastoin Jeesuksen
herrautta.

Jos Jeesuksen oma äänestää vaaleissa, hän on rikkonut sitä tosiasiaa vastaan
kuka Jeesus on. Jos joku tekee jonkun teon saavuttaakseen sen kautta Jumalan
hyväksymisen, hän on rikkonut sitä tosiasiaa vastaan, mitä Jeesus teki kerran
Golgatalla.

Olemme alamaisia maallisille vallanpitäjille samalla tavalla kuin Jeesus oli
alamainen Herodekselle, Pilatukselle ja Rooman keisarille. Vaikka maalliset
hallitsijat ovat Paholaisen valtaan asettamia, niin me sanomme Paavalin tavoin,
"eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta. Ne esivallat, jotka ovat olemassa,
ovat Jumalan asettamia."Room.13:1  Käytännössä hän puhui siis keisari Nerosta.
Jumala täysin kontrolloi ne rajat, mitä Paholainen saa tehdä. Siksi emme
tunnusta Paholaisella olevan mitään tosiasiallista valtaa.

Politikoivat uskovaiset eivät siis vaella sen evankeliumin totuuden mukaan, että
Jeesuksella on kaikki valta. Me tulemme hallitsemaan yhdessä Jeesuksen kanssa
vasta sitten kun Hän tulee tänne. Nyt meidän tulee seurata Jumalan Karitsaa,
eikä pyrkiä hallitsemaan jumalattomia.

Evankeliumin mukaiset ajatukset ja teot
Oikein ajateltu on jo puoliksi oikein tehty. Voimme yrittää peittää tekojemme
todelliset vaikuttimet muilta ihmisiltä, mutta Jumala tietää kaikki ajatuksemme.
Omien väärien ajatustensa tuomitseminen on se kääntymys, jota Jumala odottaa
kaikilta ihmisiltä. Voit olla huoleti sen suhteen, etteikö Hän huomaisi sinun
ajatustesi muuttumista.

Jumala huomioi kaikkien ihmisten ajatukset. Ei sinun tarvitse puhua Hänelle,
jotta Hän kuulisi sinua. Mitä ikinä sanot sydämesi ajatuksissa, se tallentuu
Jumalan luona. Niiden mukaan meidät kerran tuomitaan.

Ajattele, Jumala uhrasi ainoan Poikansa sinun tähtesi! Mitä ajattelit tästä
sanasta? Se jo tallentui taivaalliseen tiedostoon.

Evankeliumin mukaiset ajatukset vääjäämättä vaikuttavat evankeliumin
mukaisia tekoja. Teoista voidaan lukea tekijän ajatukset, vaikkei voitaisikaan
lukea sanoista. Monet tunnustavat suullaan uskoaan Jeesukseen, mutta kieltävät
Hänet teoillaan. Toivon sinusta parempaa. Siksi tarkista asenteesi, ovatko ne



- 545 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

evankeliumin mukaiset? Jos tahdot muuttua, niin kuuntele jatkuvasti Jeesusta.
Älä masennu siitä millaiseksi koet itsesi.

Jos et käänny pois kuuntelemasta Jeesusta, niin mikään ei voi estää sinua
pelastumasta, ei oma pahuutesi, ei Paholainen, ei maailma eikä ihmiset. Jos
käännät korvasi pois kuuntelemasta Jeesusta, niin sinä varmasti hukut, oli uskosi
sitten kuinka vahva tahansa ja lohduttajasi kuinka arvovaltaisia hengen miehiä
hyvänsä.

Vain ja ainoastaan Jeesuksen uhrin kautta minä olen sovitettu Jumalan kanssa.
Minulla ei ole Jumalan edessä mitään muuta ansiota, johon voisin vedota.
Jos olen elänyt Jeesuksen opetusten mukaan, niin olen vain tehnyt sen, mikä
pitääkin. Toteltuani Jeesuksen opetuksia en siten ole tehnyt mitään erinomaista
tai kiitettävää, vaan olen ansioton palvelija. Olen tyytyväinen Jumalan armoon
Jeesuksessa. Olen Jeesuksen saarnan kuulemisen kautta päässyt rauhaan
Jumalan kanssa. Sanokoot ihmiset minusta mitä tahansa, niin vain Jeesuksen
sanomisella on väliä. Kuulkaamme siis Hänen ääntänsä!
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Julkaistu 07.03.1999 Viimeksi muutettu 25.08.2012

Vapaus valita
Vapautesi valita merkitsee sitä, että sinä vastaat valintasi seurauksista. Jos
olisimme Jumalan robotteja, emme voisi valita väärin. Valitsisimme aina
oikein, koska meidät olisi ohjelmoitu tekemään niin. Valinnanvapaus on
ihmisen osa.

Meillä on vapaus valita väärin
Koska ihmisillä on vapaus valita väärin, maailmassa on paljon pahuutta. Jumala
on kokonaan hyvä Jumala. Mikään pahuus ei ole Hänestä. Jumalalla on niin
hyvä itsetunto, että Hän on voinut antaa meille vapauden kapinoida Luojaamme
vastaan.

Kuinka Jumala on uskaltanut antaa meille näin suuren vapauden? Eikö Hän
välitä siitä, mitä seurauksia siitä voi olla meille? Näin joku syyttää Häntä
tämän vapauden antamisesta. Pahuuden alkuperä ei ole Jumalassa, vaan väärin
käytetyssä vapaudessa.

Pahuuden alkuperä
Syyllinen pahuuden olemassaoloon on se, joka on tehnyt Jumalan tahdon
vastaisia valintoja. Syytätkö Häntä siitä, että Hänen lähellään on vapaus?
Hänen hyvyytensä voi saada sinut käyttämään vapauttasi oikein. Jumala luottaa
hyvyyden voimaan. Pahuuden hetkellinen voitto vain lopulta korostaa hyvyyden
kirkkautta.

Hän on osoittanut huolenpitonsa vapauden saaneita kohtaan varoittamalla
väärien valintojen seurauksista. Jopa Jumalan enkeleillä on vapaus valita oma
tiensä. Paholainen on langennut enkeli, joka vietteli ihmiskunnan pahuuden
tielle.

Rakkaus ei pakota
Jos Jumala tahtoisi pakottaa koko ihmiskunnan tahtoonsa, Hän kyllä pystyisi
siihen. Koska Hän on rakkaus, Hän haluaa, että ihmiset vapaaehtoisesti
valitsisivat hyvän. Hän ilmestyi meille Jeesuksessa Kristuksessa, jotta me
ymmärtäisimme Hänen luonteensa. Jeesus ei pakota eikä ylipuhu ketään
seuraajakseen. Kun muutamat loukkaantuivat Häneen, eivätkä enää seuranneet
Häntä, he saivat mennä rauhassa.

Toisaalta Jumalan rakkaus Jeesuksessa on niin voimakas asia, että sen
vaikutuspiirissä koetaan, että se pakottaa tulemaan sisälle Jumalan valtakuntaan.
Voit kuitenkin helposti paeta Jumalan rakkautta ja käskeä Jeesuksen pois
luotasi. Hän lähtee ja jättää sinut. Jeesus käski myös omiaan pudistamaan
tomutkin jaloistaan takaisin niille, jotka eivät halua kuunnella evankeliumia.
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Pakkokristillisyys
Valinnan vapaus on tuntunut monista kirkon johtajista vaaralliselta. Siksi he
ovat laittaneet ihmisille esteitä, etteivät nämä tekisi vääriä valintoja. He haluavat
eristää jäsenensä syntisestä maailmasta ja harhaoppisista, etteivät nämä joutuisi
huonoille teille. Tätä tehdessään he väittävät olevansa Jumalan asialla.

Eivätkö he käsitä, ettei Jumalalle riitä se, että ihmiset ulkonaisesti varjeltuvat
syntiseltä elämältä? Hän tahtoo sydänten muuttuvan niin, etteivät ihmiset enää
halua tehdä syntiä, vaikka kukaan ei uhkailisikaan synnin tuomiolla. Tuomion
pelko voi varjella monia tekemästä syntiä, mutta se ei riitä Jumalalle. Hän
haluaa, että ihminen oppii vihaamaan ja inhoamaan syntiä ja siksi varjeltuu
siitä. Ihmissydän voi muuttua sellaiseksi vain Jeesuksen Kristuksen tuntemisen
kautta.

Ne jotka tahtovat hallita seurakuntalaisten uskoa tekevät elämää rajoittavia
sääntöjä ja pystyttävät uskontunnustuksia ja sanovat. "Näin me opetamme ja
joka vastustaa tätä uskoa ei saa sijaa meidän seurakunnassamme". Inhimillinen
arvovaltaisuus ja herroina hallitseminen luo ilmapiirin, joka on vastoin Jumalan
läheisyyden luomaa ilmapiiriä.

Rakkaus herää vapaudessa
Aidossa Jumalan seurakunnassa on vapauden ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa
olla oma itsensä. Oikeaan uskoon pakotetuista tulee kauheita teeskentelijöitä,
mutta vapauden ilmapiirissä tehdyt hyvät ratkaisut synnyttävät vakaita
periaatteen ihmisiä.

Ketkä uskaltavat olla Jumalan seuraaja, niin että antavat ihmisille sen vapauden,
jonka Jumalakin antaa? Niitä ovat ne, jotka mielellään tekevät Jumalan tahdon
omassa elämässään. Heillä vapaus ei ole pahuuden verhona vaan voimana
hyvyyteen. He tuntevat Jumalansa ja myös veljensä ja sisarensa Jeesuksessa ja
kokevat yhteyden heidän kanssaan yli kaikkien rajojen.

Sinulla on siis vapaus valita väärin, mutta myös vastuu valintojesi seurauksista.
Jos otat vastuun teoistasi ja tahdot sopia välisi Jumalan kanssa, niin Jeesuksen
kautta saat kaiken anteeksi, koska Hän on maksanut Jumalalle sinun
syntivelkasi. Silloin koet Jumalan rakkauden, joka saa sinut käyttämään
vapauttasi oikein.
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Julkaistu 06.06.1999

Filosofiaa
Kukaan ei ole niin viisas kuin Jumala. Tosi viisauden ystävä (= filosofi)
on siis myös Jumalan ystävä. Jos ihmisellä on viisautta, niin se on lahjaa
Häneltä. Sekä ruumiin, sielun että hengen viisaus tulevat Jumalalta, kaiken
hyvän luojalta.

Jumala on viisas
Herran pelko on viisauden alku, koska vain viisaampansa kunnioittaminen voi
saada meidät viisastumaan. Jos joku kohtaa käytännössä kaikkivaltiaan Jumalan
viisautta, niin hän tuntee itsensä tyhmäksi.

Jumalan viisaus näkyy luonnossa. Hän on älykkyydessään esimerkiksi nähnyt
hyväksi, että kaikki eliöt ovat rakennetut soluista. Hän on pannut viisauttaan
DNA-koodeiksi. Jumala on suuri systeemisuunnittelija.

Ihmisen teknologia jäljittelee Jumalan biologiaa, mutta ei yllä viisaudessaan
lähellekään luonnon hienoja järjestelmiä. "Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos
joku teistä luulee olevansa viisas tässä maailmanajassa, tulkoon hän tyhmäksi,
että hänestä tulisi viisas."1Kor.3:18

Tyhmyytensä myöntäminen on osa ihmisen nöyrtymistä Jumalan edessä.
Ihminen on tavallisesti ylpeä viisaudestaan, kauneudestaan tai voimastaan.
Ylpeys on kiittämättömyyttä. Kiittämätön unohtaa, että se mitä hänellä on, on
lahjaksi saatua. Ylpeä ei ylistä Jumalaa. Ylpeyden synti halvaannuttaa ihmisen
hengen, jolloin hän myös menettää todellisen viisautensa ja kykynsä ajatella
hengessä. Näin ihmisviisaus on pelkästään sielun tai ruumiin viisautta.

Aivojen järki on ruumiin viisautta tai järjettömyyttä. Tunteiden arvostelukyky
on sielun viisautta tai arvostelukyvyttömyyttä. Sydämen mieli on hengen
viisautta tai mielettömyyttä.

Jokainen voi havaita mitä mielettömyyttä, arvostelukyvyttömyyttä ja
järjettömyyttä ylpeys saa aikaan maailmassa. Järkemme varassa voimme
selvitä käytännön elämän rutiineista, mutta emme osaa valita oikeaa väärästä.
Tunteidemme varassa voimme joskus tehdä viisaita päätöksiä, vaikka järkisyyt
todistavat toisin. Kuitenkin vain hengen viisauden varassa voimme erottaa
oikean väärästä ja tehdä viisaita suunnitelmia.

Järjen päätelmät uskonasioissa johtavat helposti itsepetokseen. "Että he, sydämet
yhteen liittyneinä rakkaudessa, saisivat rohkeuden omistaa täysin varman
ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden,
Kristuksen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä.
Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella,
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jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eivätkä
Kristukseen. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti."Kol.2:2-3,8-9

Sielun hartaat tunteet johtavat helposti lakiuskontoon, joka antaa ihmisten
käskyille ja perinteille Jumalan sanan arvon. "Niillä tosin on viisauden maine
itse valitun jumalanpalveluksen, nöyryyden ja ruumiin säälimättömän kohtelun
vuoksi, mutta mitään arvoa niillä ei ole, ja niitä noudatetaan vain lihan
tyydyttämiseksi."Kol.2:23

On siis paljon viisasta teologiaa, joka on tyhjää petosta ja uskonnolleen hartaasti
antautunutta toimintaa, joka on vailla mitään arvoa. Jos olet saanut paljon
järkeä, käytä sitä arkisten asioiden ratkaisuun lähimmäistesi hyväksi, äläkä mene
lukemaan teologiaa tullaksesi petoksen saarnaajaksi. Jos olet saanut kokea jotain
yliluonnollista, käytä sitä sielusi ankkuroimiseen Raamatun sanaan, äläkä kersku
sillä tullaksesi pyhimykseksi.

"Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan
Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa
ne, jotka uskovat."1Kor.1:21  Jos et enää pidä hullutuksena sitä, että Jeesus kuoli
puolestasi, niin olet pääsemässä viisauden lähteelle. Voit myös edelleen pitää
minun kaltaisiani hulluina, mutta "mikä maailman mielestä on hullutusta, sen
Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään." Ihmisten teologian ja teknologian
häpeän päivät ovat lähellä.

Joka ei luovu ylpeydestään, ei voi pelastua. Pelastava usko ei synny ihmisten
viisaudesta, vaan Jumalan voimasta. "Sanoma rististä on hullutusta niille,
jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan
voima."1Kor.1:18

"Kunnia Jumalalle, ainoalle viisaalle, Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja
iankaikkisesti! Aamen."Room.16:27

Onko henkesi viisas?
Ihminen on henki, sielu ja ruumis. Tunnemme hyvin ruumiimme tarpeet. Se
mitä sielumme kaipaa, on ehkä myös tiedossamme, mutta kuka tuntee henkensä
nälän? Jokaisen ihmisen henki halajaa Jumalan Hengen yhteyteen. Jeesus
on tullut heittämään Pyhän Hengen tulta päällemme. Uskoontulo merkitsee
Jumalan tulen syttymistä pelastetun hengessä. "Jolla ei ole Kristuksen Henkeä,
se ei ole hänen omansa."Room.8:9  "Ihmisen henki on HERRAN lamppu, se tutkii
ihmisen sisimpiä myöten."Snl.20:27  "Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi
ihmisen henki, joka hänessä on?"1Kor.2:11

Jos Jumalan Henki asuu sinussa, niin hengessäsi palaa kirkas valo, jossa tunnet
paremmin itsesi ja Jumalan. Ihmisen tietoisuuden painopiste voi olla hänen
ruumiissaan, sielussaan tai hengessään. Hän on siis joko lihallinen, sielullinen
tai hengellinen.
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Jos Jumalan Henki asuu minussa, niin koen tulta hengessäni. Hän tuo tullessaan
Jumalan läsnäolon, jonka pyhyys polttaa syntistä sieluani. Pyhän tulen valossa
näen syvimmätkin asenteeni ja ajatukseni. Se on joskus pelottavaa ja saa monet
karttamaan hengellistä elämää. Siksi kristillisyys on usein sielullista menoa
vailla Jumalan Hengen paloa.

Psykologinen terapia pyrkii tavallisesti korvaamaan Jumalan Hengen työn. Kuka
tietää. mitä ihmisessä on, paitsi psykologi, joka häntä tutkii? Kumman valitset,
Jumalan Hengen vai psykologin?

Osa psykologisesta viisaudesta on peräisin ihmisiltä, joiden hengessä on palanut
tuli, joka ei ole Jumalan sytyttämää. Tämä Jeesuksen kannalta vieras tuli on
syttynyt monissa aikamme ihmisissä.

Sisäinen paraneminen alkaa hengestä, jonka Jumala puhdistaa ja tekee eläväksi
omalla läsnäolollaan. Se jatkuu sielun puhdistamisella siinä valossa, joka tulee
pyhitetystä hengestä. On vaarallista tuoda vierasta tulta Hänen eteensä.

Sielunsa haavojen parantamisen voi turvallisesti antaa Hyvän Paimenen
huoleksi. Miten pääset osalliseksi Jumalan tulesta? Jos otat vastaan Jeesuksen
omien syntiesi sovittajana kääntyen rukouksessa Hänen puoleensa, niin Jumala
vastaa sinulle lähettämällä Pyhän Hengen sisimpääsi.
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Laittomuuden salaisuus
Jumalan salaisuudet on julkaistu Raamatussa, mutta vain Pyhä Henki
voi antaa meille voiman omaksua ne. Laittomuuden siemen itää ja kasvaa
hyvin kristillisessä kulttuurissa.

Julkaistuja salaisuuksia
Raamatussa on julkaistu monia Jumalan salaisuuksia. Ne on sanottu siellä
selvästi ja lukijat ymmärtävät ne älyllisesti, mutta heidän sydämilleen ne
pysyvät salaisuuksina. Vain Pyhä Henki voi antaa meille voiman avata
sisimpämme niille. Jos ihminen vain avautuisi kuuntelemaan Jeesuksen
Kristuksen Henkeä, hän pääsisi sisälle Jumalan salaisuuksiin.

Evankeliumi Jeesuksesta on salaisuus ja vain katuva syntinen pääsee
siihen sisälle. "Kunnia hänelle, joka voi vahvistaa teitä minun julistamani
evankeliumin ja Jeesuksen Kristuksen saarnan, sen ilmoitetun salaisuuden
mukaan, josta ikiajoista asti on vaiettu."Room.16:25

Jeesuksen Kristuksen henkilöllisyys on salaisuus. "Sitä lukiessanne voitte
huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen."Ef.3:4  Vaikka
julistetaan, että Jeesus Kristus on tosi ihminen ja tosi Jumala, se pysyy monille
salaisuutena. Vain Pyhä Henki voi antaa meille ymmärryksen tuntea Hänet, eikä
Hän anna sitä ylpeille.

Myös antikristuksen henkilöllisyys on julkinen salaisuus. Tästä syystä
lihallisella uskovaisella on väärä käsitys Ilmestyskirjan pedoista. Antikristus on
Jeesuksen Kristuksen vastustaja asettuen kristukseksi Kristuksen paikalle. "Tuo
vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi
kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa
Jumala."2Tess.2:4

Hän ei kuitenkaan tule, ennen kuin jo alkuseurakunnan aikana vaikuttanut
laittomuuden salaisuus saa sen aikaan. "Laittomuuden salaisuus on jo
vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä pidättämässä.
Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa
henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella."2Tess.2:7-8

Jumala lähettää antikristuksen. Siksi Hän on mainittu pidättäjä, joka nyt on
pedon tiellä estämässä sen ilmestymistä. Se, että kyllin moni ei ole vielä
pelastunut, pidättää Häntä lähettämästä tätä voimakasta eksytystä. "Jumala
lähettää heille voimakkaan eksytyksen, niin että he uskovat valheeseen, jotta
kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat mieltyneet
vääryyteen."2Tess.2:11-12
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Laittomuuden siemen
Laittomuuden salaisuus on siis voima, joka yrittää tuoda antikristuksen
valtaan. Jeesus ilmoittaa, että lopunaikana on paljon laittomuutta. "Ja koska
laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus. Mutta joka kestää loppuun asti,
pelastuu."Matt.24:12-13

Evankeliumi saa aikaan rakkauden Jumalaan, mutta laittomuus pyrkii
poistamaan sen uskovista. Siksi tämä kristillisyydessä 2000 vuotta vaikuttanut
salaisuus on vaarallinen. Se tekee luopioita ja se on hyvin murheellista.

Jos evankeliumin julistus ei tuo esille sitä, että Jeesus koki ristillä Jumalan
vihan meidän syntiemme tähden, niin silloin kylvetään laittomuuden siementä.
Jumalan rakkaus syntistä kohtaan laimenee todella paljon, jos salataan Jumalan
tuomion todellisuus. Saat pelastua Jumalan vihasta, etkä vain huonosta
omastatunnosta! Vain tällainen pelastus voi lämmittää sydämesi rakastamaan
Jumalaa.

Jumalan tuomion tuli leimahti kerran Golgatalla. Sen kiivaudesta Hänen
rakkautensa tuli syttyy sinun sydämessäsi. Tämä tuli polttaa pois sinun
rakkautesi vääryyteen ja saa sydämesi maaperän ottamaan vastaan Jeesus-
elämän.

Kiusaus puhua vain Jumalan rakkaudesta on suuri, koska syntejään
katumattomat kuulijat eivät tahdo olla tietoisia siitä, että heidän tekonsa
ansaitsevat Jumalan vihan. Jumalan pyhyydestä riisuttu evankeliumi on saanut
monet tekemään uskonratkaisun, jossa halutaan käyttää Jeesuksen veren voimaa
vain lääkkeeksi tunnonvaivoihin. Epäpyhä evankeliumi tarjoaa parempaa
ajallista elämää ja taivaslipun lunastamista, mutta ei tosi rakkautta Jumalaan.

Laittomuuden henkinen evankeliumi tekee itsekeskeisiä uskovaisia, jotka
uskovat Jumalaan vain siinä toivossa, että Jumala siunaisi heitä maallisesti.
Heillä on inhimillinen rakkaus Jumalaan saamiensa siunausten tähden, mutta he
eivät rakasta Häntä Hänen Uhrinsa tähden.

Inhimillinen rakkaus Jeesukseen katoaa arjen koetuksissa niin kuin aamuinen
kaste auringon noustessa. Kaikki itsensä korottajat alennetaan. Yli kaiken
itsensä korottanut peto alennetaan ikuiseen tuleen.

Evankeliumi ei ole inhimillisesti helppoa kuultavaa. "Teen teille tiettäväksi,
veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukaista."Gal.1:11 

Jos tahdotaan ihmisiä mielistelemällä tehdä kristittyjä, ajaudutaan helposti
antikristuksen agenteiksi.

Oletko osallinen laittomuuden salaisuudesta?
Monet ovat kiitollisia Jeesukselle saamastaan avusta ja siunauksista. Kiittävätkö
he Jumalaa myös siitä, että ovat päässeet pois Hänen vihansa alta Hänen
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armonsa alle? Jos et koe tällaista kiitollisuutta, olet osallinen laittomuuden
salaisuudesta.

Jokainen uskoontullut nauttii osakseen tulleesta Jumalan rakkaudesta, mutta
jos joku on osallinen laittomuuden vaikutuksesta, häneltä puuttuu tosi rakkaus
Jumalaan. Pelastuneen rakkaus Jumalaan on luonnollinen seuraus pelastuksesta,
eikä mikään pelastuksen lisäehto. "Mutta joka noudattaa hänen sanaansa,
hänessä Jumalan rakkaus on todella tullut täydelliseksi. Tästä me tiedämme
olevamme hänessä. Joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan
niin kuin hän vaelsi."1Joh.2:5-6

Laittomuuden vallassa oleva uskovainen ei halua elää Jeesuksen opetusten
mukaan. Hän pitää Jeesuksen seuraamista lainalaisuutena ja armosta pois
joutumisena. Jokainen uskovainen on kuullut jonkun Jeesuksen opetuksen ja
iloinnut siitä, että saa tehdä niin kuin Rakkaani sanoo. Tässä asenteessa on
rakkaus Jumalaa kohtaan: "Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan
lain."Room.7:22  "Rakkaus Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä,
eivätkä hänen käskynsä ole raskaat."1Joh.5:3

Nyt saatat kysyä, että pitääkö minun elää Jeesuksen vuorisaarnan mukaan, jotta
pelastuisin? Jos näin kysyit, niin se osoittaa, että olet osallinen laittomuuden
salaisuudesta. Sinä SAAT elää sen mukaan, koska rakastat Jeesusta. Jos et
rakasta Häntä, niin palaa katsomaan Hänen rakkauttaan sinua kohtaan, kun Hän
koki ristillä Jumalan vihan sinun puolestasi huutaen, "Jumalani, Jumalani, miksi
minut hylkäsit?"

Sisäistä evankeliumi rakastuaksesi Jeesukseen ja saat armon rakastaa Jumalaa.
"Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä,
ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan."Joh.14:23
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Julkaistu 24.05.2004

Sana laittomuuden ihmiselle
Olet kokenut rakkauden, mutta minkälaisen rakkauden? Et kai vain kutsu
kiintymystä pahaan rakkaudeksi? Mitä sinun rakkautesi vihaa? Se kertoo
paljon sinun rakkautesi sisällöstä. Kokemus Jumalan rakkaudesta, joka
kieltää Jumalan vihan, on synnyttänyt laittomuuden ihmisiä. Jeesus Kristus
sotii suunsa miekalla laittomuuden evankeliumia vastaan.

Jumala vihaa pahantekijöitä
Jumala vihaa henkilöä, joka on tekemässä pahaa. Koska ajatuksemme ovat
nuoruudestamme asti pahat, niin meistä kaikista on tullut Jumalan vihollisia.
Onneksi Hän on niin ihmeellinen, että Hän vihatessaankin rakastaa. Hän
rakastaa jopa vihollisiaan. Sen Hän osoitti siinä, että Hän antoi ainokaisen
Poikansa kärsiä meidän syntiemme rangaistuksen. Jumala ei rakasta meitä siksi,
että olemme syntisiä, vaan siksi, että Hän on rakkaus.

Jumalan viha ei kohdistu vain pahaan tekoon, vaan myös sen tekijään. Vihansa
tähden Hän sanoo pahantekijälle: "Sinun pitää kuolemalla kuoleman." Tämän
pitäisi olla itsestään selvä asia kaikille, mutta laittomuuden evankeliumi on
saanut monet uskomaan, että Jumala rakastaa pahantekijää, vaikka vihaakin
hänen pahoja tekojaan.

Teon tekijä voidaan toki irroittaa pahasta teostaan, jos hän teki sen vahingossa
ja tahtomattaan. Tekosi vastuullisuus tulee ajatuksista, joille olet antanut
vallan. Se, mitä ajattelit sydämessäsi ennen kuin teit tekosi, vaikuttaa vastuusi
vakavuuteen. Jumala vihaa pahantekijän asenteita. Mitä lujemmin nuo pahat
asenteet ovat juurtuneet sinuun, sitä kuumempi on Jumalan suuttumus sinua
vastaan.

Laittomuudenhenkistä kristillisyyttä
Vaietkaa te, jotka sanotte: "Jumala rakastaa syntisiä." Miksikö pitäisi vaieta?
Koska "te olette väsyttäneet HERRAN puheillanne. Mutta te kysytte: 'Miten me
olemme hänet väsyttäneet?' Siten, että sanotte: 'Jokainen, joka tekee pahaa,
on hyvä HERRAN silmissä, ja sellaisille hän on suosiollinen', tai: 'Missä on
tuomion Jumala?'"Mal.2:17-18

Te olette puheillanne väsyttäneet Jumalan ja eksyttäneet ihmiset. Te olette
saaneet ihmiset uskomaan, että Jumalan mielisuosio lepää heidän päällään,
vaikka he elävätkin synnissä. Todellisuudessa Jumala vihaa heitä ja Hänen
tuomionsa on heidän ovellaan. Koska he eivät tiedosta Jumalan vihaavan
heitä, niin he eivät ymmärrä etsiä rauhaa Hänen kanssaan. Näin evankeliumi
Jeesuksesta ei puhuttele heitä. Golgatan rakkaus on siinä, että Jumala rakasti
vihollisiaan, eikä siinä, että Hän rakasti syntiä tekeviä ihmisiä.
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Vaietkaa te, jotka sanotte: "Ei Jumala tuomitse. Hän rakastaa kaikkia." Herätkää
ja nähkää: Jumalan viha on koko ihmiskunnan jokapäiväinen kokemus. Jumala
on kironnut luomakunnan meidän pahuutemme tähden ja sinä sanot, että missä
on tuomion Jumala. Joka päivä Hän lyö meitä sairauksilla ja onnettomuuksilla
meidän kapinallisuutemme tähden ja sinä sanot, ettei Jumala tuomitse.

Sinä olet puhunut Golgatan rististä eksyttävästi. Sinä olet jättänyt sanomatta
Jumalan vihan. Miksi et ole puhunut Jumalan rakkaudesta ja vihasta yhtä aikaa,
vaikka se vastaa evankeliumin todellisuutta? - Koska olet armahtanut syntistä
luontoasi, niin siksi et tahdo puhua Jumalan vihasta. Ne, jotka uskovat Jumalan
vihaa, "ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen."Gal.5:24

Syntiemme sovituksen päivä Golgatalla oli Jumalan vihan päivä, Hänen
tuomionsa päivä meidän synneillemme. Tuon uhrin kautta voit pelastua Jumalan
vihalta. Koetko siihen tarvetta?

Jumala osoitti meille Jeesuksen kuolemassa kuinka paljon Hän vihaa syntiä. Hän
ei säästänyt ainokaista Poikaansakaan, kun meidän ansaitsemamme rangaistus
oli Jeesuksen päällä. Miten suuri Uhri! Sen edessä repäise rikki sydämesi
kauhistumalla itseäsi. Hän otti sinun paikkasi ristillä, jotta sinä voisit saada
Häneltä paikan Jumalan Kuningaskunnassa!

Vaviskaa te, jotka sanotte: "Jeesus on lakihenkinen ja kovasydäminen." Se, joka
ei noudata Jeesuksen opetuksia on kovettanut sydämensä rakkaudelle. Se, joka
noudattaa Jeesuksen opetuksia on kovettanut sydämensä pahuudelle. Jumala ei
pehmene vääryydelle eikä anna armoansa laittomuuteen rakastuneille.

Jeesus on ennustanut meidän ajastamme: "Ja koska laittomuus lisääntyy,
kylmenee monien rakkaus."Matt.24:12  Hän ei puhu jumalattomien laittomuudesta,
vaan Hän puhuu uskovissa vaikuttavasta laittomuudesta. Lue edellinen jae
ja olet vakuuttunut siitä: "Monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät
monia."Matt.24:11  Laittomuuden evankeliumin julistajia on keskuudessamme
useampia kuin Jumalan evankeliumin julistajia.

Oletko sinä laittomuuden ihminen?
Oletko kovettanut sydämesi Jeesuksen opetuksille, niin ettet tahdo niitä
noudattaa? Mikä henki on saanut sinut luopumaan Jeesuksen seuraamisesta? Se
henki ei tule Jumalan evankeliumista.

Sinä sanot, ettei Jeesuksen opetuksia voi käytännössä noudattaa. Ne ovat sinun
mielestäsi niin epärealistisia. Kuitenkin sinä sanot uskovasi Jeesukseen ja uskot
pelastuvasi Hänen ristintyönsä kautta.

Jos sinä rakastaisit Jeesusta, niin Hänen opetuksensa olisivat sinulle henki ja
elämä. Jos sinä eläisit Jumalan evankeliumista, niin sinä rakastaisit Jeesusta.
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Sinä, joka menit eronneen kanssa naimisiin, et rakasta Jeesusta, koska Hän
sanoo, että jokainen, joka menee eronneen kanssa naimisiin, tekee aviorikoksen.
Jos sinä olisit vihannut itsekkyyttäsi, olisit voinut rakastaa Jeesusta tässä
asiassa. Sinä olisit voinut vihata itsekkyyttäsi, jos olisit tunnistanut Golgatan
tapahtumassa rakkauden lisäksi myös Jumalan vihan itseäsi kohtaan.

Sinä, joka turvauduit väkivaltaan puolustaaksesi itseäsi, et rakasta Jeesusta,
koska Hän sanoo, että älä tee pahalle vastarintaa ja rakasta vihollistasi. Jos olisit
vihannut ylpeyttäsi, olisit voinut rakastaa Jeesusta tässä asiassa. Olisit voinut
vihata ylpeyttäsi, jos olisit hyväksynyt Jumalan vihanneen Golgatalla ylpeää
ihmistä.

Sinä, joka näet vaivaa hankkiaksesi itsellesi omaisuutta, et rakasta Jeesusta,
koska Hän sanoo, että älä kokoa itsellesi aarteita maan päälle. Jos olisit vihannut
ahneuttasi, olisit voinut rakastaa Jeesusta tässä asiassa. Olisit voinut vihata
ahneuttasi, jos olisit Golgatalla rakastunut ahnetta ihmistä vihaavaan Jumalaan.

Syyllisen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sen sijaan Jeesuksen
verellä puhdistettu sydän voi vihata pahaa puhtaasti. Jos et vihaa itseäsi
pahantekijänä tällä vihalla, niin et voi seurata Jeesusta. Hän sanoo: "Joka
rakastaa elämäänsä, menettää sen, mutta joka vihaa elämäänsä tässä
maailmassa, säilyttää sen iankaikkiseen elämään."Joh.12:25

Pelastuminen ei ole sen vallassa, joka tahtoo pelastua, vaan Jumalan vallassa,
joka on armollinen. Hän voi ottaa armonsa meiltä pois, jos pilkkaamme Hänen
armoaan syntiä suosivilla asenteillamme. Jeesus on verrannut oksentamiseen
sitä tapahtumaa, kun Hän ottaa pois armonsa. "Koska olet penseä, et kylmä etkä
palava, minä oksennan sinut suustani."Ilm.3:16

Laittomuuden evankeliumi tekee ihmisestä kristityn, joka ei vihaa pahaa eikä
rakasta hyvää. Hän on "niin armollinen", että on armahtanut pahuuttakin. Hän
on "niin oikeudenmukainen", että hän on tuominnut Jeesuksenkin. Hän ei
uskalla vihata pahaa, ettei tulisi vihanneeksi itseään. Hän ei kykene rakastamaan
hyvää, koska Hän ei tunne Jumalaa. Silti hän sanoo olevansa hengellisesti rikas
ja väittää tuntevansa Jumalan.

Jeesus kolkuttaa laittomuuden henkisten uskovien sydämen ovella. Tuo kolkutus
on nuhtelua ja kuritusta, jolla Hän ilmaisee rakkautensa eksynyttä kohtaan.
Toivottavasti et pidä halpana Hänen nuhdettaan. Jos et päästä Häntä sisälle
sydämeesi, sinäkään et voi pysyä Hänen sisällään.

Rakastatko Jeesusta?
Jeesus sanoo: "Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni."Joh.14:15

Sinä voit rakastaa Jeesusta vain ja ainoastaan siksi, että Hän kuoli sinun
puolestasi. Älä petä itseäsi luulemalla voivasi rakastaa Jeesusta mistään muusta
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motiivista. Muista Pietaria! Hänkin luuli rakkautensa Jeesusta kohtaan kestävän.
Inhimillinen rakkaus Jumalaa kohtaan haihtuu kuin aamuinen kaste.

Jumalan rakkaus vuodatetaan meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta,
kun katselemme sen esiintuloa Jeesuksen kuolemassa. Jos et näe Jeesuksen
kuolemassa Jumalan vihaa, et voi saada siitä Hänen rakkauttaan. Jeesus ei
kuollut hyvien puolesta, vaan Jumalan vihollisten puolesta eli - sinun puolestasi.
Osuiko tämä evankeliumi sinuun vai menikö se ohi?

Tämän uhrin suloisuus on siinä, että sen kautta sinun syntisi annetaan sinulle
anteeksi ja saat iankaikkisen elämän lahjaksi. Tämän uhrin suolaisuus on siinä,
että se julistaa Jumalan tuomiota synnille.

Laittomuuden evankeliumi julistaa Jeesuksen ristintyötä vain todisteena siitä,
että Jumala rakastaa sinua. Koska et ollut varma Hänen rakkaudestaan, niin otit
evankeliumin vastaan. Nuo evankelistat, jotka jättivät tuomatta esiin Jumalan
vihan, valehtelivat sinulle, vaikka kaikki, mitä he sanoivatkin, oli totta. Valhe on
myös siinä, jos jotain oleellista jätetään sanomatta, eikä vain siinä, että sanotaan
valhe todeksi.

Suolaton rakkaus ei anna sinulle kykyä rakastaa Jeesusta, koska se ei
anna sinulle kokemusta siitä, kuinka Jumalan viha sinua kohtaan muuttui
rakkaudeksi. Siksi laittoman rakkauden kokeneet eivät pidä Jeesuksen käskyjä.
Maailma on täyttynyt suolattomalla kristillisyydellä. Voi miten Jeesus voi
pahoin heidän tähtensä! Ei Hän tahtoisi oksentaa heitä ulos, mutta se vain
tapahtuu, sillä Hänessä on Jumalan uhrisuola.

Mutta vielä nytkin voit kääntyä Jumalan puoleen ja saada Jeesukselta armon.
Juuri siinä toivossa olen tämän kirjoittanut.



- 558 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Julkaistu 08.07.2008

Taivasten Valtakunnan avaimet
Sovinto Jumalan kanssa avaa sinulle Paratiisin oven. Et voi tulla sovintoon
Jumalan kanssa, ellei Jeesus Kristus sitä sinulle anna. Hän sovitti sinun
syntisi kerran Golgatalla! Tämä tieto on pelastuksen avain. Hän elää
odottaen sinun tulevan avaimesi kanssa Hänen luokseen, jotta Hän voisi
päästää sinut sisälle Jumalan armoon.

Ovi ja avaimet
Paratiisin ovi on suljettu meiltä, koska me olemme kapinoineet Jumalaa vastaan.
Jumalan valtakunnan rajat ovat suljetut. Jos joku haluaa sisälle, hänen on
mentävä sinne portista. Koska portti on lukittu synnin tähden, se voi avautua
vain syntien sovittamisen tähden.

Jeesuksen sovitustyö ristillä on se avain, jolla taivasten valtakunnan portti
voi avautua sinulle. Jumala on lähettänyt palvelijansa maailmaan jakamaan
tätä avainta kaikille, jotka vain tahtovat ottaa sen vastaan. Useimmat ovat
kieltäytyneet ottamasta sitä. Vain harvat ovat antaneet sen työntyä sydämeensä
ja vielä harvemmat ovat sallineet Jumalan kääntää avaimesta.

Jeesuksen todistajat tarjoavat sinulle evankeliumin avainta, mutta vain itse
Jeesus Pyhässä Hengessä voi päästää sinut sisälle. Kukaan pappi tai saarnaaja ei
voi avata sinulle pääsyä Jumalan Kuningaskuntaan, sillä "pelastus tulee meidän
Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta!"Ilm.7:10

Jumalalla ei ole välimiespappeja, vaan Jeesus Kristus on ainoa välimies Jumalan
ja ihmisten välillä. Jumalan Kuningaskunnan kansalaisten pappeus on sitä,
että me olemme Jeesuksen todistajia. Me tahdomme asettaa kaikki ihmiset
kasvotusten Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Taivasten valtakunnan avaimet ovat siis vapaasti kaikkien saatavilla ja Jeesus
on sinua lähempänä kuin lähin kirkko. Tieto, siitä miten pelastutaan, on
avainsanoma. Älä halveksi tätä avainta, äläkä anna kenenkään estää sinua
kääntymästä Jeesuksen puoleen.

Avaimen avulla hallitaan
Vallanhaluiset ihmiset etsivät alati välineitä, joiden avulla he voisivat hallita
muita ihmisiä. He ovat hyvin kiinnostuneita saamaan itselleen valtaa taivasten
valtakunnan avaimen avulla. Siksi he väittävät saaneensa avaimen, jolla he
voivat päästää muita taivaaseen. Itse asiassa he eivät itsekään ole menneet sisälle
Jumalan valtakuntaan, vaikka omasta mielestään ovatkin sisällä.

He ovat itse päästäneet itsensä Jumalan valtakuntaan. He eivät ole kokeneet
Jumalan anteeksiantamusta, vaan ovat itse antaneet itselleen anteeksi. Siksi he
luulevat voivansa julistaa syntejä anteeksi myös muille ja siten hallita avaimen
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avulla muita. Juuri näin olivat tehneet Jeesuksen ajan papit. Siksi Jeesus sanoi
heille: "Voi teitä, te lainopettajat! Te olette ottaneet tiedon avaimen. Itse te ette
ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet."Luuk.11:52

He olivat varastaneet tiedon avaimen painottamalla oikeaa tietoa väärällä
tavalla. Siten he kätkivät tiedon siitä, miten pelastutaan. He eivät painottaneet
sitä, että jokaisen tulisi henkilökohtaisesti päästä sovintoon Jumalan kanssa.
Heidän olisi tullut antaa kansalleen tämä tieto: 'Juutalaisuus ei pelasta,
mutta vanhurskas on elävä uskostansa.' Sen sijaan he tekivät ulkonaisesta
jumalanpalveluksesta avaimen taivasten valtakuntaan. Heidän olisi tullut puhua
kuten Johannes Kastaja ja kehottaa kansaa katumaan pahuuttaan ja kääntämään
sydämensä Jumalan puoleen.

Eivät he voineet asettaa ihmisiä kasvotusten Jumalan kanssa, koska he tahtoivat
ihmisten olevan kasvotusten heidän kanssaan. He tahtoivat olla ihmisten herroja
eikä heidän palvelijoitaan. He uskoivat Raamatun olevan kirjaimellisesti totta
vain siksi, jotta se vahvistaisi heidän arvovaltaansa 'Jumalan miehinä'. Siksi
he myös joutuivat ahkerasti tulkitsemaan Raamattua niin, ettei heidän olisi
tarvinnut elää sen mukaan. He olivat ylpeitä raamatullisuudestaan, mikä antoi
heille niin suuren itseluottamuksen, että he uskalsivat jopa tapattaa Jeesuksen.

Samalla tavalla Jeesus nyt huudahtaa monille aikamme kristillisille opettajille:
"Voi teitä, te papit ja saarnaajat, kun te olette vieneet taivasten valtakunnan
avaimen! Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet."

He julistavat evankeliumin oikein, mutta julistavat sen niin, että ihmiset
ottaisivat sen vastaan heidän edessään eikä Jeesuksen edessä. Jos teit
uskonratkaisusi heidän edessään, he käyttävät avaimiaan ja sanovat sinulle:
"Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä minä julistan sinulle sinun syntisi
anteeksi."

Sitoessaan synninpäästön omaan uskonnolliseen auktoriteettiinsa he sitovat sinut
itseensä ja kirkkoonsa. Jos joku sanoo 'Jeesuksen Kristuksen nimessä', niin se
ei takaa sitä, että Jeesus olisi asiassa mukana. Jeesus sanoo, että "monta tulee
minun nimessäni ja he eksyttävät monta". Eksytys on siinä, että itse asiassa he
toimivat omassa nimessään, vaikka vetoavatkin Jeesuksen nimeen.

Jos joku tulee oikeasti Jeesuksen nimessä, häntä ei niin helposti oteta vastaan.
Sen sijaan Jeesuksen nimen avulla itselleen kunniaa hakeva otetaan vastaan.
Samoin kävi Jeesukselle, joka tuli Isänsä nimessä: "Minä olen tullut Isäni
nimessä, mutta te ette ota minua vastaan. Jos joku toinen tulee omissa
nimissään, hänet te otatte vastaan."Joh.5:43

Juutalaiset tulevat ottamaan Antikristuksen vastaan messiaanaan, koska hän
tulee omassa nimessään. Jos sinun pelastusvarmuutesi perustuu ihmisten
sanoihin, sinä synnyit antikristilliseen uskoon. On hyvä, jos väärä varmuutesi
katoaa. Kokemasi epäaito pelastus estää sinua kokemasta oikeaa pelastusta.
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Saamasi väärä rauha vaikeuttaa sinua kuulemasta anteeksiantamusta Jumalan
suusta. Älä siis usko näitä avainherroja, vaan kuuntele evankeliumia ja käänny
sen tähden Jeesuksen puoleen niin kauan kunnes Hän julistaa sinun syntisi
anteeksi.

Avainherrat vihaavat Jumalan Hengen synnyttämiä uskovaisia, koska nämä
ovat riippumattomia heidän vallastaan. He valittavat sitä, ettei uskovaisilla
ole yhteistä uskoa. He paheksuvat yksilökeskeisyyttä ja haluavat yhteisöllistä
uskoa. Eivät he puhu näin, koska olisivat huolestuneita ihmisten pelastumisesta,
vaan he ovat huolestuneita oman valtansa vähäisyydestä. He haluavat sinut
yhteisöönsä heidän valtansa vaikutuspiiriin.

Jos kaipaat voimakasta uskonnollista auktoriteettia, niin olet vaarassa joutua
uskonnon uhriksi. Jumala haluaa vapauttaa sinut ihmispelosta. Älä pelästy
heidän sitomistaan äläkä kunnioita heidän päästämistään.

Jos menit oikeasti sisälle portista taivasten valtakuntaan, niin sinä tulit Jeesuksen
vallan vaikutuspiiriin. Jeesus Kristus olkoon Herrasi! Minkä Herra Jeesus avaa,
sitä eivät herrat saa suljetuksi, ja minkä Hän sulkee, sitä eivät herrat kykene
avaamaan.

Pietarin avaimet
Jeesus lupasi Pietarille taivasten valtakunnan avaimet: "Minä olen antava sinulle
taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu
taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa."Matt.16:19

Monet ovat himoinneet saada omistaa nämä avaimet. Vallanhimonsa tähden he
ovat halunneet olla päästämässä ja sitomassa ihmisiä. Ylpeytensä tähden he ovat
myös ymmärtäneet tämän Raamatun tekstin väärin.

Pietari sai nuo avaimet yhdessä muiden apostolien kanssa, kun Jeesus ilmestyi
heille ylösnousemuksensa jälkeen ja sanoi: "'Rauha teille! Niin kuin Isä on
lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät.' Näin sanottuaan hän puhalsi heitä
kohti ja sanoi heille: 'Ottakaa vastaan Pyhä Henki. Joiden synnit te annatte
anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat
pidätetyt.'"Joh.20:21-23

Tekikö Jeesus mitään omassa nimessään, vaikka Hän oli Jumalan ainokainen
Poika? Ei! Hän tuli Isänsä lähettämänä ja teki kaiken Isänsä nimessä. Hän
sitoi ja päästi vain sen mukaan kuin Isä sen Hänessä vaikutti. Tekeekö kristitty
mitään omassa nimessään, vaikka hän onkin Jumalan lapsi? Ei! Jeesus on
lähettänyt hänet maailmaan samalla tavalla kuin Isä lähetti Jeesuksen. Kristitty
sitoo ja päästää vain sen mukaan kuin Jeesus sen meissä vaikuttaa.

Korostaakseen sitä, että vain Pyhä Henki voi Jumalan puolesta julistaa syntejä
anteeksi, Jeesus aloittaa: "Ottakaa vastaan Pyhä Henki." Jumalan Henki voi
puhua sinulle jonkun uskovaisen kautta, joka sanoo sinulle: "Jeesus on antanut
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sinulle sinun syntisi anteeksi!" Jos sanat olivat Pyhässä Hengessä sanotut, niin
sinun sisimpäsi myös koki Jumalan antaman rauhan. Jumala ei kuitenkaan
ole rajoittanut itseään uskovaisten sanomisiin, vaan pelastaa jokaisen, joka
totuudessa kääntyy Hänen puoleensa.

Jos luet Apostolien tekoja, niin et löydä Pietaria ja Paavalia julistamassa syntejä
anteeksi, vaan julistamassa evankeliumia. He ymmärsivät miten taivasten
valtakunnan avaimia käytetään. Sanoma syntien sovituksesta Jeesuksessa
Kristuksessa on avainsanoma. Jos sanoma sopii kuulijan sydämeen, se on siellä
sitä varten, että Pyhä Henki kääntäisi avainta ja päästäisi hänet sisälle Jumalan
armoon.

"Tulkoon siis tietoonne, miehet, veljet, että hänen kauttaan teille julistetaan
syntien anteeksianto... Hänessä tulee vanhurskaaksi jokainen, joka
uskoo."Apt.13:38-39

He eivät itse julistaneet ihmisille syntejä anteeksi, vaan kertoivat, että se
julistetaan heille Jeesuksen kautta eli Jeesus julistaa sen heille. He kunnioittivat
Pyhän Hengen tekemää työtä ihmisten sydämissä ja antoivat Jumalan avata
ovensa ihmisille. "Sinne saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja
kertoivat, miten Jumala oli ollut heidän kanssaan ja tehnyt suuria tekoja ja
miten hän oli avannut pakanoille uskon oven."Apt.14:27

Vain Jumala voi avata sinulle uskon oven. Jos joku hengen mies, vedoten
Jumalalta saamaansa virkaan, julistaa sinulle, että nyt sinä olet uskossa
ja pelastettu, niin älä usko häntä. Lähesty Jumalaa Jeesuksen kuoleman
ja ylösnousemuksen tähden. Pyydä Häntä päästämään sinut sisälle
Kuningaskuntaansa. Jeesus-oven kautta pääset sisälle Jumalan armoon.

Pidätkö minua pelastettuna?
Vaikka kukaan ihminen ei voi julistaa meille syntejä anteeksi, niin toisten
uskovaisten antama hyväksyntä on meille melkein sama asia. Jos Jeesus on
antanut meille rauhansa, niin me todistamme siitä muille uskovaisille. Kun
nämä sitten vastaavat meille, että Jeesus näyttää antaneet sinulle anteeksi, niin
siinä toteutuu Jeesuksen lupaus: "Joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne
ovat anteeksi annetut." Veljemme ja sisaremme Kristuksessa vahvistavat meille
Jeesukselta saamamme anteeksiantamuksen.

On tietenkin mahdollista, että olet kokenut jotain muuta kuin sen, mitä
Raamatun Jeesus antaa, ja siksi antamasi todistus ei saanut uskovien
hyväksyntää. Silloin he tarjoavat sinulle hyväksyntänsä ehdoksi evankeliumin
kautta saatavaa kokemusta Jeesuksesta. Näin toteutuu Jeesuksen lupaus:
"joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt." Jumalan seurakunta todistaa
evankeliumin hylänneille heidän tekonsa seurauksen.
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Jos annoit uskovina pitämillesi henkilöille aidon todistuksen rakkaudestasi
Jeesukseen etkä saanut heiltä myönteistä vastaanottoa, on tärkeää, ettet ole
heidän hyväksyntänsä varassa, vaan uskosi perustuu Pyhän Hengen antamaan
rauhaan. Jos silloin epäilet sitä, mitä olet saanut Jeesukselta ja lähdet hakemaan
pelastusvarmuutta ihmisten hyväksynnästä, olet eksymässä pois Jeesuksen
uskosta.

Jo apostolien aikana kristittyjen keskuudessa nousi niitä, jotka halusivat hallita
uskovaisia väittäen omistavansa vallan antaa syntejä anteeksi, koska heillä on
tieto ja voitelu Jumalalta. Tämä sai monet epäilemään Jeesukselta saamaansa
pelastusta ja ajattelemaan, että he eivät olekaan pelastettuja, jos eivät saa
synninpäästöä näiltä "voidelluilta". Apostoli Johannes sanoo näiden voideltujen
(voideltu = kristus) olevan antikristuksia ja varoittaa uskovaisia alistumasta
heidän valtansa alle.

"Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto. Mutta mitä teihin tulee, se
voitelu, jonka saitte häneltä, pysyy teissä, ettekä te ole kenenkään opetuksen
tarpeessa. Hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, ja se opetus on totta eikä
valhetta. Niin kuin se on teitä opettanut, niin pysykää hänessä."1Joh.2:20,27

Evankeliumi synnyttää rakkauden Jeesukseen. He, joilla on tämä rakkaus,
kokevat yhteyden Jumalan Hengessä. Jos me teemme syntiä, se heikentää
tuota yhteyttä. Siksi meitä kehotetaan rukoilemaan toistemme puolesta ja
tunnustamaan syntimme. Raamatussa meitä ei koskaan kehoteta julistamaan
syntejä anteeksi, vaan julistamaan lupausta siitä, että Jumala antaa katuvalle
anteeksi. "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen
ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta
vääryydestä."1Joh.1:9

Iankaikkinen evankeliumi
Kaikkina aikoina kaikki ihmiset ovat voineet pelastua saman evankeliumin
kautta, koska evankeliumi on iankaikkinen totuus. Jeesuksen kuolema ja
ylösnousemus tapahtui ajassa, mutta vaikuttaa iankaikkisuudessa. Sen vaikutus
oli siksi voimassa jo ennen kuin Jeesus syntyi maailmaan.

"Minä näin keskellä taivasta lentävän vielä yhden enkelin, jolla oli iankaikkinen
evankeliumi julistettavana maan päällä asuville, kaikille kansanheimoille,
sukukunnille, kielille ja kansakunnille."Ilm.14:6

Kun evankeliumista on tehty kristillisten kirkkojen vallan väline, on annettu
väärä sanoma koko maailmalle. Ihmiset luulevat, että heidän pelastumisensa
on sidottu kirkkojen vaikutusvaltaan. Siksi he kyselevät, että miten kaikilla
ihmisillä voisi olla mahdollisuus pelastua, kun kirkot eivät ole läsnä joka
paikassa. Evankeliumi voi olla joka paikassa ja siksi voidaan pelastua missä
tahansa.
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"Tästä toivosta te olette kuulleet jo aiemmin siinä totuuden sanassa,
evankeliumissa, joka tuli teidän luoksenne. Samoin kuin koko maailmassa se on
teidänkin keskuudessanne kantanut hedelmää ja kasvanut siitä päivästä lähtien,
jona sen kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa."Kol.1:5-6

Evankeliumi on iankaikkinen asia, joka on ollut kaikkina aikoina kaikkien
ihmisten ulottuvilla. Aadamin poika Aabel kuuli sovituksen evankeliumin
katuessaan syntejään. Hän uhrasi karitsan ja sai sen kautta kosketuksen
Jeesuksen uhriin Golgatalla. Ajalla ei ole merkitystä iankaikkisuudessa.
Jeesuksen uhri vaikutti myös ennen ajanlaskumme alkua. Jumala yksin
tietää kuinka monet pelastuivat Jeesuksen uhrin kautta ennen kuin Jeesus tuli
maailmaan. Tiedämme heistä vain muutamia, jotka Raamattu mainitsee.

Jeesus on ainoa tie Jumalan luo, koska Hän on ainoa uhri synnin sovittamiseksi.
Monet kapinoivat tätä vastaan, ja väittävät, että Jumala on tullut ihmiseksi
muissakin uskonnoissa. He esittävät, että taivaaseen olisi monta ovea. Onko
Buddha kuollut sinun puolestasi? Sovittiko Muhammed kuolemallaan sinun
syntisi? Onko Jumala herättänyt heidät kuolleista ja siten todistanut sovitusuhrin
kelpaavan Hänelle? Ei kukaan muu edes väitä sovittaneensa sinun syntejäsi
paitsi Raamatun Jeesus.

Monet uskonnot ovat esittäneet samanlaisia hyviä elämänohjeita, mutta sehän
ei avaa sinulle pääsyä Jumalan luokse. Totta kai moraaliset lait ovat kaikissa
uskonnoissa samanlaisia kautta aikojen, koska Jumala on kirjoittanut ne meidän
sydämeemme. Totta kai ihmiset ovat aina jossain määrin tietäneet Jumalan
Pojan olemassaolosta, koska evankeliumi on iankaikkinen.

Sinun syntisi täytyy sovittaa, sinun pahuutesi täytyy perata sinusta pois ja sinun
sydämesi täytyy luoda uudestaan. Jospa nöyrtyisit Jumalan edessä ja antaisit
sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Voit olla varma, että iankaikkinen evankeliumi
toimii ilman ainoankaan papin tai saarnaajan läsnäoloa.

Taistelu evankeliumista
Jeesuksen omat on asetettu puolustamaan evankeliumia, etteivät uskonnolliset
ihmiset varastaisi sitä taikauskonsa välineeksi. Paavali taisteli hengellistä
taistelua evankeliumin puolesta niitä vastaan, jotka olivat peittäneet Jumalan
evankeliumin ihmisiltä.

"Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen,
niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman jumala on sokaissut, niin
ettei heille loista valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista,
hänen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista itseämme vaan Jeesusta
Kristusta: Jeesus on Herra, ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen
tähden."2Kor.4:3-5



- 564 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Jokainen, joka tahtoo tehdä samoin kuin Paavali edellä kuvasi, saa kärsiä
evankeliumin tähden kuin teuraslammas. "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken
päivää. Meitä pidetään teuraslampaina."Room.8:36

Viimeisinä päivinä tämä teuraslampaan osa saa erityisen merkityksen,
josta Jumala on puhunut Sakarjan kirjan yhdennessätoista luvussa. Siinä
Jumala puhuu tuomiosta, joka kohtaa kaikkia kansoja. "Ja minä otin sauvani
Suloisuuden ja katkaisin sen purkaakseni liittoni, jonka olin tehnyt kaikkien
kansojen kanssa. Sinä päivänä se purkaantui, ja niin lampaista kurjimmat,
jotka olivat noudattaneet tahtoani, tulivat tietämään, että tämä on HERRAN
sana."Sak.11:10-11

Evankeliumi on suloinen sanoma kaikille kansoille. Jumala kutsuu evankeliumin
julistamisen aikaa liitoksi kaikkien kansojen kanssa. Eräänä päivänä Hän itse
kätkee evankeliuminsa ihmisiltä katkaisten sulouden sauvan. Nuo lampaista
kurjimmat ovat niitä Jeesuksen omia, jotka ovat kärsineet puolustaessaan
evankeliumia. Silloin he ymmärtävät, että Jeesuksen tulo on lähellä, kun heitä
teuraslampainaan pitäneet hylkäävät kristillisyyden.

Jumala lähettää maailmaan Antikristuksen, joka on aluksi Jumalan lauman
paimen. Hän hylkää ensin Jeesuksen ja sitten Hänen lampaansa. Näin Jumala on
ennustanut Antikristuksen ajatuksista: "En minä enää teitä paimenna. Kuolkoon,
joka kuolee, hävitköön, joka häviää, ja jäljelle jäävät syökööt toinen toisensa
lihaa. Sitten minä sanoin heille: 'Jos niin hyväksi näette, antakaa minulle
palkkani; jos ette, niin olkaa antamatta'. Niin he punnitsivat minun palkakseni
kolmekymmentä hopearahaa."Sak.11:9,12

Osa tästä ennustuksesta toteutui Juudas Iskariotissa, koska hän myi Jeesuksen
kolmesta kymmenestä hopearahasta. Juudaksella ei kuitenkaan ollut laumaa
hylättävänä, kuten on Antikristuksella. Juudas on esikuva Antikristuksesta, jossa
tämä ennustus toteutuu täydellisesti. Hän on väärä voideltu eli väärä profeetta eli
laittomuuden ihminen.

Jeesus ennustaa samasta hetkestä näin: "Niin kauan kuin on päivä, meidän tulee
tehdä lähettäjäni tekoja. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä työtä."Joh.9:4

Jos Jumala ei julista sinulle syntejäsi anteeksi, niin et voi pelastua. Voi sitä
pimeyden aikaa, kun Hän kätkeytyy maailmalta! Silloin ne uskovaiset, joilla ei
ole itsellään "voitelua Pyhältä", vaan he ovat muiden uskovien vakuuttelujen
varassa, kääntyvät Jeesuksen omien puoleen ja sanovat: 'Meidän uskomme
sammuu, julistakaa te meille meidän syntimme anteeksi.' Silloin he vastaavat:
'Emme me voi antaa teille sitä. Menkää ja etsikää Jeesusta. Te voitte saada
Hänen voitelunsa vain Häneltä.' Niin he menevät ja etsivät pelastusta, mutta
eivät löydä.

Älä siis ole tyhmä ja elä ihmisten julistaman pelastuksen varassa vaan ole
ymmärtäväinen ja etsi Jumalaa silloin kun Hänet löytää voidaan. Siksi Jumala
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nyt sanoo sinulle: "'Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen
päivänä sinua auttanut.' Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä."2Kor.6:2
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Julkaistu 22.06.2011

Voi tekopyhiä!
Jeesus esitti uskonnollisille vastustajilleen seitsemän voi-huutoa Matteuksen
evankeliumin 23. luvussa. Hänen voi-huutojensa aiheet ovat tänäänkin
ajankohtaisia.

Voi pelastuksen estäjiä
Voi teologeja ja kristillisiä johtajia, jotka teeskentelevät olevansa uskovaisia! He
sulkevat taivasten valtakunnan ihmisiltä. Koska he eivät ole antaneet pelastaa
itseään, he eivät myöskään antaisi muiden tulla uskoon.

He rakastavat kristillistä kulttuuria, mutta eivät Jeesusta. He haluavat käyttää
Jumalan sanaa oman valtansa välikappaleena. He haluavat olla hengellisiä isiä,
joita ihmiset kunnioittavat heidän asemansa tähden. He puhuvat papillisin elein
täyttääkseen kuulijoidensa tarpeen saada uskonnollista lohdutusta.

Voi uskontoonsa käännyttäjiä
Voi teologeja ja kristillisiä johtajia, jotka hallitsevat muita tekopyhyydellään!
He kiertävät meret ja mantereet tehdäkseen yhden käännynnäisen. Ja kun joku
on sellaiseksi tullut, he tekevät hänestä kadotuksen lapsen, kaksin verroin
pahemman kuin he itse ovat.

Kristillisen kulttuurin lähetit vievät muille kulttuureille kristillisyyttä, mutta
eivät evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Siksi kristillisen kulttuurin
opetuslapset ovat pahempia kuin opettajansa.

Voi sokeita Jumalan sanan opettajia
Voi hengellisesti sokeita raamatunopettajia! Hyvin he tekevät Jeesuksen
opetukset tyhjiksi Raamatun tulkinnoillaan noudattaakseen omia perinteitään.
He eivät näe Jeesuksen Kristuksen kirkkautta. Siksi he sanovat, että Raamattu
on Jumalan Sana, vaikka Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus on Jumalan Sana.

He opettavat: 'Jos joku on uskossa, mutta ei ole jonkun kirkkokunnan jäsen, hän
ei kuulu Jumalan seurakuntaan.' Miten tyhmiä ja sokeita he ovatkaan! Kumpi
on suurempi - kristillinen organisaatio vai uskova, joka läsnäolollaan pyhittää
organisaation? Jeesus taas läsnäolollaan pyhittää uskovan asuen hänessä. Näin
uskova on suurempi kuin mikään seurakunnallinen organisaatio tai temppeli-
rakennus.

Koska he ovat hengellisesti sokeita, he eivät näe, että uskovat ovat Jumalan
seurakunta. Siksi he pitävät kirkko-organisaatiotaan seurakuntana.

Voi pinnallista kristillisyyttä
Voi teologeja ja kristillisiä johtajia, jotka teeskentelevät olevansa pyhiä! He
kastavat ja jakavat ehtoollista, mutta laiminlyövät sen, mikä evankeliumissa on
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tärkeämpää: Jumalan rakkauden vastaanottamisen, mielenmuutoksen ja itsensä
kieltämisen. Sokeudessaan he tarrautuvat ulkonaisiin, koska eivät näe sisäisiä.

He odottavat uskovilta vain sitä, mikä hyödyttää seurakuntaorganisaatioita,
kuten kymmenysten antamista ja kokousjärjestelyissä palvelemista. He sitovat
uskovat seurakuntatoimintaan, mutta laiminlyövät heidän sitomisensa Jumalan
rakkauteen Hänen uhrissaan. He kutsuvat ihmisiä kokoukseen, mutta eivät
kääntymään Jeesuksen luo.

Voi hyvätapaisia pahan ajattelijoita
Voi teologeja ja kristillisiä johtajia, jotka ovat tekopyhiä! He puhdistavat
käytöksensä, mutta heidän ajatuksensa ovat täynnä ahneutta ja hillittömyyttä.
Sinä sokea raamatunopettaja, puhdista ensin ajatuksesi, jotta käytöksesikin
puhdistuisi.

Heille riittää kun syntinen sanoo, että anna anteeksi. He eivät odota
mielenmuutosta eikä katumusta. He eivät välitä millaisesta sydämestä uskovan
sanat tulevat. He vain vaativat sitä, että puhe on suloista ja kuulostaa hyvältä.

Voi uskonnollisia teeskentelijöitä
Voi teologeja ja kristillisiä johtajia, jotka ovat teeskentelijöitä! He ovat kuin
valkoisiksi kalkitut haudat. Ulkoapäin he näyttävät kauniilta, mutta sisältä ovat
täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa.

Ihmisten silmissä he ovat hurskaita uskovaisia, koska he osaavat käyttäytyä
hyvin. Jumalan silmissä he kuitenkin ovat saastaisia teeskentelijöitä, koska
heidän ajatuksensa ovat täynnä itsepetosta ja laittomuutta.

Voi Jumalan lähettiläiden murhaajia
Voi teologeja ja kristillisiä johtajia, jotka ovat tekopyhiä! He pystyttävät
muistomerkkejä Jeesuksen haudalle ja koristelevat Jeesuksen todistajien hautoja.
He kunnioittavat edesmenneitä uskon sankareita, joita kristilliset kirkot ovat
vainonneet.

He sanovat: 'Jos olisimme eläneet heidän aikanaan, emme olisi vainonneet
heitä.' Näin he todistavat olevansa niiden lapsia, jotka tappoivat Jeesuksen ja
ovat vainonneet Hänen lähettiläitään. He vaalivat perinteitä ja kunnioittavat
uskon sankareita vain oman valtansa tueksi. Oikeasti he sydämessään
halveksivat sankariensa sanomaa.

Heidän päällensä tulee kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on
vuodatettu. He tulevat täyttämään isiensä mitan!

Lopeta teeskentely
Jos koit jonkun edellisistä voi-huudoista osuvan itseesi, niin tiedä, että Jeesus
haluaa teeskentelijän murtumista ja pelastumista. Hän ei toivo kenellekään
kadotusta, mutta Hän ei pelasta ketään väkisin.
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Teeskentely on tie, jolla sydän kovettuu. Jos koet sisimpäsi kovaksi Jeesusta
kohtaan, pyydä Häntä nuhtelemaan itseäsi. Sinussa olevan teeskentelijän pitää
kuolla, jotta voisit tulla eläväksi. Kuole pois teeskentelijöiden suvusta ennen
kuin sydämesi tulee liian kovaksi. Kun olet hädässä Hänen nuhtelunsa tähden,
pyydä Isää Jumalaa näyttämään itsellesi Jeesus Kristus ristiinnaulittuna sinun
syntiesi tähden. Se näky antaa sinulle uuden sydämen.

Jeesus voi muuttaa tekopyhän aidosti pyhäksi. Käänny Hänen puoleensa. Hän
odottaa sinua.
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Julkaistu 19.07.2004

Ekumeeninen suudelma
Juudaksesta tuli kavaltaja siksi, että hän mielistyi teeskentelyyn. Hän piti
yhteyttä sekä Jeesukseen että myös tämän vastustajiin. Ei ole olemassa
rakkautta, joka voisi yhdistää valheen ja totuuden.

Uskomattomia uskovaisia
Vaikka Juudas oli varas ja valehtelija, niin huono elämä ei ollut hänen
varsinainen ongelmansa. Kaikki ihmiset ovat syntisiä, eikä Juudas siinä
suhteessa ollut muita pahempi. Hänestä tuli kavaltaja siksi, että hän mielistyi
teeskentelyyn. Jeesusta seurasi välillä muitakin uskomattomia kuin Juudas.

Jeesus sanoo opetuslapsistaan: "'Teidän joukossanne on kuitenkin muutamia,
jotka eivät usko.' Jeesus näet tiesi alusta asti, ketkä eivät uskoneet ja kuka
kavaltaisi hänet. Hän jatkoi: 'Sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan
voi tulla minun luokseni, ellei minun Isäni sitä hänelle suo.'"Joh.6:64-65  Hän
viittaa aiemmin sanomaansa sanaan: "Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei
Isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Jokainen, joka on kuunnellut Isää ja
oppinut häneltä, tulee minun luokseni."Joh.6:44-45

Näin Jeesus paljastaa meille, että Juudas ei ollut tullut Hänen opetuslapsekseen
Isän vetämänä. Hänellä oli ollut omat syynsä lähteä seuraamaan Jeesusta. Jokin
inhimillinen motiivi veti hänet Jeesuksen seuraan.

Jeesuksen tavoin apostolit saivat huomata, että seurakunnissa on muutamia,
jotka eivät oikeasti ole uskossa. Siksi Paavali kehotti Korintin uskovaisia:
"Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne
itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä?"2Kor.13:5  Tästä saamme
kristityn määritelmän: Kristitty on henkilö, jossa Jeesus Kristus asuu.

Jumalan Henki todistaa kaikille ihmisille, että Jeesus on Jumalan Poika.
Jotkut ihmiset torjuvat tämän todistuksen, vaikka uskovatkin omalla tavallaan
Jeesukseen. He eivät löydä itsestään Jeesuksen tuntemista, koska he eivät ole
saaneet sitä Isältä Jumalalta. He eivät ole saaneet sitä, koska he eivät ole ottaneet
vastaan Isän todistusta Pojastaan.

Miten Jeesus kohtelee Juudasta
Johanneksen evankeliumin kuudennen luvun jakeissa 43-71 kerrotaan Jeesuksen
pitämästä puheesta. Monet sanoivat siitä: "Tämä on kovaa puhetta. Kuka voi sitä
kuunnella?"Joh.6:60  Heille oli liian kovaa kuulla, että he eivät voi elää muutoin
kuin Jeesuksen kautta. He eivät tykänneet siitä, että heidän tulisi luopua omasta
elämästään ja alkaa elää Jeesus-elämää. Tämän puheen tähden monet Jeesuksen
opetuslapsista hylkäsivät Hänet. Ilmeisesti juuri nämä ihmiset olivat niitä, joista
Jeesus sanoi: "Teidän joukossanne on muutamia, jotka eivät usko."
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Tämä oli myös Juudakselle tilaisuus lähteä pois, mutta hänpä ei lähtenyt.
Silloin Jeesus sanoi noille kahdelletoista: "Ette kai tekin tahdo mennä
pois?"Joh.6:67  Vaikuttaa siltä, että Jeesus odotti Juudaksen käyttävän tätä
tilaisuutta lopettaakseen teeskentelyn. Kun Juudas ei vieläkään ymmärtänyt
asemaansa Jumalan edessä, niin Jeesus sanoi kaikkien kuullen: "Enkö minä ole
valinnut teidät kaksitoista? Kuitenkin yksi teistä on paholainen."Joh.6:70

Miksi Jeesus ei sanonut suoraan, että tuo Juudas on paholainen? Miksi Hän ei
vastustanut Juudasta julkisesti? Jeesus toimi tässä oman opetuksensa mukaan.
Hän opetti: "Älkää tehkö pahalle vastarintaa."Matt.5:39  Fariseukset vastustivat
Jeesusta julkisesti ja Jeesus vastasi heille julkisesti. Juudas vastusti Jeesusta
salaisesti ja Jeesus vastasi Juudakselle muiden sitä huomaamatta.

Jeesus ei paljastanut Juudasta muille, koska Hän piti tärkeänä, että Juudas itse
avaa sydämensä. Sen sijaan Hän puhui sellaisen puheen, joka loukkasi Juudasta
ja kaikkia niitä, jotka seurasivat Häntä vääristä vaikuttimista. Valitettavasti
teeskentely oli kovettanut Juudaksen sydämen niin, ettei Jumalan sana enää
koskettanut häntä. Nytkin Jumalan sanan julistajien pitäisi pitää seurakuntansa
puhtaana teeskentelijöistä puhumalla yhtä terävästi kuin Jeesus. Silti se pahin
teeskentelijä voi jäädä jäljelle.

Valeuskovaisen on parempi Jumalan sanaan loukkaantuneena joutua pois
uskovien seurasta kuin pysyä Juudaksena seurakunnassa. Jumalan sanan
kuulossa oleminen pelastaa vain ne, jotka ovat avanneet korvansa Jumalalle,
muut se paaduttaa. Siksi on väärin pitää itseisarvona sitä, että saadaan ihmiset
pysymään Jumalan sanan kuulossa.

Kun Jeesus viimeisellä aterialla ilmoitti opetuslapsilleen, että yksi heistä on
kavaltava Hänet, niin he tulivat hyvin murheellisiksi ja sanoivat Jeesukselle:
"Herra, en kai se ole minä?"Matt.26:22  Juudas oli niin harjaantunut teeskentelijä,
että hänkin sanoi: "Rabbi, en kai se ole minä?"Matt.26:25  Vaikka Jeesus vastasi
Juudakselle: "Sinäpä sen sanoit", niin silti tämä vain jatkoi teeskentelyään.

Miksi Juudas pysyi mukana seurakunnassa, vaikka oli sisäisesti siitä ulkona?
Hän kunnioitti Jeesusta suurena raamatunopettajana, koska hän aina puhuttelee
Jeesusta sanoen "rabbi". Muut opetuslapset puhuttelevat Jeesusta sanoen
"Herra". Tästä voimme päätellä, että Juudas oli enemmän kiinnostunut
Jeesuksen opetuksista kuin Hänen persoonastaan. Hän pysyi seurakunnassa,
koska ihaili Jeesuksen yleviä opetuksia.

Jeesus antoi Juudakselle monta mahdollisuutta lopettaa teeskentely, mutta hän ei
käyttänyt niitä hyväkseen. Hänellä oli viimeinen tilaisuus pelastua, kun Jeesus
aterialla vastasi kysymykseen siitä, kuka on Hänen kavaltajansa: "Se, jolle
minä anna tämän leivänpalan kastettuani sen."Joh.13:26-27  Muiden nähden Hän
ojensi leivänpalan Juudakselle. Näin Jeesus tahtoi auttaa Juudasta paljastamaan
itsensä!



- 571 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Ottaessaan leivänpalan Jeesuksen kädestä Juudas ikään kuin sanoi Jeesukselle,
että vaikka sinä tiedätkin minun olevan kavaltajasi, niin sittenkin minä kavallan
sinut. Hänestä oli tullut yhtä paatunut kuin Saatana. Juudas olisi voinut sanoa:
"Minä se olen ja kadun sitä, mitä olen. En tahdo ottaa tuota palaa, koska en
tahdo kavaltaa sinua. Jeesus, pelasta minut." Ottaessaan tuon palan hän sinetöi
teeskentelynsä. Hän käänsi lopullisesti selkänsä valolle ja astui pimeyteen.

Pimeässä puutarhassa Juudas johdatti kiinniottajat oikean miehen luo sanomalla,
"terve rabbi" ja antamalla Jeesukselle suudelman. Jeesus ei antanut Juudakselle
suudelmaa, vaan sanoi hänelle ystävällisesti: "Ystäväni, mitä varten sinä tulit
tänne?"Matt.26:50

Juudaksen kohtalo
Miksi Juudas ryhtyi kavaltajaksi? Ei hänellä ollutkaan aikomusta tehdä niin,
vaan häntä kohtasi teeskentelijän kohtalo. Teeskentelijän olisi hyvä muistaa, että
ennemmin tai myöhemmin kaikki paljastuu.

Teeskentelevän uskonsa tähden Juudas kykeni pitämään yhteyttä aivan
vastakkaisesti uskoviin ihmisiin. Juudas halusi rakentaa Jeesuksen ja ylipappien
välille yhteyden. Hän on ekumenian perustaja.

Nykyajan Juudakset ajattelevat, että Jeesuksen omat voisivat pitää yhteyttä
kristillisyyttä teeskenteleviin kirkkoihin. Samoin kuin Juudas yritti rakentaa
yhteyttä Jeesuksen opetuslasten ja ylipappien välille, niin hekin yrittävät saada
aikaan ekumeniaa tosi kristillisyyden ja esim. katolilaisuuden välille.

Juutalaiset olivat raivoissaan Jeesukselle siitä, että Hän sanoi olevansa Jumalan
Poika. Juudaskaan ei uskonut, että Jeesus on Jumalan Poika, mutta hän rakasti
Jeesuksen opetuksia ja Hänen tekemiään ihmeitä. Hän halusi saada Jeesuksen
hyväksytyksi yhdeksi rabbiksi juutalaisten rabbien joukkoon. Hän haaveili,
että Jeesus ja ylipapit voisivat tehdä yhteistyötä. Hän itse koki olevansa
samanmielinen ylipappien kanssa ja piti siksi heihin yhteyttä.

Kun ylipapit etsivät tilaisuutta Jeesuksen tuomitsemiseen, niin Juudaksen tarjous
saattaa Jeesus heidän käsiinsä oli samanmielisten yhteistyötä. Miten Juudas koki
tehtävänsä? Hänen tuli vain johdattaa joukko ihmisiä Jeesuksen luo. Mitä pahaa
siinä olisi? Hänhän johdatti Jeesuksen luo ihmiset, joiden kanssa hänellä oli
sydämenyhteys.

Kun Jeesus tuomittiinkin kuolemaan, niin Juudas järkyttyi. Miksi hän saattoi
niin yllättyä ekumeenisten ponnistelujensa tuloksesta? Teeskentely oli sokaissut
hänet. Kun hän teeskenteli Jeesukselle ja harjoitti samalla yhteyttä pappien
kanssa, niin hän sokaistui niin, ettei hän nähnyt miten erilaisia Jeesus ja ylipapit
tosiasiassa olivat. Kun totuus paljastui hänelle, niin hän joutui epätoivoon.

Ahdistunut Juudas meni tunnustamaan syntinsä niille, joiden kanssa hänellä oli
hengen yhteys. Hän avasi sydämensä niille, jotka uskoivat, että Jeesus ei ole
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Jumalan Poika. Siksi hän sai tylyn vastauksen: "Mitä se meihin koskee? Katso
itse eteesi." Tuo vastaus sai hänet tekemään itsemurhan.

Käytännössä Juudaksesta ei ollut paljon hyötyä ylipapeille. Jeesus olisi löytynyt
Getsemanen yöstä ilman Juudastakin. Juudasta ei myöskään tarvittu Jumalan
sovitustyön toteuttamiseksi. Ylipapit saivat Jeesuksen kiinni, koska Hän
Getsemanessa suostui tehtäväänsä sanoen Isälleen: "Tapahtukoon ei niin
kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot." Juudas oli apostolien keskellä
Paholaisen lähettiläs, jonka kautta Jumala koetteli apostolien uskoa. Hänen
kauttaan Paholainen yritti saada opetuslapset valtaansa ja vastustamaan Jeesusta.

Juudaksen kohtalo on varoittava esimerkki kaikille teeskentelijöille. Ei kannata
teeskennellä kristittyä. Toisaalta hän on varoittava esimerkki valheveljestä, joka
viettelee uskovaisia epäpyhään yhteyteen muiden uskontojen kanssa.

Pelastu Juudaksen tieltä
Oikeasti Juudas ei kyennyt pettämään Jeesusta, vaan ainoastaan muita
apostoleja. Kavaltaessaan Jeesuksen hän petti vain itseään. Jeesus oli tietoinen
Juudaksen toiminnasta. Se ei yllättänyt Häntä. Samoin jokaisen Jeesuksen oman
tulee nyt olla tietoinen lähistöllä puuhailevista pettäjistä. Vai - pidätkö sinä
kaikkia seurakunnan jäseniä uskovaisina? Älä luota ulkokuoreen, vaan etsi
Hengen yhteyttä.

Tunnista ekumeeninen suudelma. Kristittyä teeskentelevä henkilö voi kehua
sinua, vaikka hän tosiasiassa vastustaakin sinua. Siten hän haluaa vietellä
sinut mukaan teeskentelyyn. Hän haluaa saada sinulta takaisin teeskentelevän
"suudelman". Älä mene mukaan teeskentelevään yhteyteen. Älä vastaa
ekumeeniseen suudelmaan suudelmalla.

Rakkaudelliselta vaikuttavan lähestymisen torjuminen on meille mahdollista
vain, jos rakastamme totuutta enemmän kuin rakkaudenosoituksia. Jos rakastat
teeskentelevää rakkaudellisuutta, niin ekumenia korjaa sinut kuolettavaan
syleilyynsä. Jumala sallii näiden Juudasten toimia koetellakseen sinua, oletko
ottanut vastaan rakkauden totuuteen vai et.

Kun löydämme seurakunnasta niitä, jotka eivät tunne Jeesusta, niin rukoilemme
heidän puolestaan, että he oikeasti tulisivat uskoon. He tarvitsevat elämäänsä
hengellisen kriisin, jotta se voisi tapahtua.

Ei ole helppoa tunnustaa, ettei olekaan aito kristitty. Juudas ei pystynyt siihen.
Toivon kuitenkin sinun pystyvän, jos et tunne Jeesusta Herranasi ja Jumalanasi.
Tunnusta julkisesti, ettet ole kristitty. Eroa seurakunnasta ja ole kaikille sitä,
mitä olet sydämessäsi. Etsi Jumalaa, että Hän antaisi sinun tuntea Poikansa. Kun
saat tuntea Jeesuksen, niin palaa uskovien yhteyteen.

Jos uskoon tullessasi synnyit väärästä hengestä, niin ainoa toivosi on se,
että Jeesuksen sanat saavat sinut luopumaan valheellisesta uskostasi. Jos
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tunnet Jeesuksen puheiden loukkaavan sinua niin, että koet suorastaan
kuolevasi hengellisesti, niin älä pelkää. Hän tahtoo ensin kuolettaa sinun
uskonnollisuutesi, jotta Hän voisi tehdä sinut eläväksi sen jälkeen. Jeesus
sanoo väärän profeetan kautta syntyneistä näin: "Hänen lapsensa minä
tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä tutkin mielet ja
sydämet."Ilm.2:23

Valitettavasti seurakunnat ovat tukeneet teeskentelyä niin paljon, että ne
suorastaan pursuavat uskomattomia, joita uhkaa Juudaksen kohtalo. Voimme
huomata, että vain harvoissa seurakunnissa on tehty, kuten Jeesus teki. Jeesus
tiesi, ettei Hänen kannattanut pitää laumassaan ihmisiä, joita Isä ei ollut
Hänelle antanut. Siksi Hän ei epäröinyt puhua asioista, jotka saisivat jotkut
loukkaantuneina jättämään Hänet.

Monet pastorit ovat toimineet juuri päinvastoin kuin Jeesus. He varovat
loukkaamasta ketään, koska haluavat pitää laumassaan melkein kaikki, jotka
vain suostuvat pysymään siellä. He luulevat voivansa pelastaa nekin, jotka
ovat hylänneet Jumalan todistuksen Jeesuksesta. Heidän tulisi luottaa Jumalan
vaikutukseen, josta Raamattu puhuu: "Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka
päivä niitä, jotka pelastuivat."Apt.2:47

Maailma kohtelee uskovaa samoin kuin Jeesusta
Jeesus ennusti seuraajilleen käyvän samoin kuin Hänelle itselleen.
"Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen."Matt.10:25 

Jeesus painottaa tämän sanan tärkeyttä sanoen: "Muistakaa, mitä sanoin teille:
ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos ihmiset ovat vainonneet minua, he
vainoavat teitäkin."Joh.15:20

Tämä maailma vainosi Jeesusta koko Hänen elämänsä ajan, mutta se huipentui
ristiinnaulitsemiseen. Vastaavasti Jeesukseen uskovia on aina vainottu, mutta
lopunaikana meitä kohtaa tavallista suurempi vaino, joka vastaa Jeesuksen
ristiinnaulitsemista. Samoin kuin Jeesus nousi kuolleista, niin seurakuntakin saa
ylösnousemuksensa kokemansa kärsimyksen jälkeen.

Tämän vainon Jeesus ennusti sanoen: "Silloin te joudutte ahdistukseen, monia
teistä tapetaan, ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Silloin
monet luopuvat, ilmiantavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää
profeettaa nousee, ja he eksyttävät monia."Matt.24:9-11

Samoin kuin fariseukset käyttivät Juudasta kavaltamaan Jeesuksen, niin
nykyajan uskonnolliset johtajat käyttävät Juudaksen hengessä eläviä kristittyjä
kavaltamaan tosi uskovaiset. Jeesus sanoo: "He antavat toisensa alttiiksi."
Juuri niin teki Juudas. Hän auttoi ylipappeja tuomitsemaan Jeesuksen "ilman
melua". Samoin nykyajan Juudakset auttavat ekumeenista maailman kirkkoa
tuomitsemaan Jeesuksen omat.
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Jeesuksen tuomitseminen ei ollut helppo juttu, koska Hän oli niin hyvä ihminen.
Pappien täytyi keksiä vääriä syytöksiä Häntä vastaan. Tosi kristittyjenkin
tuomitseminen vaatii jonkun tekosyyn. Samoin kuin Juudas oli pappien opas
Jeesuksen löytämiseksi niin nykyajan juudaksetkin auttavat tosi uskovien
tunnistamisessa, että maailman kirkko saisi Jeesuksen omat oikeuden eteen ja
tuomittua.

Oman Getsemanensa läpikäyneet uskovat tulevat seisomaan tuomarinsa edessä
yhtä tyynenä kuin Jeesus. Kaikki kunnia siitä Jumalalle!



- 575 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Julkaistu 25.11.2006

Onko seurakuntasi epäjumalasi?
Monet palvovat seurakuntaansa epäjumalana. Siksi Jumalan tuomio
kohtaa seurakuntaa. Sinä Jumalan ihminen, oletko valmis kohtaamaan
tämän koetuksen?

Valheeseen luottavat kristityt
Jos sinä uskot Jumalan evankeliumiin, niin sinä vaellat sen mukaan. Jos
sinä vaellat evankeliumin mukaan, niin sinä saat olla uskossa Jeesukseen
Kristukseen. Jos sinä luotat valheeseen, niin sinä et vaella evankeliumin mukaan
ja rikkomuksesi evankeliumia vastaan tekevät sinusta lopulta luopion.

Monet vaeltavat valheessa, kun pitävät Jumalan seurakuntana yhteisöä, joka ei
sitä ole. Älä siis luota valheen sanoihin, kun sinulle hoetaan: "Tämä on Jumalan
seurakunta, Jumalan seurakunta, Jumalan seurakunta!" Vaan jos sinä todella
käännyt pois omilta teiltäsi ja seuraat Jeesusta, niin sinä saat olla Hänessä. Mutta
monet eivät luota evankeliumiin, vaan valheen sanoihin, joista ei ole heille
hyötyä.

Miten on? Miksi monet uskovat kristillisen yhdistyksensä olevan Jumalan
seurakunta? Siksi, koska he mieluummin uskovat olevansa turvassa syntiensä
tuomiolta kuulumalla oikeaan joukkoon kuin uskovat pelastuvansa tuomiolta
kulkemalla Jeesus-tiellä.

He varastavat, tappavat, rikkovat avioliiton, vannovat valoja ja palvovat
isänmaataan. Sitten he tulevat Jumalan eteen Jeesuksen nimessä ja sanovat:
'Me kyllä pelastumme' - tehdäkseen yhä kaikkia näitä kauhistuksia. Kuinka
he antavat sydämensä olla ryövärien luolana, vaikka tunnustautuvat Jumalan
huoneeksi?

Seurakunta on olemassa evankeliumin voimasta
Voit huomata olevan paljon kristittyjä, jotka korostavat enemmän seurakuntaa
kuin Jumalaa tai Jeesusta. He hokevat seurakunnan merkitystä, koska he
luottavat valheeseen. Jos he luottaisivat totuuteen, niin he korostaisivat Jeesusta
ja Hänen tuntemisensa merkitystä.

Kun kokoontuvan seurakunnan yhdistyksestä on tullut epäjumala, niin
sen kokoushuoneesta tulee ryövärien luola ja sen jäsenistä hurskastelevia
kauhistusten tekijöitä. Jumala varjelee sinut teeskentelyltä, jos olet puhdas
epäjumalista.

Missä on Jumalan seurakunta? Jumala ei enää asu rakennuksessa. Hän asuu
uskovissaan. Herran Temppeli Jerusalemissa oli esikuva Jeesuksen Kristuksen
ruumiista. Nyt, kun Jeesus on valtaistuimella taivaassa, niin Hänen omansa
ovat Hänen ruumiinsa maan päällä. Jeesuksen omien ruumiit ovat Jumalan
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temppeleitä. Jumalan seurakunta ei siis ole rakennus, yhdistys eikä instituutio,
vaan joukko ihmisiä.

Mitä sinä pidät Jumalan seurakuntana? Uskotko, että voit liittyä Jumalan
seurakuntaan liittymällä jonkin kristillisen yhdistyksen jäseneksi?
Todellisuudessa on niin, että jos Jeesus ei asu sinussa, niin sinä olet
seurakunnaton.

Paikallisseurakunta
Koska uskovaiset ovat seurakunta, niin paikkakunnan kaikki Jeesuksen omat
muodostavat paikallisseurakunnan. Tämä seurakunta toimii siellä, missä
uskovat ovat. Se, mitä uskovat tekevät kotona, töissä ja vapaa-aikanaan on
paikallisseurakunnan toimintaa.

He voivat kokoontua monissa paikoissa ja yhdistyksissä, mutta he ovat silti yksi
ruumis Kristuksessa. Vaikka sanot yhdistykseesi kuulumattomalle: "Koska et
kuulu seurakuntaamme, niin et kuulu Kristus-ruumiiseen", niin ei hän silti ole
ruumiiseen kuulumaton, jos hän on uskossa Jeesukseen.

Jos yksi paikkakunnan uskovainen tekee syntiä, niin siitä kärsivät kaikki
sen seudun uskovaiset. Jos yksi paikkakunnan uskovainen saa Jumalalta
armon vaeltaa hyvin Jeesuksessa, niin se ilo tuntuu kaikissa paikkakunnan
uskovaisissa. Paikallisseurakunnan vaikutus ei ole inhimillisen organisaation
vaikutusta, vaan sen vaikutus perustuu näkymättömän maailman tapahtumiin ja
siihen, mitä Jeesus meissä tekee.

Miten liitytään seurakuntaan?
He sanovat, että kasteen kautta liitytään seurakuntaan. Tuliko Jeesus meihin
asumaan kasteen kautta? Miten vesi voisi tehdä meistä Jumalan temppeleitä?
Hän tulee meihin asumaan, kun uskossa kuulemme evankeliumia. Kun Golgatan
uhrin tähden avaamme sydämemme Hänelle, niin Hän tulee meihin asumaan.
Jos elät ilman Jeesusta, niin olet seurakunnaton.

Olet sata prosenttisesti pelastettu vain sen kautta, mitä koit uskossa kuulemisen
kautta. Kaikki muut asiat, joilla yrität hankkia pelastusvarmuuden, ovat rikoksia
evankeliumia vastaan.

Kasteen ottaminen on evankeliumin antamassa uskonvarmuudessa vaeltamista,
eikä sen etsimistä. Siten kasteelle pyrkivältä täytyy edellyttää kuulumista
Jumalan seurakuntaan eli osallisuutta Jeesukseen. Kaste, jossa väitetään
liitettävän Jumalan seurakuntaan, on kirottu, koska siinä syrjäytetään Jumalan
evankeliumi.
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Jumalan seurakuntaa palvelevat yhdistykset
Kokoontuvaa seurakuntaa palveleva yhdistys ei ole Jumalan seurakunta.
Sellainen yhdistys ei rajaa edes kokoontuvaa seurakuntaa, koska siihen kuuluvat
ne, jotka ovat koolla.

Kristillisen yhdistyksen jäsenyydellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa
kuulutko sinä Jumalan seurakuntaan. Jos sinä pidät tuota yhdistystä Jumalan
seurakuntana, niin sinä teet rikoksen Jumalan evankeliumia vastaan. Tämä rikos
vaikuttaa sen, että he eivät kasta uskoon tullutta, jos tämä ei lupaa liittyä heidän
seurakuntaansa, joksi he sanovat yhdistystään.

Te sokeat! Kuinka saatatte pitää yhdistyksen jäsenyyttä Jeesuksen ruumiin
jäsenyytenä? Tämä rikos evankeliumia vastaan saa Jumalan hävittämään nämä
yhdistykset. Ota tuo hävitys kurituksena Jumalalta, joka rakastaa sinua. Te saatte
olla ilman "seurakuntaanne", että heräisitte arvostamaan Seurakuntaa, joka on
Kristuksessa Jeesuksessa.

Kun Jeesus uskon kautta tuli sydämeemme, niin me kelpaamme Jumalalle.
Keitä sitten ovat nuo arvovaltaiset miehet, jotka eivät hyväksy meitä, jos me
emme kumarra heidän seurakuntaansa? Sinä Jumalan armahtama sielu, älä heitä
säikähdä, äläkä mene heidän käsiensä alle siunattavaksi.

He eivät myöskään päästä sinua ehtoolliselle, jos he eivät ole saaneet kastaa
sinua seurakuntaansa. Älä välitä, sillä se ei ole Jeesuksen asettama ehtoollinen,
jota he viettävät. Hän, joka elää evankeliumin uskosta on kelvollinen Jumalan
Karitsan hääaterialle taivaassa. Hänkö ei voisi osallistua sen esikuvaan maan
päällä! Miten he voivat olla näin sokeita opettajia?

Vallanhimon sokaisemat saarnaajat
Ylpeys tekee sokeita opettajia. Kunnianhimo puettaa herraksi ja saa nousemaan
inhimillisen arvovaltaisuuden vuorelle. Voi heitä kun Jumala sanoo: "Mikä olet
sinä, suuri vuori, Jeesuksen edessä? Lakeudeksi sinä!" Jumala itse on huoneensa
rakentava ja Hänen töitään estävät herrat kohtaavat tuomionsa.

Voi heitä! He ovat väkevät ja lihavat kuin Baasanin härät. Heidän arvokas
jyhkeytensä ei salli heidän taipua kyntämään Jeesuksen ikeeseen kytkettynä.
Siitä huolimatta he haluavat kyntää Jumalalle. Vanha Testamentti puhuu
Baasanista valheeseen luottavan jumalanpalveluksen paikkana. Jeesus koki
ristillä, kuinka Baasanin härät piirittivät Häntä. "Minua ympäröi sonnilauma,
Baasanin härät piirittävät minut. Ne avaavat kitansa minua vastaan, kuin
raatelevat, karjuvat leijonat."Ps.22:13-14

Israelin pojista Daan on esikuva Juudaksesta ja Juudas on esikuva
Antikristuksesta. Näin jo Mooses ennusti Antikristuksen ilmestyvän Jumalan
kansan keskeltä: "Daanista hän sanoi: 'Daan on leijonan pentu, joka loikkaa
esiin Baasanista'.5Moos.33:22
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Kristilliset johtajat, jotka herroina hallitsevat seurakuntia ovat härkiä, joilla on
leijonan suu. Tänä päivänä he piirittävät Jeesusta. He ovat Baasanin härkiä, jotka
avaavat kitansa Jeesusta vastaan kuin leijonat. Kohta heidän joukostaan syöksyy
esiin Antikristus.

Jeesus on antanut joillekin armolahjan johtaa kokoontuvaa seurakuntaa. Tuon
viran haltija usein ylpistyy virastaan luullen itsestään liikaa. Ylpeys muovaa
hänen oppinsa seurakunnasta. Ensin hän ei osaa tehdä eroa paikallisseurakunnan
ja kokoontuvan seurakunnan välillä, koska hänen ylpeytensä haluaa nähdä
kaikki paikkakunnan uskovat kokoontuneena hänen seurakunnassaan. Lopulta
hän ei osaa tehdä eroa yhdistyksensä ja kokoontuvan seurakunnan välillä, koska
yhdistyksen menestys tuo hänelle itselleen enemmän kunniaa.

Röyhkeästi hän kutsuu omaa kokoontuvaa seurakuntaansa
paikallisseurakunnaksi, jolloin hän tulee sulkeneeksi muut kuin hänen
kokouksissaan käyvät Jeesuksen omat seurakunnan ulkopuolelle. Tosin hän voi
suullaan tunnustaa oman toimintansa ulkopuolellakin olevat pelastetuiksi, mutta
se on vain poliitikon puhetta. Tosiasiassa hän arvostaa vain omiaan, koska hänen
sydämensä on hänen ylpeytensä "jäädyttämä". Hänen harjoittamansa valhe estää
häntä rakastamasta kaikkia Jeesuksen omia.

Ylpistynyt hengellinen johtaja yrittää vahvistaa omaa valtaansa yllyttämällä
palvomaan seurakuntaa epäjumalana. Monet saarnaajat ovat niitä kultaisia
vasikoita, joissa vaikuttaa uskonnollinen henkivalta, jota Raamattu nimittää
Baasanin häräksi.

Kun kristityillä ei ole Jeesuksen mieltä, niin he haluavat, että seurakunnalla
on vahva inhimillinen johtaja kuin kuningas. Näyttää siltä, että useimmissa
kristillisissä yhteisöissä suurista hengenmiehistä on tehty kuninkaita, ja siten
he ovat syrjäyttäneet Jeesuksen. Tämä on kauhistava rikos. Samanlaisen
rikoksen teki Israel Gilgalissa tekemällä Saulista kuninkaan syrjäyttäen Jumalan
kuninkuuden. Katso, kuinka suuren hävityksen tämä kauhistava rikos sai aikaan!
Jumala sanoi tapahtumasta: "Kaikki heidän pahuutensa löytyy Gilgalista, siellä
minä aloin vihata heitä."Hoos.9:15

Tämän rikoksen tähden Jumala tuhosi temppelinsä Jerusalemissa ja otti Israelilta
pois kuninkaan. Sama asia tapahtuu seurakunnalle. "Kuninkaan minä annoin
sinulle vihassani ja otin pois suuttumuksessani."Hoos.13:11

Kokoontuva seurakunta
Kokoontuvan seurakunnan jäsenten täytyy sopia keskenään siitä, miten he
rakentavat yhteiselle Kristus-perustukselle. Kovin eri tavoin rakentavien ei
tarvitse rakentaa yhdessä, vaan he voivat vetäytyä erilleen rakentamaan ja silti
antaa toisilleen rakkaudessa kättä yhteisen työn merkiksi. Kuuluvathan he silti
samaan Jeesuksen seurakuntaan, vaikka toimivatkin erillään.
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Lahkolaisuus on sydämensä sulkemista toisilta uskovilta eikä eri paikassa
kokoontumista. Älkäämme siis halveksiko tai tuomitko ketään. Jumala itse on
tuomitseva kansansa ja maksava palkan palvelijoilleen.

Missä kokoontuisi uskovia, joiden kanssa minä voisin yhdessä rakentaa? Ensiksi
haluan, että kokoonnutaan Jeesuksen nimessä. Se ei tietenkään tarkoita vain
Hänen nimensä mainitsemista, vaan kokoontumista Hänen ympärilleen. Toiseksi
edellytän, että toimintaa johtavat henkilöt eivät harrasta rikoksia evankeliumia
vastaan.

Eksyttäväistä menoa minä vihaan
Kuinka voisin enää liittyä mukaan kristilliseen toimintaan, jossa seurakunta
on laitettu Jeesuksen tilalle tai Hänet on laitettu seurakunnan varjoon? Jos he
eivät tunnusta minua Jumalan seurakuntaan kuuluvaksi ilman, että liityn heidän
yhdistykseensä, niin en halua rakentaa yhdessä heidän kanssaan.

On vaarallista elää yhdistyksessä, jolle annetaan Jumalan seurakunnan asema.
Sitä paitsi se on hedelmätöntä. Missä on epäjumalan palvelusta siellä on
aina osallisuutta pahoihin henkiin. Enkä tahdo tulla osalliseksi riivaajista.
Uskonnolliset henkivallat ovat juuri niitä, joista on kirjoitettu, että ne toimivat
"eksyttääkseen, jos mahdollista, valitutkin".Mark.13:22

Voit olla seurakunnallisen toiminnan keskipisteessä ja silti voit olla vailla
yhteyttä toisiin uskoviin. Voit käydä vaikka joka päivä seurakunnan kokouksissa
saamatta siitä mitään hengellistä hyötyä. On todella järkyttävää, että seurakunta-
epäjumala erottaa tosiuskovaiset toisistaan, vaikka he käyvät samoissa
kokouksissa! Kokoustoiminta ei todellakaan saa olla meille itsetarkoitus.

Sydämen vai kirkon alttari
Jumalan seurakunnan kaikkein pyhin on ylhäällä, siellä missä Jeesus Kristus nyt
on. Se ei ole rukoushuoneen etuosassa, alttarikaiteen takana. Missä ikinä sinä
olet, niin siellä on näkymätön alttarikaide, jolla voit kohdata Jumalan. Jeesus on
esirippu kaikkein pyhimmän ja sinun välillä. Taivas aukeaa sinulle Hänessä eikä
kirkossa.

Jumalan Temppelissä oli esirippu joka erotti pyhän kaikkein pyhimmästä.
Uskonnolliset henget jäljittelevät Jumalan tekoja. Siksi he tahtovat, että
kristillisissä kirkoissa on alttarikaide, joka jakaa sen kahteen osaan. Huoneen
etuosassa ovat esiintyjät ja toisessa päässä on yleisö, juuri kuten teatterissa.
Tämä esiintyjät-yleisö-asetelma ei ole Jumalasta. Uskonnollinen henkivalta
haluaa ilmestyä teeskentelyn esiripussa alttarikaiteen tuntumassa.

Saarnastuoli ei ole armoistuin, eikä puhujapönttö paikka, jonka eteen mennään
suitsuttamaan ylistystä Jumalalle. Missä ikinä oletkin, voit kääntyä Jeesuksen
puoleen. Pyhässä Hengessä Hän on sinua lähellä ja Hän yksin on armoistuin
eikä ole Jumalan armon alttaria missään muualla.
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Kokoushuoneen järjestelyt
Kokoushuoneen järjestelyt eivät tietenkään saa aikaan muutosta sydämissä,
mutta sydänten asenteet kyllä muokkaavat järjestelyjä. Miten siis Jumala tahtoo
meidän kokoontuvan? Jeesus sanoo, "missä kaksi tai kolme on koolla minun
nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään."Matt.18:20

Jos Jeesus saa olla keskellä, niin se vaikuttaa myös kokoontumisen
ulkonaiseen muotoon. Silloin ei tule esiintyjät-yleisö-asetelmaa. Mitkä tahansa
kokoushuoneen järjestelyt ovatkin, niiden täytyy tukea aitoutta ja vaikeuttaa
esiintymistä.

Hävittäkää alttarit ja rikkokaa esiintymislavat! Viekää ne pois ennen kuin
Hänen kiivautensa ne polttaa. Lakkauttakaa esiintyvät kuorot ja viekää pois
seurakunnasta teatteriesitykset. Laulakaa Jumalalle, kun sydämenne laulaa ja
olkaa hiljaa Hänen edessään, kun olette tyhjiä. Älkää täyttäkö tyhjyyttänne
hartailla esityksillä, ettette tulisi kuuroiksi ja sokeiksi Jumalan ilmestyksille.

Aito seurakunnan kokous ei ole tilaisuus, jossa esiinnytään yleisölle, vaan
tilaisuus, johon kaikki kokoontuvat jakamaan toinen toisilleen siitä, mitä
ovat saaneet Jumalalta. Tilaisuuteen voi tulla myös yleisöä eli niitä, joilla
ei ole Jeesuksen uskoa, mutta tilaisuutta ei pidä heidän tähtensä muuttaa
esiintymiseksi.

Älä jätä seurakunnan kokousta
Monet kristillisen toiminnan pyörittäjät sanovat kokoustoiminnastaan
poisjääville Raamatun sanalla: "Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme,
niin kuin muutamien on tapana."Hep.10:25  Tätä he eivät suinkaan sano sinulle
siksi, että he huolehtisivat sinun sielusi autuudesta, vaan siksi, että heitä niin
siunaisi nähdä sinut heidän valtansa vaikutuspiirissä.

Kuinka lämpöisesti hehkuen kutsuukaan monen seurakunnan ilmapiiri!
Kuitenkaan sitä lämpöä ei useimmiten ole Jumalan läsnäolo synnyttänyt, vaan
se tulee rakkaudesta epäjumalaan. Seurakunta-epäjumalan suloisessa helmassa
me niin helposti nukahdamme ikuiseen paatumukseen. Jättäkäämme siis
seurakunnan kokouksemme, jos se on tällainen. Jätä se jengi Jeesuksen tähden,
jottet tulisi jättäneeksi Jeesusta sen tähden.

Ne uskovaiset, joilla on tapana karttaa toisten uskovien seuraa tarvitsevat tätä
heprealaiskirjeen kehotusta. Jos suhteemme Jeesukseen kylmenee, niin emme
viihdy Hänen omiensa seurassa. Jos suhteemme Jeesukseen on hyvä, niin emme
viihdy epäjumalanpalveluspaikoissa.

Uskovaisina me tarvitsemme toinen toistemme seuraa. Keskinäinen
kokoontuminen on tärkeää, mutta se ei koskaan saa ajaa yli yhteydenpitoa
Jeesukseen. Paavalikin oli kolme vuotta ilman seurakunnan kokouksia Arabian
erämaassa kuunnellen vain Jeesusta.
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Jätä seurakunnan kokoukset
Jos kadut uskottomuuttasi ja tunnustat Jeesukselle, että olet ollut seurakunta-
epäjumalan palvelija, niin Hän antaa sinulle sen anteeksi. Tultuasi kerran
osalliseksi uskonnollisesta hengestä et ehkä pääse siitä kovin helposti eroon.

Vuosien tai vuosikymmenien ahkera osallistuminen kokouksiin, joissa altistuit
epäjumalan hengelle, on painanut sieluusi syvän jäljen. Baasanin härän
turvallisen jyhkeyden puute saa sinut tuntemaan orpoutta, mutta se on sinulle
hyväksi. Turvattomuutesi saa sinut lähestymään Jeesusta ja saat antautua
kantamaan yhteistä iestä Hänen kanssaan. Siten saat tosi levon sielullesi.

Joidenkin kohdalla voi olla tarpeen lopettaa kokouksissa käyminen joksikin
ajaksi kokonaan, jotta he voisivat täysin parantua uskottomuutensa luomasta
vammasta. Tuona aikana etsi vain Jeesuksen läheisyyttä ja pidä yhteyttä vain
yksilöuskoviin. Jumala on aikanaan johdattava sinut takaisin kokouksiin, kun
puhdistumisaikasi on täyttynyt.

Ulkopuolella yhdessä Jeesuksen kanssa
Sieluni vapisee Jumalan edessä. Hän antoi ainokaisen Poikansa, mutta me
emme ole vastanneet arvollisesti Hänen rakkauteensa. Hän tiesi etukäteen
kansansa uskottomuudesta sanoen, että "kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö
hän uskoa maan päältä?"Luuk.18:8  Sen sijaan, että vain kauhistelisimme tätä, niin
surkaamme sitä yhdessä Jeesuksen kanssa.

Voitko huomata tilanteen, jossa Jeesus on kokoontuvan seurakuntasi
ulkopuolella ja kolkuttaa siellä päästäkseen sisään? Näin kuitenkin Jeesus
sanoo Laodikean seurakunnalle: "Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku
kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen."Ilm.3:20 

Miksi monet eivät silloinkaan välittäneet Jeesuksen kolkutuksesta? Siksi,
koska he ajattelivat, että Jeesus jo on sisäpuolella. Siksi he ajattelivat, että tuo
ulkopuolella kolkuttaja ei voi olla Jeesus.

Minä tahdon olla siellä missä Jeesus on. Koska Hän kolkuttaa monen
seurakunnan kokouksen ulkopuolella pääsemättä sisään, niin siksi minäkään en
käy niissä kokouksissa.

Olin vuosikymmeniä sisäpuolella yrittäen kertoa heille Jeesuksen kolkuttelevan
ulkopuolella, mutta turhaan. Lopulta Jeesus johdatti minut ulos sanoen minulle:
"Lähde pois, sillä ei ole sinulle täällä puhdasta paikkaa."

Nyt tahdon olla ulkopuolella todistaakseni sisäpuolella oleville, että Jeesus
onkin ulkopuolella. Saastuneiden kokousten hylkääminen on parantanut
suhdettani Jumalaan. Jeesus on se Hyvä Paimen, joka johdattaa sinutkin
puhtaille laitumille.



- 582 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Julkaistu 10.10.2004

Jumalan suru
Jumala on surullinen monien tähden, koska he eivät ole ottaneet vastaan
Hänen rakkauttaan. Jospa nämä kovasydämiset tulisivat murheellisiksi
kovuudestaan, jotta Jumala voisi pelastaa heidät. Katso Jumalan surua
tullaksesi oikeamieliseksi.

Jumalan sana seurakunnalle
Älä mene sisälle temppeliin, vaan asetu Jumalan huoneen ovelle ja julista siellä
tämä sana ja sano heille:

"Kuulkaa Herran Jeesuksen sana, koko Jumalan seurakunta, te jotka
kokoushuoneissanne rukoilette ja ylistätte Jumalaa. Näin sanoo seurakunnan
Herra: Vaeltakaa Jumalan Hengessä ja tehkää hyviä tekoja, niin minä annan
teidän olla minun kansani."

Älkää luottako valheen sanoihin ja sanoko: "Tämä on Jumalan temppeli,
Jumalan seurakunta, Jumalan huone!"

Jos te todella noudatatte Jumalan Pojan opetuksia ja, jos te todella teette Hänen
opetuksensa mukaan niin pienessä kuin suuressakin asiassa, niin te saatte olla
Hänen huoneensa.

Jos ette katso henkilöön, vaan pidätte kaikki ihmiset samanarvoisina, niin
Jumalan evankeliumi pysyy teissä. Jos kieltäydytte kaikesta väkivallasta ja
pysytte erillään kaikesta verenvuodatuksesta Jumalan Pojan tähden, niin saatte
kokea Jumalan rauhaa. Jos pysytte erossa epäjumalista ettekä anna itsenne tulla
niistä osallisiksi, niin te saatte elää ja aina toimia Jumalan Pojan uskossa.

Mutta voi teitä, te luotatte valheen sanoihin, joista ei ole hyötyä.

Miten on? Te varastatte, tapatte, rikotte avioliiton, vannotte valoja, näette
vaivaa epäjumalienne hyväksi ja noudatatte pahojen henkien ohjeita. Sitten te
tulette seurakunnan kokoukseen ja sanotte Jumalalle: "Me kyllä pelastumme." -
Oletteko turvassa vain tehdäksenne yhä kaikkia näitä kauhistuksia?

Ryövärien luolanako te pidätte seurakuntaa, joka kokoontuu Jumalan nimessä?
Katso, sellaiseksi minäkin olen sen havainnut!

Menkää Jerusalemiin, paikkaan, jossa Jumala ensin antoi nimensä asua.
Katsokaa, mitä Jumala on sille tehnyt kansansa pahuuden tähden.

Koska te olette luopuneet seuraamasta Jeesusta, ettekä ole kuulleet Häntä,
vaikka Hän on uskoontulostanne alkaen teille puhunut, koska ette vastanneet,
vaikka Hän teille huusi, niin Jumala tekee kristilliselle kirkolle, joka on otettu
Hänen nimiinsä, samoin kuin Hän teki juutalaiselle valtiolle.
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Juutalaiset olivat ylpeitä uskonnostaan ja kerskuivat Jerusalemin temppelin
pyhyydestä. Samalla tavalla kristityt luottavat kirkkonsa pelastavaan voimaan.
Tästä syystä Jumala tuhosi Jerusalemin temppelin ja samasta syystä Hän on
myös tuhoava kristillisen kirkon.

Jumala ihmettelee luopumusta
Näin sanoo Jumala: Eikö se, joka lankeaa, nouse jälleen? Eikö se, joka kääntyy
pois, käänny takaisin? Miksi kääntyy tämä kansa, seurakunta, pois ainaisessa
luopumuksessa? Miksi he pitävät kiinni petoksesta eivätkä tahdo palata?

Jumala on tarkannut ja kuullut, että he puhuvat sitä, mikä ei ole oikein.
Ei kukaan kadu pahuuttansa, ei ajattele: Mitä olen minä tehnyt! Kaikki he
kääntyvät pois juosten juoksuansa. Muuttolinnutkin noudattavat Jumalan
neuvoja ja muuttavat oikeaan aikaan, mutta Hänen kansansa ei toteuta
Jumalansa tahtoa.

Kuinka saatatte sanoa: "Me olemme viisaita, ja meillä on Herran Sana."
Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt teologin valhekynä.

Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hylänneet
Jumalan Sanan - mitä heillä on viisautta?

He parantavat kepeästi seurakunnan vammat sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei
rauhaa ole. He joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet kynällään kauhistuksia,
mutta heillä ei ole häpeäntunnetta, sillä he eivät osaa hävetä. Sen tähden
he kaatuvat ja sortuvat yhdessä muiden jumalattomien kanssa, kun heidän
rangaistuksensa aika tulee.

Ne, jotka eivät pysy Jeesuksessa heitetään pois niin kuin oksat, ja he kuivettuvat,
ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat.

Jumalan ystävän suru
Missä on virvoitus minun murheeseeni? Minun sydämeni on sairas, sillä
uskovat, minun kansani puhuu kuorossa jumalattoman maailman kanssa. Eikö
Jumala ole seurakunnassa, eikö Jeesus enää ole sen Kuningas? Miksi he ovat
vihoittaneet Vapahtajansa epäjumalillaan ja rakastuneet turhuuteen?

Ohi on armonaika, evankeliumin julistus on loppumassa, mutta ei ole meille
apua tullut. Jumalan seurakunnan murtumisen tähden olen minä murtunut. Minä
käyn murheasussa, kauhistus on minut vallannut. Eikö evankeliumissa ole ollut
voimaa vai miksi evankeliumin lapset eivät ole muuttuneet oikeamielisiksi?

Oi, jospa minun pääni olisi silkkaa vettä ja minun silmäni kyynellähde, niin
minä itkisin päivät ja yöt Jumalan seurakunnan, minun kansani, kaatuneita!
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"Olisipa minulla autiomaassa matkamiehen yömaja! Silloin jättäisin kansani ja
lähtisin pois heidän luotaan, sillä he ovat kaikki avionrikkojia, he ovat petturien
joukko."Jer.9:1

Petollinen seurakunta
He ovat ottaneet valheen aseekseen ampuakseen oikeamieliset. Eivät he
ammu valhetta totuudella vapauttaakseen valheen vangit, koska he eivät tunne
Jumalaa. He ovat totuttaneet itsensä valheeseen voidaksensa mennä pahuudesta
pahuuteen.

Tappava nuoli on heidän kielensä, koska se puhuu valhetta. Suullaan he puhuvat
rauhaa, mutta sydämessään he juoniansa punovat.

Varokaa uskovaisia, älkää yhteenkään veljeen luottako, sillä jokainen
uskovainen, jonka rakkaus Jeesukseen on kylmentynyt, viekkaasti pettää ja
liikkuu panettelijana. He pettävät toinen toisensa eivätkä puhu totta. He ovat
totuttaneet kielensä puhumaan valhetta, ovat tehneet väsyksiin asti vääryyttä
Totuudelle.

Sinä Jumalan ihminen, sinä asut keskellä vilppiä. Valheellisuudessaan he eivät
tahdo tuntea Jumalaa. Sen tähden Jumala panee kansansa vainojen ahjoon
sulattaakseen heistä pois heidän valheensa. Mitä muutakaan Hän voisi tehdä?

Jumala tuomitsee kansansa
Älköön viisas kerskatko viisaudestaan, älköön voimakas kerskatko voimastaan,
älköön rikas kerskatko rikkaudestaan, vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että
hän on ymmärtäväinen ja tuntee Jumalan. Kehukoon hän Jumalaa, joka tekee
laupeuden, oikeuden ja vanhurskauden maan päällä.

Katso nyt on tullut päivät, jolloin Jumala rankaisee kaikkia, jotka ovat kristittyjä
ja kuitenkin elävät ilman Kristusta, jotka ovat kastetut kristityiksi, mutta eivät
ole kastetut Jeesukseen Kristukseen.

"Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä
onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia?"1Piet.4:17
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Seulottu seurakunta
Näinä aikoina Jeesuksen omat valmistautuvat kristillistä kirkkoa
kohtaavaan Jumalan tuomioon. Se on puhdistustuomio, jonka kautta jyvät
erotetaan akanoista ja oljista koottaviksi taivaallisiin aittoihin.

Jumala puhdistaa kansansa
Kristillisen kirkon kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden on Jumala tehnyt
päätöksen. Koska he ovat valhejumaliensa tähden hylänneet Jeesuksen opetukset
eivätkä ole pysyneet evankeliumissa, Jumala lähettää tulen sitä vastaan ja
kuluttaa sen ylväät temppelit.

He ovat myyneet Totuuden rahasta ja Rakkauden pahasta himosta. He ovat
polkeneet maan tomuun Jumalan Pojan kärsimykset ja vääntäneet mutkaisiksi
uskovaisten tien.

He ovat häväisseet Jumalan nimen jatkamalla uskovaisina synnin tekemistä,
pitäen näin Jumalan Poikaa synnintekijänä. He ovat armahtaneet pahoja tekojaan
ja etsineet itselleen puolustusta ja rauhaa monilta epäjumalilta.

Kuitenkin he saivat kerran Jumalalta anteeksi uskottuaan evankeliumin. Jumala
siunasi heitä rauhalla ja viisaudella ja vapautti heidät synnin orjuudesta. Hän
johdatti heidän elämäänsä ja antoi heille hyvän osan Jeesuksessa.

Kun he kääntyivät pois Jumalan tieltä, niin Hän herätti heille nuhtelijoita. Mutta
toisia he viettelivät kumartamaan epäjumaliaan ja toisille he sanoivat: "Älkää
saarnatko."

Siksi Jumala musertaa heidät niin kuin lyhde muserretaan puimatantereella.
Silloin kukaan seurakuntalainen ei voi pysyä paikallaan. Silloin
uskonsankareista rohkein pakenee seurakunnasta eikä ota sieltä mitään
mukaansa.

"Sankareista rohkeinkin pakenee alasti sinä päivänä, sanoo HERRA."Aam.2:16 

"Jeesusta seurasi muuan nuorukainen, jolla oli liinavaate kietaistuna
paljaalle iholle. Hänet otettiin kiinni, mutta hän jätti liinavaatteen ja pakeni
alastomana."Mark.14:51-52

Kristillinen kirkko tuhotaan
Kuulkaa Jumalan sana, jonka Hän on puhunut seurakuntaansa vastaan.
Ainoastaan evankeliumin kautta Jumala on valinnut teidät kaikista maan
sukukunnista. Sen tähden Hän maksaa teille kaikki teidän rikoksenne
evankeliumia vastaan.
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Jos maailmassa tapahtuu onnettomuus, jonka Jumala on tuottanut, Hän on
siitä edeltä varoittanut. Sillä ei Jumala tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan
palvelijoillensa profeetoille.

Herra Jeesus on puhunut: kuka ei ennustaisi? Kristityt eivät ymmärrä tehdä sitä
mikä oikein on. He ovat koonneet temppelinsä täyteen väkivaltaa evankeliumia
vastaan. Sen tähden seurakunnan vihollinen on kukistava kristillisyyden
kaikkialla maailmassa. Kuulkaa ja todistakaa kristillistä kirkkoa vastaan ja
sanokaa: Jumala tuhoaa kirkkojen alttarit. Hän sortaa maahan rukoushuoneet ja
temppelit ja seurakunnan paljoista huoneista tulee loppu.

Älkää etsikö temppeliä, vaan etsikää Jumalaa, niin saatte elää. Älkää menkö
seurakuntaan, vaan menkää seurakunnan Herran luo, niin saatte elää. Älkääkä
vaeltako kirkkonne juhlakokouksiin, vaan vaeltakaa Jeesuksen teillä, niin
löydätte elämän.

Etsikää hyvää, älkääkä pahaa, että eläisitte. Silloin Herra, Jumala on oleva
teidän kanssanne, niin kuin te sanotte Hänen olevan.

Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää ja antakaa oikeuden tapahtua riita-
asioissanne, niin Jumala on armahtava seurakunnan jäännöstä!

Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemusta. Miksi hyväksi on teille Herran
päivä? Se ei ole seurakunnan ylöstempauksen, vaan sen tuomion päivä. Te
sanotte, että seurakunta on temmattu ylös, koska sitä ei enää mainita apostolin
ilmestyksessä. Miksi ei mieleenne tullut, että sitä ei enää mainita, koska se on
kuollut?

Niin, te odotatte Herran päivää ylöstempauksena paetaksenne Petoa. Ikään kuin
jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisikin karhu.

Jumala vihaa kirkkokuntien juhlia eikä Hän mielisty temppeleiden juhlalliseen
tunnelmaan. Vaikka te laulatte ylistyslauluja Jumalalle, niin ne eivät Hänelle
kelpaa, eikä Hän osallistu teidän ehtoollisellenne. Vie pois Jumalan edestä
virsiesi pauhina. Hän ei tahdo kuulla sinun musiikkiasi. Sen sijaan tee oikeutta
Jumalan sanalle ja pane se käytäntöön arjessasi.

Oletteko te kantaneet Jumalan nimeä kansojen eteen ja edustaneet Hänen
Kuningaskuntaansa näinä 2000 vuotena? Te olette kantaneet uskonsankarinne
nimeä ja edustaneet valtio-epäjumalaanne, mutta Vapahtajanne nimestä te ette
ole välittäneet. Sen tähden Jumala antaa teidät maailmanhallituksen vangeiksi.

Voi teitä, jotka lykkäätte kauas pahan päivän, mutta vedätte luoksenne
uskonnollisen väkivallan, valtaistuimella istumaan. Voi teitä, jotka vietätte
ylellistä elämää sen kustannuksella, että olette tappaneet Jeesuksen ystäviä.
Voi teitä, jotka teette hengellisiä lauluja, kauniita ja hempeitä, mutta ette
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tee itkuvirsiä luopuneista kristityistä. Sen tähden juuri teidän täytyy mennä
vankeuteen etunenässä. Silloin lakkaavat teeskentelijöiden ilohuudot.

Jumala itse on sen julistanut. "Seurakunnan ylpeys on minulle kauhistus!"

Seulottu seurakunta nousee ylös
Jumalan silmät ovat syntistä seurakuntaa vastaan ja Hän hävittää sen maan
pinnalta. Kuitenkaan ei Hän seurakuntaa kokonaan hävitä. Hän käskee pahojen
seuloa sitä, niin kuin jyviä, eikä yksikään oikea jyvä mene Häneltä hukkaan.

Kuule seurakunta! "Koska Jumala tulee tekemään tämän sinulle, niin
valmistaudu nyt, seurakunta, kohtaamaan Jumalaasi."

Lähellä on päivä, jolloin Jumala pystyttää sortuneen seurakuntansa ja tempaa
sen ylös. Kuitenkin ennen sitä hetkeä Jumala tekee maan pimeäksi keskellä
kirkasta päivää niin kuin Hän teki Jeesuksen kuoleman hetkellä. "Oli jo noin
kuudes tunti. Silloin koko maan ylle tuli pimeys, joka kesti yhdeksänteen tuntiin
asti, sillä aurinko oli pimentynyt."Luuk.23:44-45

"Sinä päivänä tapahtuu, sanoo Herra, HERRA, että minä annan auringon
laskea sydänpäivällä ja pimennän maan pimeäksi keskellä kirkasta
päivää."Aam.8:9

"Mutta heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu
anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta, ja taivaiden voimat järkkyvät.
Silloin taivaalla näkyy Ihmisen Pojan merkki ja kaikki maan sukukunnat
vaikeroivat, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa
voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren pasuunan soidessa hän lähettää
enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa neljältä ilmansuunnalta, taivasten
ääristä niiden toisiin ääriin asti."Matt.24:29-31  "Sitten minä näin, kuinka Karitsa
avasi kuudennen sinetin. Tuli suuri maanjäristys, aurinko muuttui mustaksi kuin
karvainen säkki, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. Taivaan tähdet putosivat
maahan."Ilm.6:12-13
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Julkaistu 21.02.1999 Viimeksi muutettu 18.11.2012

Mieheksi ja naiseksi luotu
Naimattomuus on sekä ihmisen alkuperäinen että lopullinen osa. Avioliitto
on vain ajallista elämäämme varten. Se muistuttaa meitä siitä, miksi
olemme täällä. Olemme olemassa, jotta oppisimme rakastamaan Jumalaa.

Onko hyvä olla yksin vai avioliitossa?
Me haluamme aviopuolison poistamaan yksinäisyyttä ja antamaan rakkautta
ja seksuaalista nautintoa. Jos joku naimaton ei koe yksinäisyyttä, eikä tarvitse
seksuaalista nautintoa ja Jumala on hänen suurin rakkautensa, hänen on hyvä
elää myös naimattomana.

Jumala loi ensin Aadamin ja myöhemmin Eevan. Ennen Eevan luomista
Aadamilla ei ollut seksuaalisia haluja. Mies on luotu sellaiseksi, että hän voi elää
ilman seksuaalista nautintoa. Aadam ei kokenut yksinäisyyttä, koska Jumala
oli hänen ystävänsä. Hän ei kuitenkaan rakastanut Jumalaa, koska hän lankesi
syntiin.

Aadam ei pyytänyt itselleen vaimoa, vaan se oli Jumala, joka sanoi, että
"ihmisen ei ole hyvä olla yksinään." Antamalla Aadamille vaimon Jumala tahtoi
koetella häntä. Ihmisen ei ollut hyvä olla ilman koetusta. Hän sai Eevansa,
mutta se ei ollut hänelle hyväksi, koska Eeva sai hänet lankeamaan syntiin.
Aadam rakasti Eevaa enemmän kuin Jumalaa, koska hän Jumalan sijasta totteli
vaimoaan.

Vaikka Jumala antoi koetuksen naisen kautta, Hän lähetti meille myös
pelastuksen naisen kautta. Jeesus syntyi neitsyt Mariasta ja sovitti kuolemallaan
meidän syntimme. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta Jumala
loi uuden ihmisen. Kun mies tai nainen tulee uskoon, hän pääsee hengessään
osalliseksi tästä uudesta luonnosta.

Kun ihminen kokee Jumalan rakkauden Jeesuksen ristinkuolemassa, hän
rakastuu Jumalaan. Näin hän saa sen, mikä puuttui Aadamilta. Uusi ihminen
rakastaa Jumalaa. Kuitenkin vasta ylösnousemuksen jälkeen olemme myös
ruumiillisesti uusia luomuksia. Jeesus sanoi, että ylösnousemuksessa ei mennä
naimisiin, vaan "he ovat kuin enkelit taivaassa." Näin seksuaaliset halut
koskevat vain tätä aikaa ja vanhaa ihmistä.

Apostoli Paavali suositteli uskoville naimattomuutta, koska meissä oleva uusi
luomus ei etsi puolisoa. Saamme kuitenkin mennä naimisiin, koska olemme
vielä tässä vanhassa ruumiissa. Meidän on vain pidettävä huolta siitä, että emme
rakasta puolisoamme enemmän kuin Jumalaa. Avioliiton suurin arvo on siinä,
että se voi tuottaa uusia iankaikkisuusolentoja, jotka voivat oppia rakastamaan
Jumalaa. Tämä maailma on olemassa Jumalaa varten.
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Uskovan uuden luonnon tulisi hallita vanhaa luontoa. Käytännössä vanha on
usein vallassa. Jeesus on jakanut Pyhässä Hengessä omilleen armolahjoja, joiden
kautta uusi syrjäyttää vanhan vallan. Uskovien tulisi elää kaikissa asioissa
Jumalan armosta, eikä vanhan luontonsa viisaudessa ja voimassa. Siksi uskovat
voivat elää Jumalan armosta sekä naimattomina että avioliitossa. Molemmat
voidaan ottaa vastaan Jumalan lahjoina.

Onko osasi elää ilman puolisoa vai puolisosi kanssa? Jumala antaa meille
voiman elää osamme, olkoon se mikä hyvänsä. Uskovaiset toimivat usein ilman
Jumalan armoa vähän joka asiassa. On tavallista, että evankelioidaan, opetetaan
Raamattua, tehdään työtä, toimitaan harrastuksissa ja mennään naimisiin vanhan
luontomme voimassa. Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, hän ei voikaan elää toisin.

Onko uusi vai vanha ihminen vallassa?
Uuden luonnon hallitsemaa uskovaa kutsutaan hengelliseksi ja vanhan luonnon
vallasssa olevaa lihalliseksi. Hengellinen uskova hillitsee vanhan luontonsa
vaatimukset Pyhän Hengen voimalla. Lihallisen ihmisen itsehillintä on hänen
oman voimansa varassa.

Jos hengellinen uskova rakastuu, hän kysyy asiassa Jumalan tahtoa saadakseen
puolison armolahjana. Hän kykenee hillitsemään itsensä, jos Jumala on
avioliittoa vastaan. Lihallinen uskova ei kykene elämään Jumalalle mieliksi
naimattomana eikä avioliitossa. Jos hän rakastuu, hän ei kysy asiassa Jumalan
tahtoa, vaan menee naimisiin.

Seksuaalisen nautinnon puute voi vaivata niin pahoin lihallista uskovaa,
että hän haluaa sen vuoksi mennä naimisiin. Avioliitto voikin vähentää
haureuden harjoittamista, mutta se ei voi antaa siitä voittoa. Vain muuttuminen
hengelliseksi antaa lihalliselle voiton synnistä. Hengellinen uskova kuolettaa
himonsa Pyhän Hengen voimalla, oli hän sitten naimaton tai naimisissa. Hän ei
hyväksy himon kiihkoa naimattomuudessa, eikä avioliitossa eikä perusteluna
avioitumiselle.

Paavali sanoi lihallisille uskovaisille, että heidän on "parempi mennä naimisiin
kuin palaa", koska hän pelkäsi heidän haureellisen elämänsä tekevän heistä
luopioita. On tärkeää, että myös lihalliset uskovat taistelevat syntiä vastaan,
koska siinä asenteessa ilmenee heidän rakkautensa Jumalaa kohtaan. Jos
uskovainen alkaa tahallaan tehdä syntiä, hän kadottaa uskonsa. Hän pysyy
uskossa niin kauan kun hän - Jumalan rakkauden vuoksi - tahtoo elää kaikessa
Jumalan tahdon mukaan, vaikka ei pystyisikään siihen käytännössä.

Jos uskova lankeaa syntiin liian usein, hän on vaarassa menettää toivonsa
ja luopua taistelusta. Jos avioituminen vähentää lankeemuksia, se voi estää
uskovaa tulemasta luopioksi. Näin käy toteen se, että on parempi mennä
naimisiin kuin palaa helvetin tulessa. Voimme kuitenkin havaita, että
avioituminen ei ole kaikkia auttanut, vaan he ovat menneet naimisiin ja palaneet.
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Sekä avioliitossa että naimattomina elävissä on monia, jotka ovat seksuaalisen
himonsa palossa kokeneet, että he eivät jaksa enää taistella kiusauksia vastaan.
He eivät ole enää tahtoneet katua ja tunnustaa syntejään, koska he ovat
menettäneet toivon voitosta. He ovat jääneet elämään huonolla omallatunnolla,
mikä on tappanut heidän uskonsa. Vain muuttuminen lihallisesta hengelliseksi
olisi tuonut heille pelastuksen.

Seksuaalisen himon voittaminen
Sen osan minua, joka haluaa pahaa, täytyy kuolla. Jos syntinen luontoni kuolee,
myös sen teot loppuvat. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa. Jokainen voi
tuntea itsessään pahan tahtomista. Se ilmenee mieleen nousevina ajatuksina.
Jos henkeni on Jumalan Hengen vallassa, minulla on voima kieltää itseni.
Pyhän Hengen voiman avulla voin kuolettaa pahat ajatukseni ja torjua ne pois
mielestäni.

Jotka vastustavat Pyhää Henkeä, pysyvät lihallisina. Lihallisesta tulee
hengellinen, jos hän Pyhän Hengen johdatuksessa ristiinnaulitsee vanhan
luontonsa himoineen ja haluineen. Se on yhtymistä Jeesuksen ristinkuolemaan.
On parempi kuolla yhdessä Jeesuksen kanssa kuin palaa himosta.

Seksuaalista himoa ei voi voittaa erillään muista himoista. Jos me kuolemme
yhdessä Jeesuksen kanssa, saamme myös elää yhdessä Hänen kanssaan. Jeesus
ei himoitse pahaa eikä tee syntiä. Jos Hän vaikuttaa meissä, me saamme elää
vapaina pahoista himoista.

Jeesuksen vaikutus ilmenee meissä siten, että alamme katsella maailmaa
erilaisella asenteella. Voimme ilolla päättää Pyhässä Hengessä, että emme
tarvitse seksuaalista nautintoa, eikä kenenkään tarvitsee rakastaa ja kunnioittaa
meitä. Emme ole kunnian, kiitoksen, rikkauden emmekä seksin kipeitä, jos
Jumalan rakkaus on tehnyt meidät tyytyväisiksi.

Voimme Jumalan Hengessä kokea syvää rauhaa ja luottamusta siihen, että
Jumala antaa meille kaiken, mitä tarvitsemme. Jumalan armon antama
tyytyväisyys ylikirjoittaa kaikki itsekkyyteni vaatimukset. Jumalan armossa on
minulle riittävästi.

Puhdasta avioelämää
Seksuaalinen halu ei itsessään ole syntiä. Se muuttuu pahaksi himoksi silloin,
kun se kohdistuu väärään henkilöön. Himon voittamisessa on kysymys vallasta.
Hallitsetko sinä haluasi vai hallitseeko halusi sinua? Jos olet alamainen
Jumalalle ja palvot yksin Häntä, voit hallita halusi. Jos palvot luotua, se saa sinut
valtaansa ja yhdyt siihen. Haureus on epäjumalan valtaan antautumista.

Aviovaimo saa kokea seksuaalista halua vain aviomiestään kohtaan. Muut
miehet ovat hänelle kuin veljiä, poikia tai isiä. Samoin aviomies saa katsella
seksuaalisella halulla vain aviovaimoaan. Muut naiset ovat hänelle kuin sisaria,
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tyttäriä tai äitejä. Naimattoman seksuaaliselle halulle ei ole luvallista kohdetta.
Kaikki ihmiset ovat hänelle kuin veljiä tai sisaria.

Pahojen henkien vaikutuksesta ihmiset ovat alkaneet pitää seksuaalista nautintoa
nälkään tai janoon verrattavana tarpeena. Jo nuoresta pitäen he asennoituvat
niin, että eivät voi elää ilman seksiä. Seksistä on tehty samanlainen asia kuin
alkoholi tai huumeet. Ihmiset ovat tehneet niistä itselleen välttämättömiä
tarpeita.

Nautinto, joka on himoa, ei koskaan tuota täydellistä tyydytystä. Jumala on
luonut puhtaan seksuaalisen nautinnon, joka voidaan kokea vain avioliitossa.
Seksuaalinen yhdyntä on avioliiton sinetti. Siinä toteutetaan liittoa, eikä
hekumoida. Se ei ole vain lisääntymistä varten, vaan Jumala on antanut sen
puolisoiden iloksi.

On kaksi tietä sukupuoliseen nautintoon, ilon tai himon tie. Mies voi iloita
omasta vaimostaan niin, että saa sen kautta halun häneen. Samoin vaimo
voi iloita miehestään ja antautua tälle ilonsa vaikutuksesta. Seksuaalinen
kiihottuminen tulee tämän ilon seurauksena. Silloin yhdyntä tuottaa sen
tyydytyksen, minkä Jumala on tarkoittanut.

Puoliso voi muita kuin omaa puolisoaan katselemalla saada itselleen
seksuaalisia paineita, jotka hän sitten purkaa puolisoonsa. Se on väärin,
koska puolisoiden täytyy syttyä omasta puolisostaan, eikä purkaa haureellisia
paineitaan puolisoonsa. Näin naimattomilla ja aviopuolisoilla on sama taistelu
haureutta vastaan.

Ensin tulee iloita omistussuhteesta puolisoon ja vasta sen jälkeen saa
hurmaantua muodoista. Sukupuoliyhteyteen päädytään usein vain pelkän
himon voimasta. Se on haureutta, vaikka sitä harjoittaisi aviopari. Tällainen
seksi ei koskaan anna todellista tyydytystä. Se on haureuden huumetta.
Avioparien harjoittama haureus johtaa helposti aviorikoksiin ja avioeroihin,
koska miedompi huume johtaa vahvempiin huumeisiin.

Naimaton tavallisesti sanoo etsivänsä ensisijaisesti elämän kumppania eikä
seksiä. Jos hän todella tahtoo onnellisen avioliiton, hän ei harjoita seksiä ennen
avioliittoa. Haureus tekee onnellisen avioliiton mahdottomaksi. Siksi on tärkeää
säilyttää neitsyytensä hääyöhön asti. Seksuaalinen puhtaus on tahdon asia.

Mitä sinä tahdot, sitä sinä teet, mutta mikä motivoi tahtoasi? Jos rakastat syntistä
nautintoa, et voi kokea puhtauden suomaa nautintoa. Kumman valitset? Jos
Jeesuksen kärsimykset ristillä saavat motivoida tahtoasi Jumalan rakkaudella,
voit elää seksuaalisesti puhdasta elämää sekä naimattomana että avioliitossa.



- 592 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Julkaistu 25.11.2002

Avioliitto
Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Rakastuminen ilman liiton
tekemistä johtaa usein avosuhteeseen. Ilman liittoa ei ole perhettä. Siksi
avosuhteessa eläminen on rikos perhettä vastaan. Avioliittoon mennään
sydänten liiton eikä vihkikaavan sanojen kautta. Samoin Jumalan liittoon
mennään sydämen uskon eikä kastetoimituksen kautta.

Onko häiden aika ohi?
Kysymys avoparille: Millainen juhla teillä oli ennen sitä, kun muutitte yhteen
asumaan? Se oli ikään kuin teidän hääjuhlanne, koska häiden oleellinen
merkitys on juhlia yhteenmenoa. Miten siis pari voisi viettää häitä sen jälkeen,
kun he ovat jo muuttaneet yhteen asumaan? Eihän ole mitään järkeä järjestää
käyttöönottojuhlallisuuksia monia vuosia meriä kyntäneelle laivalle. Yhteen jo
muuttaneilta häiden aika on ohi.

Millainen juhla teillä oli ennen sitä, kun ensimmäistä kertaa olitte
sukupuoliyhteydessä? Edelsikö sitä julkinen vai kahdenkeskinen juhla?
Lupasitteko silloin olla uskollisia toisillenne? Häät on tilaisuus, jossa pari
julkisesti lupaa elinikäistä uskollisuutta toisilleen. Yhdyntä ilman lupausta pysyä
toisen omana on seksuaalista hyväksikäyttöä. Ennen häitä sukupuoliyhteydessä
olleet eivät voi enää viettää hääyötä. Hehän ovat jo sen kokeneet.

Monet avoparit kuitenkin lopulta pitävät häät. Jotkut avoparit ovat kertoneet,
että heillä alkoi mennä huonommin häiden jälkeen. On aivan luonnollista, että
heille voi käydä niin. Häillään avopari julistaa itselleen, että se aika, jonka
he ovat asuneet yhdessä ennen häitä, on ollut väärin. Jos he eivät kuitenkaan
sydämessään kadu avosuhdettaan, vaan paremminkin päinvastoin, he aiheuttavat
häillä itselleen sisäisen ristiriidan.

Mitä tarkemmin he järjestävät perinteiset hääjuhlallisuudet sitä suuremman
tuomion he vetävät suhteensa ylle. Kaikki hääjuhlallisuudet julistavat sitä, että
avioliitto alkoi vasta tästä hetkestä. Tämä juhlallisuus sinetillä vahvistaa, että
heidän yhdessäasumisensa on ollut väärin. Kantaako sulhanen morsiamensa
kynnyksen yli kotiin, jossa he ovat asuneet yhdessä jo pitkän aikaa?

Avosuhteesta puuttuu liitto. Heidän tulisi tehdä liitto ja antaa itsensä toisilleen
ja järjestää rehelliset häät, jotka osoittavat, että he katuvat sitä, että ovat eläneet
yhdessä ilman liittoa.

Avioliitto on liitto
Avioliitto on ennen muuta liitto. Nykyään rakastuminen on niin voimakkaasti
esillä, että ihmiset ovat miltei kokonaan unohtaneet liitto käsitteen. Häät
on liiton juhla. Liiton tekeminen on suurempi asia kuin rakastuminen. On
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parempi tehdä liitto henkilön kanssa johon on rakastunut, mutta rakastumisen
puuttuminen ei voi tehdä liittoa tyhjäksi.

Raamatun mukaan avioliitto on yhtä vanha asia kuin ihmisen luominen. Jeesus
todistaa: "Jo luomakunnan alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi.
Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja
niistä kahdesta tulee yksi liha. Niin heitä ei enää ole kaksi, vaan he ovat yksi
liha."Mark.10:6-8

Huomaa se, ettei häissä oleellista ole rakkaus, papin aamen eikä tuomarin sana,
vaan liiton tekeminen.

Liitonsolmimistaipumus on sisäänrakennettu ihmiseen. Jumala on sen
luomistyössään suunnitellut, ja Hänen tekonsa toimivat. Häissä perustetaan uusi
perhe vanhojen perheiden tuella. Nekin, jotka eivät Raamatusta mitään tiedä,
ovat toteuttaneet samaa käytäntöä, koska se ei ole uskontoon, vaan perheen
olemassaoloon sidottu asia. Avosuhteessa eläminen onkin vakava rikos perhettä
vastaan.

Avioliitto on perheen perusta. Asenne perheeseen määrää asenteen avioliittoon
ja päinvastoin. Aviolliseen asenteeseen kuuluu, että nuori mies haluaa olla
perheen isä ja nuori nainen haluaa olla perheen äiti. Juuri tämä asenne on
muuttunut varsinkin länsimaisessa kulttuurissa. Mies ja nainen haluavat olla
itsenäisiä eivätkä halua toisen omistavan itseään. He haluavat olla toisilleen
partnereja eikä puolisoja.

Perheen asemaa on määrätietoisesti murennettu. Koska ihmiset kapinoivat
Jumalaa vastaan, niin lapsia on opetettu kapinoimaan vanhempiaan vastaan ja
vaimoja miehiään vastaan. Vapaa kasvatus ja vapaa seksi ilmaisevat ihmisten
halua olla vapaita Jumalan vallasta.

Mies ja nainen saivat luomisessa omat tehtävänsä. Jos he luopuvat luonnollisesta
asemastaan miehenä ja naisena, niin siitä seuraa, että he myös luopuvat
avioliitosta. Avosuhteesta on tullut suosittu siksi, koska niin monilta puuttuu
asenne, joka johtaisi heidät avioliittoon.

Avoliitto
Monet pitävät avosuhdetta koeavioliittona, jossa he haluavat testata toisen
sopivuutta puolisoksi. He siis väittävät, että puhdas seurustelu ei ole kyllin
hyvä testaamaan toisen soveltuvuutta. Onko se totta? Tosiasiassa eivät he
mitään testaa, vaan he ovat jo ottaneet sen käyttöön, mitä he väittävät vain
kokeilevansa.

He ovat ajautuneet avioliiton kaltaiseen suhteeseen ilman häitä. Tulisiko asia
korjatuksi sillä, että he virallistavat suhteensa? Papin aamen tai tuomarin
lukemat tekstit eivät tee avioliittoa. Vain asenteenmuutos voi korjata liiton
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puutteen. Ota liiton asenne. Anna toisen omistaa itsesi. Pyydä saada omistaa
hänet. Tehkää liitto!

Lopeta yhdessä asuminen henkilön kanssa, joka ei ole sinun oma aviopuolisosi.
Vaikka kuinka olisit kiintynyt rakastajaasi, niin kiintymys itsessään ei ole
rakkautta. Se on rakkautta, että kohtelet häntä hyvin. Liiton solmiminen on
rakkauden ilmentymä. Älä suostu menemään yhteen henkilön kanssa, joka ei ole
lupautunut olemaan sinun puolisosi. Miksi antaisit sydämesi rikottavaksi? Miksi
pilaisit mahdollisuutesi onnelliseen perheeseen?

Onko liitto pätevä, jos avosuhteessa elävät ovatkin tehneet keskenään liiton,
vaikka eivät ole virallisesti vihitty avioliittoon? On selvää, että liitto aina alkaa
siitä, kun toiselle sanotaan "tahdon" kahden kesken, eikä vasta sitten, kun se
sanotaan julkisesti. Siksi heidän liittonsa on jo silloin pätevä, vaikka avioliitto
alkaa vasta häistä. Vihkitoimituksessa he vain toistavat sen, mistä he ovat jo
kahden kesken sopineet.

Vihkikaava
Katolinen kirkko on pilannut avioliiton maineen tekemällä siitä sakramentin.
Samalla tavalla kuin kasteen armon sakramentti on saanut ihmiset suhtautumaan
taikauskoisesti Jumalan evankeliumiin, avioliiton sakramentti on saanut
ihmiset suhtautumaan taikauskoisesti avioliittoon. He ajattelevat, että pelastus
jollain mystisellä tavalla siirtyisi ihmiseen kastetoimituksen kautta. Samoin
he ajattelevat, että kirkollisessa vihkimyksessä puolisoihin vaikuttaisi salattu
Jumalan voima, joka yhdistää heidät. Voi mitä pimeyttä!

Tosiasiassa pelastus siirtyy ihmiseen sydämen uskon eikä kasteveden kautta.
Samoin avioliittoon mennään sydänten liiton, eikä vihkikaavan sanojen kautta.

Pelastus toteutuu uskovan elämässä, kun hän sydämessään menee liittoon
Jeesuksen kanssa ja julkisesti tunnustautuu Hänen omakseen. Avioliitto toteutuu
parin elämässä, kun he sydämissään menevät liittoon keskenään ja julkisesti
sitoutuvat olemaan toistensa omat.

Avioliitto voi olla pätevä, vaikkei sitä ole kirjattu valtion viranomaisen kirjoissa.
Toisaalta valtion kirjoissa joku pari voi olla naimisissa, mutta tosiasiallisesti
he eivät ole. Moni kunnioittaa valtiojumalaa niin paljon, että uskoo avioliiton
alkavan ja päättyvän tuomarin tuomioiden mukaisesti. Sekin on pimeyttä.
Suhteen virallistaminen vaikuttaa vain avioelämää koskevien maallisten lakien
soveltamiseen, mutta itse avioliitto ei ole ihmisen lailla säädettävissä. Siinä
vaikuttaa luonnonlaki.

Luonnon avioliittolaki
Jumala on rakentanut mieheen ja naiseen kyvyn liittoutua. Siinä esiin tuleva
voima on suorastaan pelottava. Sen voimasta syntyneen siteen vain kuolema
voi purkaa. Jeesuksen mainitsema "yhdeksi lihaksi tuleminen" on käytännön
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todellisuutta. Kun aviopari eroaa, niin he saavat havaita, että yhdestä ei tulekaan
takaisin kaksi kokonaista, vaan kaksi puolikasta. Henkilö, joka haluaisi
vaihtaa puolisoa, toivoisi eroprosessin toimivan kääntäen samalla tavalla kuin
avioituminen, eli yhdestä voisi tulla jälleen kaksi.

Ihminen on oppinut soveltamaan monia luonnonlakeja. Niitä tunnetusti
sovelletaan joko hyviin tai pahoihin tarkoituksiin. Tuho on uhkaamassa koko
maapalloa siksi, että ihminen ei osaa soveltaa luonnonlakeja oikein. Miehen
ja naisen välillä vaikuttaa voima, jonka väärinkäyttö tuhoaa enemmän kuin
atomipommi.

Millainen onkaan tämä parinmuodostumisen ydinfysiikka, josta sanotaan: "Ja
ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi"? Siinä on kaksi tasoa, liitto ja seksuaalisuus.
Seksi liiton sisällä muodostaa hyvän parin. Liiton ulkopuolinen seksi muodostaa
pahan parin. Seksi ilman liittoa tuhoaa kuin atomipommi. Se saastuttaa laajalti
ja pitkäksi aikaa. Voima, joka liiton sisällä pitää perhettä koossa, vaikuttaakin
hajottavasti sen ulkopuolella. Haureuden "atomienergia" pyörittää maailman
sairasta taloutta käyttäen perheitä polttoaineenaan.

Seksuaalisen yhtymisen tarve ilmaisee ihmisen syvempää kaipausta saada olla
yhtä toisen persoonan kanssa. Tätä yhteyden tarvetta ei parhainkaan avioliitto
voi täysin tyydyttää. Se voi saada täyttymyksensä vain Jumalan yhteydessä.
Paratiisi ei ole vain kaunis puisto, vaan se on paikka, missä kahden persoonan
välillä on niin täydellinen yhteys, että heistä voidaan sanoa, että kaksi on yksi.
"Joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan."1Kor.6:17  Kuitenkin hyvä
avioliitto luo ihanan kodin ilmapiirin, joka kuvaa meille tunnelmaa Jumalan
taivaassa. Ei ole onnellista perhettä ilman oikeaa avioliittoa.

Karitsan Häät
Jumalan perheeseen sisälle pääseminen on pääsy paratiisiin. Avioliitto on meille
muistutus Jumalan ja ihmisen välisestä liitosta. Molemmat liitot ovat pyhiä.
Ethän sinä tahtoisi kokea olevasi ulkopuolinen, kun Jumalan perhe kokoontuu?
Sen kokemaa yhteyttä Jeesus kuvaa: "Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut
minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme
yhtä - minä heissä ja sinä minussa - jotta he olisivat täydellisesti yhtä."Joh.17:22-23

Huomaa se, ettei Jeesus tässä puhu seurakuntaorganisaatioiden yhdistämisestä,
vaan sydänten yhteydestä.

Jumalan seurakunta on Karitsan morsian, joka nyt kärsivällisesti odottaa häitä.
Uskovaiselle tämä morsiusaika voi joskus olla kovaa, mutta kannattaa odottaa
ja pysyä uskollisena Jeesukselle. Millaista Karitsan vaimon elämä onkaan sitten
häiden jälkeen? Sen minä haluan kokea.
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Julkaistu 26.04.1998 Viimeksi muutettu 01.06.2008

Älä hylkää aviopuolisoasi!
Avioliitto on luonnonvoima, jota sinun kannattaa kunnioittaa oman onnesi
tähden. Harkitse tarkoin kenen kanssa yhdyt seksuaalisesti, sillä vain
kuolema purkaa sen siteen. Et voi antautua Jumalan armolle, ennen kuin
kuolit yhdessä lain kanssa.

Yhtyä ja erota
On ihmisten välisiä sopimuksia, jotka voidaan solmia ja purkaa ilman
suurempaa tuskaa. Avioero on tunnetusti useimmille tuskallinen kokemus. Tämä
jo sinänsä todistaa, että avioliitto on enemmän kuin vain kahden ihmisen välinen
sopimus.

Jos mies ja nainen antautuvat seksuaalisesti toistensa omiksi, heidän välillään
alkaa vaikuttaa voima, joka sitoo heidät yhteen. Tämä voima on luonnon
voimaa, jota ei voida muuttaa ihmisten säädöksillä.

Jos haluat irti puolisostasi, olet vaikeuksissa. Yhtyminen puolisoosi kävi
helposti, mutta ero sattuukin sielusi syvyyksiin asti. Ihmisten säätämät
avioliittolait ovat pettäneet sinut. Ne antoivat sinulle vaikutelman, että on yhtä
helppo erota kuin avioitua.

Monet avioeron kokeneet haluavat päästä täysin eroon entisestä puolisostaan.
He eivät tajua, mitä voimaa vastaan he taistelevat. He joutuvat kasvattamaan
kovan kuoren tuskansa päälle vaientaakseen sisimpänsä tunteet. Entä jos
hyväksyisitkin sen tosiasian, että hän on sinun puolisosi niin kauan kuin elätte?

Puolison hylkääminen on sydämen asenne. Jos suljet sydämesi puolisoltasi,
kun vielä elätte yhdessä, niin se voi olla alku avioeroprosessille. Jos asennoidut
puolisoosi niin, että "hän on minun ja minä olen hänen niin kauan kuin me
elämme", niin et hylkää puolisoasi tapahtui sitten mitä tahansa. Jos sen sijaan
pidät avioeroa mahdollisena vaihtoehtona liiton päättymiselle, niin voit hylätä
puolisosi ehkä hyvinkin pienen asian tähden.

Saako erota haureuden vai huoruuden tähden?
Neitsyydellä on suuri merkitys avioliiton voimalle. Jotta avioliiton täysi voima
ilmenisi antaen onnea puolisoille, morsiamen ja sulhasen tulee olla neitsyitä.
Kautta aikain tämä on havaittu, ja siksi vanhemmat ovat vaatineet nuoria
säilyttämään neitsyytensä häihin asti. Jos et arvosta neitsyyttä, et myöskään
kunnioita avioliittoa.

Jos häiden jälkeen paljastui, että puoliso ei ollutkaan neitsyt, niin tämä oli
pätevä syy peruuttaa avioliitto. Tätä tapausta varten Mooses sääti erokirjan.
Sen mukaan tuo petetty osapuoli saattoi hylätä puolisonsa tämän haureuden
tähden. Mooses käyttää erokirjaan oikeuttavasta teosta ilmaisua "löytää hänestä
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jotain häpeällistä". Neitsyyden menetyksestä avioliiton ulkopuolella hän käyttää
sanontaa "on tehnyt häpeällisen teon". Miten aviorikos olisi voinut sisältyä
sanontaan "jotain häpeällistä", koska avionrikkoja ja avionrikkojatar olivat
määrätty rangaistavaksi kuolemalla?

"Jos mies tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, lähimmäisensä
vaimon kanssa, avionrikkojat, sekä mies että nainen, on surmattava."3Moos.20:10

Myöhemmin juutalaiset luopuivat noudattamasta edellistä Jumalan käskyä
ja laajensivat erokirjan tarkoittamaan myös tapauksia, joissa aviopuoliso on
tehnyt aviorikoksen. Sen sijaan, että avionrikkojat olisi kivitetty, heille annettiin
erokirja. He unohtivat, että Mooses salli hylätä haureuden eikä huoruuden
tähden. Mooseksen antama erokirja oli avioliiton peruutusasiakirja, koska se
voitiin antaa vain heti häiden jälkeen tai kihlausaikana.

Matteuksen evankeliumissa on kaksi kohtaa, joissa Jeesus puhuu avioerosta
vastauksena kysymykseen Mooseksen säätämästä erokirjasta. Niissä Hän
palauttaa erokirjan alkuperäisen ehdon eli sen, että saa hylätä vain haureuden
tähden eli sen tähden, ettei puoliso ollut avioiduttaessa neitsyt. "On sanottu:
'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan'. Mutta minä sanon teille:
jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden (kreik. porneia)
tähden, saattaa hänet tekemään aviorikoksen (kreik. moikheia), ja joka nai
hylätyn, tekee aviorikoksen (moikheia)."Matt.5:31-32

Esiaviollinen suhde on haureutta eli kreikaksi porneia. Aviorikos on huoruutta
eli kreikaksi moikheia. Alkuteksti siis sanoo: "muun kuin haureuden tähden."

Monet aikamme uskovaiset ovat lukeneet nuo Jeesuksen sanat samalla tavoin
väärin kuin Jeesuksen ajan juutalaiset olivat lukeneet Mooseksen sanat.
Juutalaisen käytännön mukaan mies saattoi hylätä aviorikoksen tehneen
vaimonsa ja naida toisen. Monissa kristillisissä yhteisöissä on nykyään sama
käytäntö.

On eräs seikka, joka vahvistaa Jeesuksen tarkoittaneen porneia sanalla
esiaviollista suhdetta eikä aviorikosta. Tämä raamatunkohta on osa Jeesuksen
vuorisaarnaa, jossa Hän tuo esille, mitä ennen on sanottu. Sitten Hän sanoo:
"Mutta minä sanon teille." Eikö olisi aika omituista, jos tässä tapauksessa
Jeesuksen sanat eivät mitenkään eroasi siitä, mitä juutalaisuudessa sanottiin?
"On sanottu, että aviorikoksen tehneelle annettakoon erokirja, mutta minä sanon
teille samalla tavalla."

Jeesus sanoo, että "jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden
tähden, saattaa hänet tekemään aviorikoksen". Nykypäivän ihminen uskoo
viranomaisten päätöksiin avioliittoasiassaan ja voisi siksi sanoa Jeesukselle.
"Hei, jos minä otan avioeron puolisostani mistä syystä hyvänsä, niin enhän minä
sillä saata häntä tekemään aviorikosta! Eron jälkeen hän on vapaa avioliiton
siteestä ja voi siksi avioitua kenen kanssa tahtoo tekemättä aviorikosta." Ihmiset
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ajattelevat, että viranomaisten myöntämä ero purkaa avioliiton, mutta Jeesus
pitää erokirjan saaneita edelleen aviopareina.

Muun kuin esiaviollisen suhteen tähden annettu erokirja ei pura avioliittoa
ja siksi Jeesus sanoo, että erokirjan antaminen saattaa eronneen tekemään
aviorikoksen, kun joku muu nai hänet. "Joka nai hylätyn, tekee aviorikoksen".
Jos eronneen avioliitto olisi Jeesuksen mielestä päättynyt, ei Hän kutsuisi
eronneen avioitumista aviorikokseksi. Hän, joka nai eronneen voi tehdä
aviorikoksen vain, jos tuo eronnut yhä on jonkun toisen puoliso.

Jumalan avioliittolaki
Luonnossa olevat lait ovat Jumalan suunnittelemia asioita. Painovoimalaki on
voima, joka murskaa ne, jotka eivät kunnioita sitä. Samoin avioliittolaki on
voima, jonka kanssa sinun kannattaa elää sovussa.

Monet ajattelevat, että kuolema purkaa vain ns. kristilliset avioliitot, ikään kuin
muiden avioliitot eivät olisikaan Jumalan yhdistämiä. He unohtavat, että Jeesus
sanoo avioliittoa luoduksi asiaksi, joka siten koskee kaikkia ihmisiä siitä asti
kun Jumala loi ihmisen. "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät
mieheksi ja naiseksi ja sanoi: 'Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään
ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha'? Niinpä he eivät enää
ole kaksi vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen
erottako."Matt.19:4-6

Jumala toimii yhdistäjänä kaikkien luotujensa avioliitoissa. Tuo yhdistävä voima
loppuu vasta aviopuolison kuoltua.
"Niinpä laki sitoo naimisissa olevan naisen hänen elossa olevaan mieheensä.
Mutta jos mies kuolee, vaimo on vapaa laista, joka sitoi hänet mieheen."Room.7:2

"Vaimo on sidoksissa mieheensä niin kauan kuin tämä elää. Mutta jos mies
kuolee, vaimo on vapaa menemään naimisiin kenen kanssa tahtoo."1Kor.7:39

Kun juutalaiset kuulivat nämä Jeesuksen sanat, "minkä siis Jumala on
yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako", he kysyivät ihmeissään: "Miksi
Mooses sitten käski antaa vaimolle erokirjan ja hylätä hänet?"Matt.19:7

He ymmärsivät, että Jeesus EI hyväksy erokirjaa. Jos he olisivat ymmärtäneet
Jeesuksen olevan erokirjan kannalla, eivät he olisi näin kysyneet. Markuksen ja
Luukkaan evankeliumissa on Jeesuksen lauseet avioerosta, joissa Hän ei selittele
kenelle voi Mooseksen mukaan antaa erokirjan, vaan joissa Hän sanoo suoraan
kuinka asia on ilman Mooseksen säädöksiä.

"Joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen
vaimoaan kohtaan. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen
kanssa, hänkin tekee aviorikoksen."Mark.10:11-12

"Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin; ja joka nai
miehensä hylkäämän, tekee huorin."Luuk.16:18



- 599 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Ajatteletko, että Jeesuksen 'jokainen' ei tarkoita jokaista? Jos luit väärin
Matteuksen evankeliumin kohdat avioerosta, saat aikaiseksi ristiriidan Jeesuksen
sanoihin. Jeesus ei ole sanonut näin: "Jokainen, joka eroaa puolisostaan
ja menee toisen kanssa naimisiin, tekee aviorikoksen, paitsi se joka erosi
puolisostaan tämän aviorikoksen tähden."

Onhan sekin hylkäämistä, kun annetaan erokirja esiaviollisten suhteiden tähden.
Jos Jeesus hyväksyisi edes tämän hylkäämisen, Hän ei voisi sanoa 'jokainen,
joka hylkää'. Itse asiassa Jeesus ei hyväksynyt erokirjaa ollenkaan, vaikka Hän
palauttikin tietoisuuteen Mooseksen antaman erokirjan oikean merkityksen.
Siksi Hän voi sanoa 'jokainen'.

"Hän vastasi heille: 'Teidän kovasydämisyytenne tähden Mooses antoi teille
luvan hylätä vaimonne. Mutta alun perin ei ollut niin.'"Matt.19:8

Kun Jeesus sanoo "alusta ei niin ollut" Hän viittaa Jumalan luomistekoon.
Jeesuksen mielestä teet väärin siinäkin tapauksessa, jos hylkäät puolisosi
havaittuasi häiden jälkeen, ettei hän ollutkaan neitsyt. Älä ole kovasydäminen,
vaan anna hänelle anteeksi. Näin siis ymmärrät, että Jeesuksen sana 'jokainen'
todella tarkoittaa jokaista hylkääjää.

Avioerokriisissä
Onhan se hyvä, jos joku ei eroa mistä syystä tahansa, vaan ainoastaan silloin,
jos puoliso teki aviorikoksen. Käytännössä tämä asenne kuitenkin tekee eron
mahdolliseksi kaikille. Milloin aviorikos on tapahtunut? Jeesus määrittelee sen
näin: "Te olette kuulleet sanottavan: 'Älä tee huorin'. Mutta minä sanon teille:
jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen
kanssaan."Matt.5:27-28

Jos puolison aviorikoksen tähden saisi ottaa avioeron, niin silloin edellinen
Jeesuksen sana antaisi kaikille maailman vaimoille oikeuden ottaa avioeron
miehestään.

Jotkut väittävät, että "aviorikos purkaa avioliiton samoin kuin kuolema." On
selvää, että se tuo kivun yhteyteen ja vahingoittaa sitä yhteyttä, josta sanotaan
"yksi liha", mutta kuolema on silti eri asia. Aviorikoksen tekijä vahingoittaa
itseään yhtä paljon kuin puolisoaan. Tuossa kivussa halutaan joko sopia ja antaa
anteeksi tai halutaan saada tuo yksi liha jälleen kahdeksi kokonaiseksi. Jumala
ei kuitenkaan ole luonut avioitumiselle käänteistä prosessia. Yhdestä lihasta voi
erossa tulla vain kaksi puolikasta, jotka jäävät kaipaamaan toisiaan.

Uuden puolison saaminen on monelle lääke eron tuskaan. Puolikas etsii
mahdollisimman sopivaa "proteesia" voidakseen taas kokea olevansa
kokonainen. Jumalaton tekee mitä hän itse tahtoo, mutta Jeesuksen oman tulisi
pysyä uskollisena Herransa sanoille. Vai oletko sinä Hänen omansa vai itsesi
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oma? Näissä tilanteissa uskovan rakkaus Jeesukseen testataan. Hän sanoo: "Jos
joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani."Joh.14:23

Voimme joutua eroon puolisostamme monesta eri syystä, eikä ainoastaan siksi,
koska puolisomme teki aviorikoksen. Ei se pura avioliittoamme, jos puolisomme
ei enää asu luonamme. Jeesusta rakastava, joka hylättiin, jää elämään yksin,
koska hän haluaa pitää Jeesuksen sanat: "Naimisissa oleville annan käskyn, en
minä vaan Herra, että vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa,
pysyköön naimattomana tai sopikoon miehensä kanssa. Ei myöskään mies saa
hylätä vaimoaan."1Kor.7:10-11

Herra Jeesus sanoo puolisostaan eroon joutuneelle: "Pysyköön naimattomana!"
Miksi? Siksi, koska vain puolison kuolema antaa mahdollisuuden päästä toisen
omaksi.

Avioliitto ja Uusi Liitto
Raamatussa on paljon kohtia, joissa avioliitto kuvaa Jumalan ja ihmisen välistä
liittoa. Siksi avioliiton pyhyys saa niin suuren merkityksen. Kaikki ihmiset ovat
lakiliitossa Jumalan kanssa syntymästään saakka. Jumalan käskyt on kirjoitettu
vauvojen sydämiin. Useimmat ihmiset ovat halunneet ottaa eron tästä liitosta.
Jumala on koettu ahdistavana puolisona, josta on haluttu päästä eroon.

Paavali vertaa uskoontuloa uudelleen avioitumiseen, jonka puolison kuolema
teki mahdolliseksi: "Laki hallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää. Niinpä
laki sitoo naimisissa olevan naisen hänen elossa olevaan mieheensä. Mutta jos
mies kuolee, vaimo on vapaa laista, joka sitoi hänet mieheen. Jos hän miehensä
eläessä antautuu toiselle miehelle, häntä pidetään avionrikkojana. Mutta jos
mies kuolee, vaimo on vapaa siitä laista eikä ole avionrikkoja, jos menee toiselle
miehelle. Samoin tekin, veljeni, olette laille kuolleita Kristuksen ruumiin kautta
kuuluaksenne toiselle, hänelle, joka on herätetty kuolleista, että me kantaisimme
hedelmää Jumalalle."Room.7:1-4

Jeesus täydellisenä ihmisenä edustaa meille Jumalan lakia, jonka kautta me
olemme liitossa Jumalan kanssa. Kun Jeesus kuoli Golgatalla, niin meidän
puolisomme kuoli ja me saimme mahdollisuuden tulla "toisen omiksi, Hänen,
joka on kuolleista herätetty." Jeesus on siis tässä sekä vanha, että uusi puoliso.
Kumman Jeesuksen oma sinä olet?

Vanha liitto voi vaihtua uuteen liittoon vain liittokumppanin kuoleman kautta.
Näin avioliitto vaihtuu uuteen avioliittoon samasta syystä kuin lakiliitto vaihtuu
armoliittoon.

Monet ovat ottaneet Jeesuksen vastaan ilman osallisuutta Hänen kuolemaansa
eli heidän sisimpänsä ei ole elänyt todeksi tätä: "teidätkin on kuoletettu laista
Kristuksen ruumiin kautta". Lain alta ei pääse armon alle "ottamalla eron laista",
vaan kuolemalla pois laista Jeesuksessa Kristuksessa.
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Oletko antanut elämäsi Jeesukselle, vaikka et ensin ole ottanut vastaan Hänen
elämäänsä Hänen kuolemansa kautta? Silloin olet antautunut "toiselle miehelle",
eli ylösnousseelle Jeesukselle, vaikka nykyinen "miehesi", eli lihan mukaan
tuntemasi Jeesus, vielä elää.

Jos ryhdyit uskovaiseksi eroamalla laista ja antautumalla armolle, onko ihme,
jos luulet voivasi saada uuden aviopuolisonkin, vaikka nykyinen puolisosi vielä
elää! Ne, jotka tuntevat Jeesuksen vain lihan mukaan luulevat Hänen sallivan
eronneiden uudelleen avioitumisen.

Miksi minut hylkäsit?
Hylätyksi tuleminen on kauhea kokemus! Kuka voi lohduttaa puolisonsa
hylkäämää? Jumala on syyttömän lohduttaja ja syyllisen pelastaja. Jeesus
voi tyynnyttää syyllisen sydämesi myrskyt, jos tunnustat Hänelle rikoksesi.
Jospa nostaisit katseesi avioerohelvetistäsi Jeesukseen, joka koki suuremman
hylkäämisen kuin mitä sinä olet kokenut.

Mikä on suurin tuska helvetissä? Kenties se on se tuska, jossa Jeesus huusi
ristillä: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?" Jos Jumala hylkää meidät,
se on meille paljon katkerampaa kuin jos puolisomme hylkää meidät. Kuvittele
miltä tuntuisi kuulla omalle kohdalleen Jumalan sanat: "Menkää pois minun
luotani, te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu Paholaiselle ja
hänen enkeleilleen."Matt.25:41

Hyvä Jumala ei tahdo sinun kokevan tuota hylkäämistä. Siksi Hän valmisti
sinulle pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala ei mielellään hylkää
ketään. Juuri siksi Hän myös vihaa puolison hylkäämistä. "Sinä olet ollut
uskoton nuoruutesi vaimolle, vaikka hän on sinun kumppanisi, aviovaimosi.
HERRA on todistaja sinun ja vaimosi välillä. Niin ei tee yksikään, jolla
on jäännöskin Hengestä ... Olkaa siis valppaita hengessänne älkääkä olko
uskottomia nuoruutenne vaimolle. Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo
HERRA, Israelin Jumala."Mal.2:14-16

Pysähdy ja ajattele oikein koko henkesi voimalla tätä näkyä: Jeesus huutaa
Jumalalle, joka vihaa hylkäämistä, "Jumalani, miksi minut hylkäsit?" Voit
vastata Jeesuksen huutoon Jumalan puolesta: "JEESUS, SINUT HYLÄTTIIN
MINUN SYNTINI TÄHDEN!"

Jeesus on itse vastaava tuohon huutoosi. Sillä vaikka Hän kuoli, kuolema
ei voinut Häntä pitää omanaan, koska Hän itse ei ollut koskaan mitään
syntiä tehnyt. Siksi voit käytännössä myös kohdata Hänet, joka rakasti sinua
kuolemalla puolestasi. Saat kuulla henkeesi Jeesuksen sanat: "Ole turvallisella
mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Rangaistus oli minun päälläni,
että sinulla olisi Rauha Jumalan kanssa."
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Jeesus kykenee tekemään sinut onnelliseksi niin naimattomana kuin
avioliitossakin, mutta ei milloinkaan synnissä. Elämä Hänen yhteydessään on
"vanhurskautta, iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä."
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Julkaistu 01.09.2013

Omatunto ja avioero
Jos koet, että joku rankaisee syyttömiä, se voi johtua siitä, että sinulla on
erilainen omatunto. Kuka on kirjoittanut omantuntosi sisällön?

Rankaiseeko Jumala syyttömiä?
Olin noin neljätoistavuotias, kun kouluni opettaja määräsi koko luokalle jälki-
istuntoa muutamien oppilaiden huonon käytöksen vuoksi. Muistan kuinka viha
kuohahti sisälläni ja ryntäsin muutamien muiden kanssa opettajan eteen ja
sanoimme, että sinähän rankaiset syyttömiä.

Muutamia vuosia myöhemmin Jumala kutsui minua yhteyteensä, ja luin
Raamattua. Kun luin Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, koin Hänen kärsivän
syyttömänä. Silloin muistin kokemani vääryyden ja rinnastin sen Jeesuksen
kokemukseen ristillä.

Muistan kuinka minuun teki syvän vaikutuksen se, miten Hän suhtautui
tilanteeseen. Hän oli vaiti niin kuin karitsa, joka viedään teuraaksi. Hän ei
huutanut, että rankaiseeko Jumala syyttömiä. Jeesuksen nöyryyden edessä
häpesin ylpeyttäni ja itsekkyyttäni.

Kun luin Raamattua eteenpäin tajusin, että Hän olikin syyllinen. - Hän oli
Getsemanessa ottanut päälleen minun syyllisyyteni. Häntä rangaistiin minun
syntieni tähden. Hän antoi minulle esimerkin, että minäkään en puolustaisi
itseäni, vaan syntini tunnustaen alistuisin saamaani tuomioon. Tämä kokemus
johti minut ottamaan Jeesuksen vastaan omana Vapahtajana.

Ansaitsin sen jälki-istunnon pahuuteni tähden, vaikka en siitä syystä, mistä
opettaja sen antoi. Jumalan rauha Kristuksessa Jeesuksessa antaa voiman ottaa
kaikki tapahtumat Jumalan kädestä. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi,
jotka Jumalaa rakastavat. Jos jollakin on Jumalan Karitsan mieli, hän voi kärsiä
myös syyttömänä.

Jumala rankaisee avionrikkojia
Aviorikos satuttaa kipeästi avionrikkojan puolisoa. Siksi on ymmärrettävää, että
hän voi kokea, että aviorikos purki avioliiton. Mooseksen kautta Jumala käski,
että avionrikkojat piti surmata. (3Moos.20:10) Tämä kertoo siitä, että Jumala
on vihainen avionrikkojille, mikä on sopusoinnussa syyttömän osapuolen
vihantunteiden kanssa. Länsimainen yhteiskunta ei puolusta syyttömän
oikeuksia surmaamalla avionrikkojat.

Vaikka avionrikkojaa ei ole surmattu, tämän puoliso usein asennoituu ikään
kuin häntä ei enää olisi olemassa. Siksi hänen on helppo kokea, että hänellä
on oikeus saada uusi puoliso tilalle. Näin eronneiden käytös todistaa, että
heidän omatuntonsa tuomitsee aviorikkojat kuolemaan. Jumala on kuitenkin
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luonut meidät niin, että avioliitto purkautuu vasta, kun jompi kumpi puolisoista
oikeasti kuolee. Tähän petetty puoliso helposti vastaa, että rankaiseeko Jumala
syyttömiä?

Miksi he kokevat yksin elämisen rangaistuksena? Monet kokevat uuden
puolison olevan lääke avioeron tuskaan. Heistä on epäreilua, jos heiltä
kielletään lohduttava syli, kun pettäjällä on uusi "onni". Heille aviopuoliso on
niin tärkeä asia, että sen puute tuntuu rangaistukselta. Ihmiset ovat katkeria
Jumalalle monista muistakin kokemistaan kohtaloista. Me voimme kokea mitä
erilaisimmissa tilanteissa, että Jumala rankaisee syyttömiä ja napista kovaa
kohtaloamme vastaan.

Joka tunnustaa pahuutensa ja on ottanut Jeesuksen kärsimykset omikseen,
voi kärsiä syyttömänäkin ilman napinaa. Ihmisen ei ole hyvä olla yksinään,
mutta Jeesuksen läsnäolo Pyhässä Hengessä poistaa yksinäisyyden. Siten yksin
eläminen ei ole Jeesuksen omille mikään ongelma.

Puolisonsa pettämä uskova on enemmän huolestunut langenneen puolisonsa
suhteesta Jumalaan kuin itseensä. Hän rukoilee uskottoman puolisonsa puolesta,
että tämä voisi katua ja saada syntinsä anteeksi ja pelastua Jumalan vihalta. Hän
myös tutkii itseään, miten olisi voinut olla parempi puoliso. Jumalan armosta
saatu syyttömyys ei kerskaile syyttömyydellään.

Usein syyttömyyteen vetoaminen on vain tekosyy erota. Todellisuudessa
syytön osapuoli voi unelmoida epätodellisesta onnesta ja haluaa siksi uuden ja
paremman puolison. Romanttisen rakkauden epäjumala uskottelee hänelle, että
entistä puolisoa ei enää ole ja uusi elämä on edessä.

Kuka on syytön osapuoli?
Eräs uskova mies kertoi, kuinka hänen uskova vaimonsa sulki sylinsä häneltä ja
torjui kaikki lähentelyt. Sitten hän tapasi naisen, joka sulki hänet syleilyynsä, ja
he lankesivat aviorikokseen. Katuen hän kertoi lankeemuksestaan vaimolleen.
Tämä suuttui silmittömästi ja otti avioeron. Kumpi heistä on syytön osapuoli?
Eivätkö molemmat ole syyllisiä?

Paavali sanoo kirjeessään, että mies ja vaimo täyttäkööt aviollisen
velvollisuutensa toisiaan kohtaan. (1Kor.7:3) Myös se on syyllinen, joka
laiminlöi aviollisen velvollisuutensa. Monet sanovat, että aviorikokseen
syytön osapuoli saa mennä uudestaan naimisiin, mutta syyllinen ei saa. Mutta
kuka tuomitsee toisen heistä syyttömäksi? Molemmista voidaan löytää jotain
häpeällistä. Käytännössä ei useimmiten ole niitä syyttömiä, jotka saisivat
avioitua uudestaan.

Jos kuolemaa ei hyväksytä ainoaksi avioliiton purkajaksi, niin ei voida sanoa
kenellekään, että et voi erottuasi mennä uuteen avioliittoon. Aina kun lähdetään
siirtämään Jumalan säätämää rajaa, saadaan huomata, että kaikki uudet rajat
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vuotavat. Onhan järjetöntä, että mikään liitto voisi purkautua vain toisen
osapuolen osalta. Jumalan kirjoissa he ovat aviopari siihen asti kun toinen heistä
kuolee, olkoon syyllisiä tai syyttömiä.

Jos toinen puoliso todella on syytön, voiko hän pysyä syyttömänä? Jos hän
eronneena menee jonkun kanssa naimisiin, hänestäkin tulee syyllinen, koska
Jumalan kirjoissa hän on naimisissa. Monet eivät kuitenkaan koe mitään
syyllisyyttä mentyään eronneina naimisiin. Me koemme syyllisyyttä vain, jos
omatuntomme tuomitsee meidät syyllisiksi.

Omantunnon sisältöä voidaan muuttaa, mutta siihen aina tarvitaan jonkun
hengen vaikutusta. Sitä ei koskaan saada aikaan pelkällä lain opetuksella.
Vuorisaarnassaan Jeesus julisti sen, miten Hänen omatuntonsa eroaa Mooseksen
omastatunnosta. Kenenkään omatunto ei kuitenkaan voi ottaa vastaan Jeesuksen
omantunnon sisältöä muuten kuin Kristuksen ristin voimasta. Vain Pyhä Henki
voi Jeesuksen verellä kirjoittaa Kristuksen lain meidän sydämeemme.

Myös epäjumalien henget pyrkivät vaikuttamaan omantunnon sisältöön. Ne
voivat ylikirjoittaa Jumalan lain ja tehdä kielletystä sallittua. Jos Jumalan Henki
on kirjoittanut omantuntomme sisällön, kokemamme syyllisyys on tervettä. Ne,
jotka katuvat pahuuttaan ja tunnustavat syntinsä Jumalan mielen mukaan saavat
rauhan Jumalalta. Ne, joiden omaatuntoa epäjumalan henki hallitsee, saavat
rauhan omalta jumalaltaan.

Jumala on syytön osapuoli
Avioliitto on kuva Jumalan ja ihmisen välisestä liitosta. Evankeliumin kautta
Jumala kosii meitä tulemaan pyhään liittoon. Hän kihlaa Pyhällä Hengellä
Jeesukselle morsiamen. "Kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella.
Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle asettaakseni Kristuksen eteen
puhtaan neitsyen."2Kor.11:2

Vasta ylösnousemuksessa meistä tulee Hänen vaimonsa. Miten me uskovat
elämme kihlausaikamme? Olemmeko uskollisia Hänelle? "Jos olemme
uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää."2Tim.2:13 

Tämä Jeesuksen mielenlaatu tulee esille uskovassa, joka avioeron kohdattuaan
ei mene uuteen avioliittoon.(1Kor.7:11) "Hän oli minulle uskoton, mutta minä
pysyn hänelle uskollisena." Tällainen ajatus nousee hengestäsi, jos olet "yksi
henki Hänen kanssaan". (1Kor.6:17) Silloin sinulla on Jeesuksen omatunto.

Jos kihlattusi on ollut sinulle uskoton, voitko olla kuten Jeesus? Hän pysyy
uskollisena, vaikka Hänen morsiamensa on uskoton. Tämä ei merkitse sitä,
ettei meidän uskottomuutemme sattuisi Häneen. Silti Hän ei heti hylkää meitä
meidän haureutemme tähden, vaikka Hänellä olisi siihen oikeus, koska emme
ole vielä Hänen vaimonsa.
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Meidänkään ei tarvitse pitää lupaustamme mennä naimisiin kihlattumme kanssa,
jos hän on ollut meille uskoton eikä siten enää ole neitsyt. Jos rakastamme
häntä, voimme jättää oikeutemme käyttämättä ja mennä hänen kanssaan
naimisiin. Siksi Jeesus sanoi, että teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses
salli hylkäämisen, mutta alussa ei niin ollut.(Matt.19:8)

Vanhassa Testamentissa kerrotaan kuinka Jumala kirjoitti Israelille erokirjan
(Jer.3:8) ja lähetti pois luotaan seitsemäksikymmeneksi vuodeksi. Jumala ei
tehnyt niin kuin israelilaiset tekivät erokirjoillaan. He hylkäsivät puolisonsa
lopullisesti. Jumalan erokirjassa oli määräaika. Jumala kurittaa uskotonta
kansaansa, mutta ei hylkää. Tee sinäkin samoin. Vaikka joutuisit eroamaan
puolisostasi, älä hylkää häntä. Hän voi tulla vielä takaisin luoksesi, kuten Israel
palasi kotiinsa.

Vain Jumala on syytön osapuoli, jolla on oikeus hylätä meidät, koska me
kaikki olemme olleet uskottomia. Jeesus ei tullut puolustamaan syyttömiä, vaan
syyllisiä, jotka tunnustavat ja hylkäävät syntinsä.

Mitä Jeesus tekee haureellisille uskoville?
Voimme havaita, että Jumala on pitkämielinen meitä kohtaan. Hänen
pitkämielisyytensä näkyi jo Vanhassa Testamentissa. Monet hänen omistaan
elivät synnissä, mutta Hän ei heitä hylännyt, vaan lähetti profeettoja
nuhtelemaan heitä. Voi meitä, jos käytämme väärin Hänen pitkämielisyyttään.

Monet sanovat, että minulla menee hengellisesti hyvin, vaikka olen mennytkin
eronneena naimisiin. Olet tehnyt väärän johtopäätöksen. Sinulla menee hyvin,
koska Jumala on pitkämielinen. Hän on uskollinen, vaikka sinä olet uskoton.

Israelin tavoin emme mekään voi päästä Uuteen Liittoon Jumalan kanssa
muutoin kuin Jeesuksen kuoleman kautta. Jumala ei voinut päästä eroon
huonosta vaimostaan, Israelista, muutoin kuin sen kuoleman kautta. Jumalan
pitkämielisyys odotti Israelia Jeesukseen asti. Golgatalla Vanha Liitto kuoli.

Nyt Jumalan pitkämielisyys odottaa meitä vastaavalla tavalla. Jos emme
Jumalan määräämässä ajassa tule Hänelle uskollisiksi, meitä kohtaa hengellinen
kuolema. Tästä apostoli Johannes kirjoitti. "Jos joku näkee veljensä tekevän
syntiä, joka ei ole kuolemaksi, rukoilkoon, ja Jumala on antava hänelle elämän,
niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On myös syntiä, joka on
kuolemaksi. Siitä en sano, että olisi rukoiltava."1Joh.5:16

Pyhän Hengen pilkkaaminen on synti, jota ei voi saada anteeksi. Se on kuolema,
joka vapauttaa Jumalan olemasta uskollinen uskottomille. Jumalan taloudessa
vain kuolema purkaa liitot.

Miten voidaan kääntyä pois haureellisesta liitosta?
Paavali pelkäsi Korintton uskovien puolesta, että joku tulee ja julistaa
heille "toista Jeesusta", joka turmelee heidän mielensä Kristusta kohtaan.
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(2Kor.11:3-4) Toisin sanoen joku muuttaa heidän omantuntonsa sisältöä, samoin
kuin käärme sai Eevan pitämään kiellettyä sallittuna.

Jos joku on Jeesuksen Kristuksen oma, vain Jeesuksen opetus hallitsee hänen
omaatuntoaan. Jumalan käskyt ovat Jeesuksen verellä kirjoitetut minun
sydämeni tauluun. Minä tekisin syntiä Jeesustani vastaan, jos erottuani menisin
uudestaan naimisiin. Jos sinun sydämessäsi lukee eri tavalla kuin minun, niin
joku toinen Jeesus on sen kirjoittanut.

Omatuntosi on se, mistä Jumala tarkistaa sinut, oletko neitsyt. Jos Hän löytää
sieltä epäjumalien kirjoitusta, sinun havaitaan harjoittaneen haureutta.

Jokainen meistä voi tutkia omantuntonsa sisällön ja mistä se on peräisin.
Monijumalaisen ihmisen omatunto on monen hengen kirjoittama. Tavallisesti
ihmisten omattunnot ovat valtioiden lakien ja uskontojen käskyjen vallassa.
Nykyään monilla on tieteellisen ateismin kirjoittama omatunto. Heille oikea ja
väärä ovat suhteellisia asioita. Heille sama asia on oikein tai väärin, riippuen
siitä mikä kulloinkin on heidän etujensa mukaista.

Nykyään, ainakin länsimaissa, yritetään evoluutio-uskonnon avulla kirjoittaa
suhteellista moraalia kaikkien omaantuntoon ja siksi avioerokin myönnetään
mistä syystä tahansa. Aiemmin maallinen laki myönsi avioeron vasta sen
jälkeen, kun oli todettu, että on tehty aviorikos. Se ei johtunut kristillisyydestä,
vaan siitä, että hallitukset tiedostivat avioliiton yhteiskunnallisen merkityksen.

Voit huomata sen, jos omatuntosi on sitoutunut valtiosi tai Mooseksen
lakiin. Tiedät senkin, jos sinulla on ateistin omatunto. Jos omatuntosi on
sidottu Mooseksen lakiin, olet lain alla, etkä elä Jumalan evankeliumista. Jos
omatuntosi on sidottu maalliseen lakiin, et ole vielä Jeesuksen kuoleman kautta
kuollut tälle maailmalle.

Onko omatuntosi jaettu Jeesuksen, Mooseksen ja isänmaasi lakien kesken?
Minä rakastan Kristuksen Jeesuksen lakia, koska Hän rakasti minua ja kuoli
puolestani. Olen Jeesuksen kuoleman kautta kuollut pois Mooseksen kautta
annetusta laista ja kaikista ihmiskäskyistä. Koska Hän elää minussa, voin elää
Hänen käskyjensä mukaan.

Vaikka omantuntomme sisältö olisi sama, eri lähde on voinut kirjoittaa sen.
Kirjoittajan jättämä jälki vaikuttaa siihen, miten voimme elää omantuntomme
mukaan. Jeesuksen kirjoittamana "älä tapa" antaa meille paljon suuremman
voiman kuin sama Mooseksen kirjoittamana. Paavi vastustaa eronneiden
uudelleen avioitumista, koska pitää avioliittoon vihkimistä sakramenttina. Minä
vastustan sitä, koska Jeesus palautti avioliiton sellaiseksi kuin se oli alussa.

Jumalan edessä sillä ei ole mitään merkitystä, mitä lukee maallisissa
avioliittorekistereissä. Hänellä on oma rekisterinsä. Isänmaa on monien
uskovien epäjumala, jonka vaikutuksesta he eivät välitä Jumalan rekisteristä,
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vaan elävät maallisen avioliittorekisterin mukaan. Heitä Jumala rankaisee
antamalla lesbojen ja homojen tulla samaan rekisteriin heidän kanssaan. Kuka
Jumalan rekisterissä on sinun puolisosi? Elätkö haureellisessa liitossa jonkun
toisen puolison kanssa vedoten maallisen lain antamaan oikeuteen?

Et voi tehdä Jumalan tahtoa, jos olet osallinen epäjumalien hengistä. Älä
anna maallisen lain sitoa omaatuntoasi. Puhdistaudu isänmaallisuudesta ja
kaikesta maailman rakkaudesta. Käänny Jeesuksen puoleen ja ota vastaan Hänen
rakkautensa, jonka Hän osoitti sinulle Golgatalla. Saat kuolla pois laista yhdessä
Hänen kanssaan ja Pyhä Henki kirjoittaa Hänen käskynsä sydämeesi.

Kun olet tullut Jeesukselle alamaiseksi, voit tunnustaa syntisi Hänelle
Kristuksen lain valossa. Pyydä Häntä puhdistamaan itsesi ja korjaamaan, mitä
on korjattavissa. Älä pelkää, mitä tulee tapahtumaan. Jeesus elää ja on kanssasi
ja antaa sinulle viisauden ja voiman toimia Jumalan tahdon mukaan.
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Ihmisen Omistaja
Joskus kuulee sanottavan: "Ei toista ihmistä voi omistaa." Voiko mitään
olla olemassa ilman omistajaa? Tekijäsi omistusleima löytyy sinusta.
Tutki itsesi, niin löydät sen. Et ehkä tutki, koska et tahdo sen löytyvän.
Mieluummin leikittelet ajatuksella, että olet vain itsesi oma. Jos et anna
kenenkään omistaa itseäsi, et myöskään itse oikeasti omista mitään.

Omistajan oikeus ja velvollisuus
Tavaroilla on omistajansa. Tehdas omistaa tekemänsä tuotteet. Sillä on vastuu
tuotteestaan silloinkin, kun sen käytännössä omistaa kauppa tai kuluttaja.
Valmistaja voi vetää viallisen tuotteensa pois markkinoilta ja viedä sen
kaatopaikalle. Sillä on oikeus ja velvollisuus tehdä se, oman nimensä kunnian ja
kuluttajien turvallisuuden tähden. Eikö siis ihmisen suunnittelijalla ja tekijällä
olisi samaa oikeutta?

Jumala omistaa ihmisen, jonka Hän on luonut. Moni ihmettelee, miksei Hän jo
ole "vetänyt pois markkinoilta" tuotetta nimeltä ihminen, koska se on ilmeisen
viallinen. Hän onkin luvannut heittää viallisen luomuksensa Helvetti nimiselle
kaatopaikalle. Syy viivyttelyyn on siinä, että Hän on suunnitellut ihmiselle
mahdollisuuden välttää kaatopaikka hengellisen uudestisyntymisen kautta.

Jokaisella on mahdollisuus päästä uuteen liittoon Jumalan kanssa ja tulla
uudeksi paremmaksi luomukseksi. Sinun valinnastasi riippuu omistaako Hän
sinut Aadamin vai Jeesuksen Kristuksen kautta. Joka tapauksessa Hän omistaa
sinut Aadamissa.

Omistussuhteen kieltäminen
Ihmiskunta elää uhmakkaassa kapinassa Jumalaa vastaan. Tehty sanoo
Tekijälleen: "Minun Tekijääni ei ole olemassa. Olen kehittynyt itsestään.
Minä itse omistan itseni, eikä kukaan muu." Tämä uhma näkyy erityisen hyvin
nykyihmisen avioliittokäsityksessä. Juuri aviopuolisostaan ihmiset hokevat:
"Et voi omistaa puolisoasi." Kuitenkin Jumala loi avioliiton omistussuhteeksi
julistaakseen sen kautta meille sitä, että Hän omistaa meidät.

Avioliitto on omistussuhde
Jumala omistaa koko ihmisen, mutta aviopuolisot omistavat toisensa vain
fyysisesti. Jeesus sanoo: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät
mieheksi ja naiseksi ja sanoi: 'Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään
ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha'? Niinpä he eivät enää
ole kaksi vaan yksi liha."Matt.19:4-6

Heidän ykseytensä ei siis perustu sielujen harmoniaan, vaikka se olisi hyvä
lisä liittoon. He omistavat toistensa ruumiit, mutteivät enempää. Paavali tuo
esiin Jumalan sanan asiasta: "Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan
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vaan miehen. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa vallassaan vaan
vaimon."1Kor.7:4  Tästä johtuu se, että liitto kestää niin kauan kuin ruumis elää,
eikä niin kauan kuin sielut ovat kiintyneitä toisiinsa.

Avioliiton maineen omistussuhteena on pilannut se, että vaimosta on joskus
tehty aviomiehensä orja. Alistetut vaimot ovat nousseet kapinaan ja "toisen
omistaminen" on julistettu pahaksi asiaksi. Omistaminen on yritetty korvata
rakastumisella, vaikka siitä ei ole avioliiton perustaksi.

Avosuhteet saavat voimansa asenteesta, joka sanoo, ettei saa omistaa toinen
toistaan. Tämä asenne on myös synnyttänyt avioerojen vyöryn, koska
ajatellaan, että tunteet pitävät avioliittoa voimassa. Rakastumisen tunteiden
loppuminen ei pura avioliittoa, koska Jumala on luonut avioliiton elinikäiseksi
omistussuhteeksi. Vain puolison kuolema purkaa avioliiton.

Monet sanovat edelliseen, ettei erilleen joutuneiden puolisoiden avioliitolla voi
olla mitään merkitystä, koska se ei enää toimi käytännössä. Siksi he ajattelevat,
että eronnut voi mennä uuteen liittoon, vaikka entinen puoliso vielä elää. Näille,
uusiin liittoihin menneille kuuluu Jumalan sana, jonka Johannes Kastaja sanoi:
"Sinun ei ole lupa pitää häntä."Matt.14:4  Koska he eivät ymmärrä sitä, että
avioliitossa on kysymys omistamisesta, niin he luulevat, että avioliitto loppuu
siihen, kun elämä samassa sängyssä loppuu.

Jos joku varastaa minun autoni ja onnistuu rekisteröimään sen omalle nimelleen,
niin se ei tee hänestä minun autoni laillista omistajaa. Samoin se, joka menee
eronneen kanssa naimisiin, ei ole tämän laillinen omistaja.

Jumalan laki sitoo kaikkia ihmisiä, vaikka he yrittävätkin korvata sen omalla
laillaan. Ihmiset tuomitaan kerran Jumalan lain mukaan, eikä minkään
eduskunnan säätämän lain mukaan. Jumala omistaa kaikki ihmiset, vaikka
he elävätkin Hänestä erossa. Jumala omistaa sinut, vaikka sinulla ei olekaan
myönteisiä tunteita Häntä kohtaan.

Jos avioliitto ei ilmene käytännön yhteiselämänä, se ei tarkoita sitä, etteikö sitä
olisi olemassa. Jos ihminen ei havaitse Jumalaa käytännön elämässään, se ei
tarkoita sitä, etteikö Häntä olisi olemassa. Hän omistaa sinut vaikka et pidä yllä
suhdetta Häneen.

Uusi omistussuhde
Senkö tähden yhä torjut Jumalan kosinnan, koska ajattelet, ettei sinua saa
kukaan omistaa? Sinä voit sanoa: "Jos Jumala omistaa minut, niin miksi Hän ei
tehnyt minusta parempaa? Onko minun vikani, jos olen niin sekundaa, että olen
taipuvainen tekemään syntiä?"

Pahan olemassaoloa vastaan kapinoiminen on turhaa. Kuule, meillä ei ole
varaa arvostella Jumalaa, olkoon Hän sitten millainen hyvänsä! Vain järjetön
niskoittelee ylivoimaista voimaa vastaan. Miksi jäisit arvostelemaan Jumalaa
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siitä, että olet syntinen, kun Hän kerran tarjoaa sinulle pääsyä uuteen suhteeseen
kanssaan? Ota vain vastuu teoistasi ja tunnusta Jumalalle syyllisyytesi.

Jumala oli Jeesuksessa Kristuksessa ja tuhosi syntisen luontomme Jeesuksen
kuolemassa. Jos sinä panet Jeesuksen uhrin syntiuhriksesi Jumalan edessä,
niin sinun syntisi annetaan anteeksi. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista
ja loi meitä varten uuden ihmisen Jeesuksen ylösnousemuksessa. Jos sinä
synnistä vapautettuna annat Jeesuksen omistaa itsesi, niin Hänen omanaan
sinulla on hieno, iankaikkinen tulevaisuus. Jos et anna Jumalan omistaa itseäsi
Jeesuksessa, et omista mitään, mutta Jumalan omana omistat Hänen kauttaan
kaiken.

Mitä ihmettä vielä viivyttelet ja epäröit? Sinulla on laillinen pääsy uuteen
liittoon, koska vanha liittokumppanisi kuoli, Golgatalla.
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Evankeliumin pasifismi
Vain Jeesus Kristus on arvollinen tappamaan ihmisen, koska Hän kuoli
kaikkien puolesta.

Jeesus Kristus on arvollinen
Jumala tappaa meidät, kun Hän tuomitsee meidät kuolemaan. Hän on arvollinen
sen tekemään, koska Hän on meidän Luojamme. Me saamme sen, minkä
olemme syntiemme tähden ansainneet. Hän antaa elämän ja ottaa sen pois.
Kuolema on Jumalan tuomio synnistä.

Ennen kuin Jeesus kuoli kaikkien puolesta, Jumala antoi ihmisten toteuttaa
kuolemantuomioita Hänen puolestaan. Nyt Jeesuksen maahan vuodatettu veri
puhuu anteeksiantamusta kaikille. Siksi, ei kukaan muu kuin Hän ole arvollinen
tappamaan pahan tekijää. Kaikki rikollisten teloitukset ovat rikoksia Jumalan
evankeliumia vastaan. Isä saa antaa ruumiillista kuritusta lapselleen ja poliisi saa
käyttää väkivaltaa rikollista kohtaan, mutta vain ja ainoastaan Jeesus Kristus saa
tappaa ihmisen.

Jumala ei ole koskaan hyväksynyt tappamista mistään muusta syystä kuin
joidenkin syntien tähden. Hän ei ole koskaan antanut itsensä tai isänmaansa
puolustajalle oikeutta tappaa. Hän itse lupasi puolustaa kansaansa, jos he pitävät
Hänen käskynsä. Joskus oli kansoja, joissa kaikki kansalaiset Jumalan lain
mukaan ansaitsivat kuoleman. Koska sen kansan syntivelka oli saavuttanut
velkakaton, Jumala pani jonkun toisen kansan hävittämään sen. Näin ei ole enää,
koska Jumala teki Golgatalla rauhan kaikkien kansojen kanssa.

Nyt on armon aika, jossa Jumala julistaa rauhaa kaikille kansoille Jeesuksen
Kristuksen nimessä ja veressä. Kristillinen pasifismi perustuu Jumalan
evankeliumiin. Kristus on Rauhanruhtinas. Jumalan evankeliumi on
rauhan evankeliumi. Jos joku pysyy evankeliumin uskossa, hän on vapaa
asevelvollisuudesta, koska se on tappamisvelvollisuus.

Raamatun kristillisyydellä ei ole mitään tekemistä miekkalähetyksen tai
ristiretkien kanssa. Ne ovat niiden hallitsijoiden valtataistelua, jotka ovat
varastaneet kristillisyyden oman vallanhimonsa välineeksi. Kristillisyyteen
pakottaminen on häväissyt Jumalan rakkauden. Jeesuksen seuraajat eivät tapa
ketään missään olosuhteissa. Jos Jeesuksen oman henkeä uhataan, hänelle riittää,
että hänelle käy niin kuin Jeesukselle.

Eräänä päivänä Jumalan pitkämielisyys tulee täyteen. Silloin Jeesus tulee
taivaasta maan päälle ja Hän yksinään sotii jumalattomia vastaan ja surmaa
heidät. Vaikka kaikki uskovat tulevat silloin maan päälle Hänen mukanaan,
he eivät osallistu taisteluun. Vain Jumalan Karitsa on arvollinen siihen sotaan.
Koska emme ole arvollisia tappamaan ihmisiä edes silloin, kun olemme
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täydellisinä uudessa ruumiissamme, vielä paljon vähemmän olemme nyt siihen
arvollisia.

Vain Jeesus on arvollinen surmaamaan jumalattomat, koska vain Hän
kerran otti päälleen ristillä heidän tuomionsa ja kärsi Jumalan vihan heidän
puolestaan, jotta kuka tahansa, mistä kansasta tahansa voisi pelastua. Jumalan
uhri on annettu jokaisen ihmisen puolesta! Siksi jokaisen ihmisen elämä on
arvokas, olkoon hän kuinka paha tahansa. Jumalan Uhri on pyhä! Älä häpäise
evankeliumia tappamalla ihmisen, jonka puolesta Hän on antanut uhrinsa.

Jeesus herättää synteihinsä kuolleita eloon
Ruumiillinen kuolema ei ole niin kauhea asia kuin hengellinen kuolema. Aadam
ja Eeva kuolivat hengellisesti sinä päivänä, kun he söivät kiellettyä hedelmää,
vaikka he elivät ruumiillisesti sen jälkeen vielä satoja vuosia. Syntiä tekemällä
me surmasimme itsemme. Valehtelemalla murhasimme itsemme. Varastamalla
riistimme itseltämme hengen. Harjoittamalla haureutta aiheutimme itsellemme
kuoleman. Aviorikoksella lävistimme itsemme hengiltä. Tappamalla ihmisen
tapoimme itsemme.

Jos joku ei ole koskaan tehnyt syntiä, hän on selvinnyt hengissä. Kaikki
muut ovat kuolleet. Käytännössä kukaan muu kuin Jeesus ei ole selvinnyt
hengissä, koska Hän on ainoa synnitön ihminen. Sitä varten Jeesus kuoli meidän
puolestamme, jotta me voisimme tulla eläviksi. Jos kuolleet kuulevat Jumalan
Pojan äänen, he saavat elää. Synteihin ja rikoksiin kuolleet saavat kuulla
evankeliumin Jeesuksesta ja tulla eläviksi - jos tahtovat.

Onko kivaa olla kuolleena? Monet ovat sitä mieltä, että kuolema on
parempi kuin elämä. Näyttää siltä, että enemmistö ihmisistä suorastaan
rakastaa kuolemaa eli syntiä. He eivät kadu pahuuttaan ja rikoksiaan. Siksi
anteeksiantamus on heille arvoton asia. He eivät osaa pelätä Jumalan tuomiota,
koska ovat niin kuolleita. He odottavat ruumiillista kuolemaansa tyynenä, koska
ovat sopeutuneet osaansa kuolleina.

Jospa kuolleet saisivat jonkun todistuksen siitä, miten hyvä on olla elävä. Jospa
he näkisivät Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ja antaisivat sen vetää itsensä
Jumalan yhteyteen. Tullessaan uskoon kuollut tulee eläväksi.

Jos olet elossa, et sekaannu kuolleiden sotiin, vaan olet altis todistamaan
kuolleille rauhan evankeliumia. Joka elää ja uskoo Jeesukseen, ei ikinä kuole.
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Vieraita ja muukalaisia
Jeesuksen omat ovat muukalaisia valtioissa, joissa he asuvat, koska Jeesus
on heidän Kuninkaansa. Siksi kristityllä ei ole mitään osuutta tämän
maailman isänmaallisuuteen.

Muukalaiset etsivät isänmaataan
Abrahamin ajan uskovaisista sanotaan, että he tunnustivat "olevansa vieraita ja
muukalaisia maan päällä."Hep.11:13  He eivät olleet isänmaallisia, sillä "ne, jotka
näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata."Hep.11:14  He kokivat olevansa
isänmaattomia, koska he eivät voineet pitää isänmaanaan valtiota, jossa he
asuivat. Jumalan kutsun tähden he olivat hylänneet maallisen isänmaansa ja "nyt
he kuitenkin pyrkivät parempaan maahan, nimittäin taivaalliseen."Hep.11:16

Abraham ei pyrkinyt saamaan omakseen nykyistä Israelin maata tai
rakentamaan Jerusalemia, vaan hän pyrki parempaan, se on taivaalliseen
kaupunkiin. Maan, jossa hän asui muukalaisena, Jumala lupasi hänen
jälkeläisilleen, mutta Abrahamille itselleen luvattiin taivaallinen perintö.

Vain taivaallinen Siion on tavoittelemisen arvoinen, eikä sitä vallata asein
arabeilta. Abrahamille luvatusta siunauksesta pääsee osalliseksi Jeesuksessa
Messiaassa, joka on Abrahamille luvattu "siemen, jossa kaikki kansat tulevat
siunatuiksi".

Raamatun Jeesukseen uskovilla on sama toivo taivaallisesta isänmaasta kuin
Abrahamilla, koska meille sanotaan. "Jos te siis olette Kristuksen omia, te olette
Abrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan."Gal.3:29

Jeesuksen omat tunnustavat: "Meidän yhteiskuntamme on taivaissa, ja sieltä
me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi."Fil.3:20  Älköön
kukaan luulko kristillisyyden olevan maallista siionismia, sillä Jeesuksen
yhteyteen tulleista sanotaan: "Te sitä vastoin olette tulleet Siionin vuoren ja
elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin luo."Hep.12:22

Huomattava osa nykyajan kristityistä on kuitenkin isänmaallisia, eivätkä he
tunnusta olevansa muukalaisia nyt asumassaan valtiossa. Heillä on siten eri
mieli ja toivo kuin Raamatun uskovilla. Isänmaallisuudellaan he ilmaisevat,
etteivät he etsi isänmaata.

Heistä olisi häpeällistä olla olematta isänmaallisia. Voi heitä, sillä Jumala
häpeää heitä juuri heidän isänmaallisuutensa tähden, eikä salli kutsua itseään
heidän Jumalaksensa. Sen sijaan Jumala sanoo maallisen isänmaallisuutensa
hylänneistä näin: "Jumala ei häpeä heitä vaan sallii kutsua itseään heidän
Jumalakseen."Hep.11:16
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Jeesusta rakastava ihminen kaipaa Hänen luokseen. Jumalan lapset haluavat
asua Jumalan Kuningaskunnassa. Siksi he kokevat muukalaisuutta tämän ajan
valtakunnissa.

Alamaiset muukalaiset
Usein isänmaalliset uskovaiset vetoavat Raamatun sanaan, että pitää olla
alamainen esivallalle. On selvää, että vieraan valtion kansalaisen täytyy olla
alamainen sen maan viranomaisille, jossa hän nyt asuu. Maassa eletään maan
tavalla niin pitkälle, kun se ei ole ristiriidassa Jumalan Kuningaskunnan lakien
kanssa.

"Jokaisen tulee olla alamainen sille esivallalle, jonka alainen hän on. Eihän
ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta. Ne esivallat, jotka ovat olemassa, ovat
Jumalan asettamia."Room.13:1  Tämä sana ei ole kehotus totella esivaltaa kaikessa
kuin Jumalaa. Oikeastaan se painottaa tyytymään siihen esivaltaan, joka
on. Paavalihan puhuu tässä uskoville, jotka elivät alamaisina keisari Neron
hallitukselle. Huonokin hallitus on parempi kuin anarkia. Huonokin perhe on
parempi kuin avosuhteet.

Jumalan asettamaan järjestykseen kuuluu niin esivalta kuin myös perhe. Hän
on asettanut vanhemmat lapsille auktoriteetiksi. Isää ja äitiä tulee kunnioittaa,
vaikka he olisivat pahoja. Silti on väärin rakastaa vanhempiaan tai isänmaataan
enemmän kuin Jeesusta. Samoin esivaltaa tulee kunnioittaa, vaikka se olisi paha.
Antaahan Jeesus omilleen selkeän käskyn siitä miten asennoitua pahuuteen:
"älkää tehkö pahalle vastarintaa."Matt.5:39

Jeesuksen omien kannalta kaikki tämän maailman hallitukset ovat pahan
vallassa, enemmän tai vähemmän. "Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta
koko maailma on Pahan vallassa."1Joh.5:19  Isänmaa pahan vallassa, sehän on
kauhea asia isänmaalliselle!

Taistelu pahaa vastaan on kaikkien sotien aiheena. Pahuutta ei kuitenkaan
voi voittaa inhimillisin asein. Vasta Jeesuksen tulemus maan päälle vapauttaa
maailman pahan vallasta.

Monilla kristityillä ei ole ollut kärsivällisyyttä odottaa Jeesusta, vaan he ovat
yrittäneet inhimillisin asein taistella pahuutta vastaan. Jospa he olisivat tyytyneet
olemaan muukalaisia maailmassa ja taistelleet pahaa vastaan vain rukouksin ja
hyvin teoin Pyhässä Hengessä! Voi kuinka heidän väkivaltaiset ristiretkensä
ovatkaan häpäisseet Jumalan nimen!

Kristitty on alamainen esivallalle sellaisissa asioissa kuin Jeesuskin oli.
Esimerkiksi verojenmaksussa, "antakaa keisarille, mikä keisarin on".
Kristitty ei ole alamainen esivallalle silloin, kun se vaatii kansalaisiltaan
epäjumalanpalvelusta, kuten itsensä uhraamista sodassa.
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Isänmaallisuuden uskonto
Kaikki eivät tajua isänmaallisuutta uskonnoksi, vaikka sillä on kaikki uskonnon
tunnusmerkit. Itse asiassa isänmaallisuus on maailman suurin uskonto, koska
se on hyvin suosittua kaikkien kansojen keskuudessa. Kaikki sodat on käyty
tämän uskonnon tähden. Niin kauan kuin sotasankarien hautoja palvotaan, on
sotia. Kaikkien valtioiden liput ovat punaisia uhriverestä niin kauan kuin nuoret
vannovat niille valojaan.

Valtio-epäjumala on ovelasti pystynyt käyttämään muita uskontoja hyväkseen.
Liittoutumalla eri uskontojen kanssa se on usein saanut pantua sotansa muiden
uskontojen syyksi. Siksi se mielellään antaa kristittyjenkin ratsastaa itsellään.

Sinä, Jumalan ihminen, hyppää jo alas pedon selästä! Tosi kristityn pitäisi
ymmärtää, että veriuhrit isänmaalle ovat Jumalalle kauhistus, vaikka ne ovatkin
monien ihmisten mielissä suuria sankaritekoja!

Taistelu kansallisen ylpeyden, omaisuuden ja itsekkyyden puolesta on Jumalalle
kauhistus. Isänmaallisuudessaan he rakastavat kansansa kunniaa, omaisuuttaan
ja perheitään ja ovat valmiit tappamaan jokaisen, jonka uskovat uhkaavan
heidän hyvinvointiaan.

Jotkut heistä uskovat jopa tappavansa Jumalan puolesta ja uhraavansa itsensä
sodassa Jumalalle. Hän ei kuitenkaan ota heiltä vastaan sellaista uhria, koska
Hän on tehnyt kaikkien ihmisten kanssa rauhan Jeesuksen ristinveren kautta.
Vain Jeesus on kyllin pyhä tappamaan jumalattomat. Uhrisi sodassa voi olla
vain valtiosi hallitukselle eikä Jumalalle, ja missä uhrataan epäjumalalle,
siellä uhrataan pahoille hengille. "Minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat
riivaajille eivätkä Jumalalle, enkä minä tahdo teidän tulevan osallisiksi
riivaajista."1Kor.10:20

Jotkut uskovaiset väittävät, että Jumala olisi antanut hallituksille luvan tappaa
sodassa. He sanovat, että meidän velvollisuutemme on puolustaa maatamme. He
eivät näe mitään pahaa isänmaallisuudessaan. Jeesus sotii heitä vastaan suunsa
miekalla hajottaakseen maahan heidän ajatustensa linnoitukset, jotka epäjumalat
ovat heidän sydämeensä rakentaneet, etteivät he tuntisi Jumalaa.

"Vaikka elämmekin lihassa, emme kuitenkaan sodi lihan mukaan, sillä meidän
sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla
kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen
varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme
jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle."2Kor.10:3-5

Maansa lipulle valoja vannova ihminen ei voi tuntea Jumalaa. Sota pahuutta
vastaan käydään hengellisin asein ihmisten sydämissä, eikä pommein ja asein
sotakentillä. Sota terrorismia vastaan käydään sinun ajatusmaailmassasi. Jos
pelkosi sai sinut tarttumaan aseeseen, olet hävinnyt sodan.
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Katso rohkeaa miestä, Jeesusta! Hän ei tehnyt pahalle vastarintaa ja Hän tulee
hallitsemaan maan päällä. Ole Hänen seuraajansa ja sodi vain hengellisin asein!

Jumalan maa
Jumalan on kaikki universumit. Hän tekee niille, mitä Hän tahtoo. Kuka voi
sanoa Hänelle: "Mitäs teet!" Hänen on myös maapallo ja kaikki, mitä siihen
on tehty. Kaikki kansat ovat kuin pölyhiukkanen Hänen edessään. Hän tuli
Jeesuksessa ihmiseksi, jotta me voisimme tuntea Hänet. Hän on luvannut meille
ylösnousemuksen uuteen ruumiiseen, jossa voimme elää Hänen lähellään.

Jeesuksen kautta Jumala on Isämme. Näin ollen kaikki, mitä Hän omistaa, on
meidän isänmaatamme. Jokainen neliö maapallosta on minun Isäni maata.

Pahan pelko saa ihmiset puolustamaan maataan. He pelkäävät menettävänsä
itsenäisyytensä ja joutuvansa vieraan kansan orjiksi. He pelkäävät vääriä asioita.
Heidän pitäisi pelätä olla Jumalan vihollisia ja synnin orjia.

Mikä tahansa vääryys minua kohtaakin tässä ajassa, se ei voi tehdä minusta
onnetonta, koska minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Hän on minun kanssani,
jos joudun lähtemään pakolaiseksi. Hän antaa minulle tarpeeni, jos omaisuuteni
ryöstetään. Jos vieras valtio voikin pakottaa minut puhumaan muuta kuin
äidinkieltäni, niin kukaan ei voi ottaa minulta pois Jumalan äänen kuulemista.
Kukaan ihminen ei voi ottaa minulta pois sitä vapautta, jonka Jeesus on minulle
antanut.

Jeesuksella on kaikki valta
Valtio-jumalan palvelijat ovat säälittäviä. He elävät Paholaisen valtapiirissä.
Jeesus tuli heittämään tämän maailman ruhtinaan ulos valtaistuimeltaan. Jeesus
sanoi: "Nyt on tämän maailman tuomion hetki. Nyt tämän maailman ruhtinas
heitetään ulos."Joh.12:31  Noustuaan ylös kuolleista Jeesus sanoi: "Minulle on
annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä."Matt.28:18

Jumalan Poika, Jeesus oli kerran ristillä meidän syntiemme tähden, mutta nyt
ihminen, Jeesus Kristus on Jumalan valtaistuimella. Pian Hän on tuleva pilvissä
maan päälle ja hallitseva koko maailmaa.

Kaikki nykyiset hallitukset ja eduskunnat menettävät valtansa - Hänelle!

Luovuttaako Suomen presidentti, hallitus ja eduskunta valtansa Jeesukselle
vapaaehtoisesti? Minkään maan hallitus ei tule luopumaan vallastaan ilman
taistelua. Raamattu kertoo, että he yrittävät sotia Jeesusta vastaan, kun Hän
tulee.

Eikö olekin säälittävää! Pahojen henkien yllyttäminä kaikki kansat lähtevät
sotaan Kaikkivaltiasta vastaan. "Ne ovat riivaajien henkiä, jotka tekevät
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tunnustekoja, ja ne lähtevät kokoamaan kaikki maanpiirin kuninkaat sotaan
Jumalan, Kaikkivaltiaan, suureksi päiväksi."Ilm.16:14

Sinä isänmaallinen uskovainen, sinä olet vaarassa päätyä sotaan Kaikkivaltiasta
vastaan Harmagedonille! Kavahda valtio-epäjumalan palvelusta. Puhdistaudu
osallisuudestasi epäjumaliin. Jeesus Messias on totinen Jumala ja iankaikkinen
elämä.

Vainotut muukalaiset
Jeesus on uhka tämän maailman hallituksille, koska Hän on tulossa ottamaan
vallan maan päällä. Siksi on luonnollista, että hallitukset vainoavat Jeesuksen
omia. Poliitikot eivät aina tajua, miksi he inhoavat Jeesukseen uskovia ihmisiä.
Vaikka he itse eivät usko Jeesuksen tuloon, niin heissä vaikuttavat pahat henget
tietävät sen, ja vaikuttavat heissä uskovien vastaisia toimia.

Valtio tarjoaa uskonnonvapautta, mutta se on ansa Jeesuksen omille. Vapaille
ei voi tarjota vapautta. Jos pyydät itsellesi uskonnonvapautta, niin tunnustat
saavasi vapautesi valtiolta. Jos sen tunnustit, niin silloin valtio vetoaa sinuun,
että sinun täytyy aseella puolustaa valtiota säilyttääksesi uskonnonvapautesi.

Jumalan suusta on lähtenyt sana: "Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa
evankeliumia kaikille luoduille." Lupaa julistamiseen ei tarvitse kysyä miltään
hallitukselta. Jos joku hallitus asettuu Jumalan tekoja vastaan, Jumala on
voimallinen poistamaan esteet. Vaino ei ole koskaan kyennyt pysäyttämään
Jumalan evankeliumia. Sen sijaan uskovien liittoutuminen valtion kanssa on
useinkin sen tehnyt.

Mitä lähempänä olemme Jeesuksen tuloa, sitä suuremmaksi kasvaa jännite
Jeesuksen omien ja maailman hallitusten välillä. Nyt alkaa olla horjuville
uskoville viimeiset hetket valita puolensa. Jokainen sydämesi side tähän
maailmaan on vaarallinen sielullesi. Puhuessaan lopunajasta Jeesus sanoo:
"Muistakaa Lootin vaimoa! Joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta
joka elämänsä kadottaa, pelastaa sen."Luuk.17:32-33

Jumalan sallimatta meille ei tapahdu mitään, ei hyvää eikä pahaa. Lootin vaimo
katsoi taakseen, koska hän ei tahtonut luopua siitä, minkä Jumala oli päättänyt
ottaa häneltä pois. Jos hän olisi täysin luottanut Jumalaan, niin hän olisi innolla
katsonut eteenpäin nähdäkseen, mitä uutta Jumala oli hänelle valmistanut.
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Väkivaltainen maailma
Ihmisten ylpeys, ahneus ja itsekkyys ovat syy väkivaltaan sekä yksilöiden
että kansojen välillä.

Ylpeys ja väkivalta
Ylpeys on syy väkivaltaan. "Ylpeys on heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku,
joka verhoaa heidät."Ps.73:6  Sotilas univormussaan kunniamerkki rinnassa on
jumalattomuuden symboli. Kansallisylpeys on syynä moniin sotiin.

Maailmassa on sotia, koska loukattu ylpeys haluaa kostaa. Kirkko ja valtio
epäjumalina pitävät yllä väkivallan kierrettä. Ylpeässä uhmassaan ihmiset jopa
väittävät Jumalan olevan heidän puolellaan vihollista vastaan. Siten he todistavat
itseään vastaan, etteivät he usko Raamatun Jumalaan.

"Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä on
kirjoitettu: 'Minun on kosto, minä maksan takaisin, sanoo Herra'. Mutta jos
vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna hänelle
juotavaa. Näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna
pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä."Room.12:19-20  Valtioiden
johtajat ovat kuitenkin päättäneet koota vihollistensa päälle ohjuksia, eikä
rakkauden tulisia hiiliä.

Ylpeydessään he eivät tahdo antaa sijaa Jumalan vihalle, vaan ovat päättäneet
itse hoitaa kostamisen. Yksin Jumala on Herra, jolla on oikeus surmata ihminen
ja kostaa murhattujen puolesta. Koska Hän on luonut ihmisen, Hänellä on myös
oikeus tuhota luomuksensa. Ihmisilläkin on oikeus tuhota rakentamansa talot ja
koneet, koska ne ovat ihmisen tekemiä.

Sodassa halutaan panna täytäntöön tuomioita, jotka kuuluvat vain Jumalalle.
Maahan hyökkääjä tekee väärin, mutta kosto siitä kuuluu Jumalalle.
Kansalaisiaan sortava hallitus tekee väärin, mutta kosto siitäkin kuuluu
Jumalalle.

Nöyrät ja väkivallattomuus
Sodassa tappaminen on rikos Jumalan evankeliumia vastaan, koska Jeesus kuoli
ristillä kaikkien ihmisten puolesta. Jumala kosti meidän pahat tekomme Hänelle.
Jeesuksen maahan vuodatettu veri, ei huuda kostoa vaan anteeksiantamusta.
(Hep.12:24) Kuinka uskaltaisit tappaa edes sodassa ihmisen, jonka puolesta
Jumalan Poika on kuollut?

Jos et ole "nöyrtynyt Jumalan väkevän käden alle", niin sodassa tappaminen
on sinulle luonnollinen asia. Sotasankari tai maansa puolesta taistellut sanoo
minulle: Jos joku roisto tulee ja aikoo tappaa puolisosi ja lapsesi, etkö puolusta
heitä tappamalla hyökkääjän? En, koska silloin panisin toimeen hänen



- 620 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

kadotustuomionsa! Yrittäisin kyllä mennä hänen ja rakkaitteni väliin ja voittaa
hänet puhumalla. Jos hän minut tappaisi, niin sääli häntä ja onni minua, sillä
"minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto."Fil.1:21

Saakoon tappaja vielä lisää armonaikaa. Ehkä hän katuu ja ottaa vastaan
Jeesuksen syntiensä sovittajana ja pelastuu. Minä luotan siihen, että Jumala
varjelee rakkaani ja ilman Hänen sallimustaan heiltä ei riistä henkeä kukaan.
Toisaalta jos Jumala on päättänyt, että jonkun aika on tullut kuolla, niin häntä ei
voi pelastaa lääkärit eikä sotilaat.

Hänelle, joka on sotimalla voittanut itselleen itsenäisen Suomen, kuuluu
seuraava Jeesuksen sana: "Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi
omakseen koko maailman mutta saisi sielulleen vahingon?"Matt.16:26  Mitä hyötyä
sinulle on helvetissä siitä, että Suomi on itsenäinen? Toisaalta Jeesuksen kautta
kaikki universumit ovat minun isänmaani. Etkö sinäkin mieluummin nauttisi
taivaallisen Isän isänmaasta?

Sotilaat sodassa ovat petettyjä raukkoja, jotka ovat antaneet uhrinsa
epäjumalalle. Heidän ylpeytensä on estänyt heitä saamasta todellista
valtakuntaa, joka on Jumalan Kuningaskunta. Papit ovat valehdelleet heille,
että heidän taistelunsa on Jumalan siunaamaa. Heille on tehty ristinmerkki
syntymän ja kuoleman jälkeen, mutta eläessään he ovat vaeltaneet Jeesuksen
ristin vihollisina. Tässä kohden toteutuu Jeesuksen sana: "Se, joka tahtoo
pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun
tähteni, löytää sen."Matt.16:25

Maailman järjestys
Ylpeys, ahneus ja itsekkyys ovat pääasiassa järjestäneet maailman, jossa
elämme. Lievitystä tähän pahaan maailmaan ovat tuoneet joidenkin yksilöiden
nöyryys, anteliaisuus ja itsensä uhraava lähimmäisen rakkaus.

Raamattu ilmaisee asian näin: "Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mitä
maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä
kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo(=itsekkyys), silmien halu (=ahneus) ja
elämän korskeus (=ylpeys), se ei ole Isästä vaan maailmasta. Maailma katoaa
himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti."1Joh.2:15-17

Jeesuksen nöyryys tuli ilmi siinä, ettei Hän etsinyt omaa kunniaansa, vaan pyysi
kunniaa Jumalalle, Isälleen. Hän ei kerännyt itselleen varastoja tarpeittensa
tyydyttämiseksi, vaan luotti Jumalan jokapäiväiseen huolenpitoon. Hän ei elänyt
lihansa himoille, vaan itsensä uhraten tavoitteli voittoa, jolla pelastaisi sinun
sielusi Jumalan yhteyteen.

Mitä saat tilalle, kun luovut rakkaudestasi maailmaan ja liityt Jeesukseen?
Kunnian antaman tyydytyksen tilalle saat Pyhän Hengen antaman lohdutuksen
ja armon. Rikkauksien omistamisesta tulevan tyydytyksen tilalle saat Jeesuksen
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antaman Jumalan uskon. Lihallisten himojen antaman tyydytyksen tilalle saat
Isän Jumalan rakkauden osallisuuden.

Hyvä itsetunto ei tule kunnian himon tyydyttämisestä, vaan siitä, että Jumala
hyväksyy sinut. Taloudellinen turvallisuus ei tule rahasta, vaan Jumalan
huolenpidon kokemisesta. Tyytyväinen olo ei tule runsaasta syömisestä ja
seksistä, vaan Jumalan tahdon tekemisestä käytännön asioissa. Jeesus on
voittanut maailman himot. Hänessä on yltäkylläinen elämä!
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Paha vai hyvä vihollinen?
Hyvä on pahan vihollinen, koska hyvyys vihaa pahuutta. Paha on hyvän
vihollinen, koska pahuus vihaa hyvyyttä. Jumala on pahan ihmisen hyvä
vihollinen ja ihminen on hyvän Jumalan paha vihollinen. Jumala osoitti
rakkautensa pahaa vihollistaan kohtaan siinä, että Hän antoi ainokaisen
Poikansa kärsiä pahan ihmisen ansaitseman rangaistuksen. Pahuus, joka ei
murru ja nöyrry tämän suuren rakkauden edessä, murskaantuu äkisti.

Kuka on vihollisesi?
Sinua vihaava on sinun vihollisesi. Onko hänen vihansa oikeutettu? Jos sinä
olet tehnyt hänelle vääryyttä, on hänellä syykin vihata sinua. Toisaalta joku
voi vihata sinua, vaikka et ole hänelle mitään pahaa tehnyt. Tavallisesti sana
"vihollinen" tuo mielikuvan jostakin pahasta, mutta tosiasiassa vihollisesi voikin
olla hyvä ja sinä olet paha.

Jos sinua vihataan pahuutesi tähden, voit tavoitella sovintoa vihamiehesi kanssa
tunnustamalla tehneesi väärin, katumalla tekoasi ja pyytämällä häneltä anteeksi.
Jos sinua vihataan aiheettomasti, on sinulla oikeus vihastua sen tähden. Näin
sinusta voi tulla jonkun vihollinen.

Kenen vihollinen sinä olet?
Sinä olet hänen vihollisensa, jota sinä vihaat. Onko sinun vihasi oikeutettu?
Jos hän on tehnyt sinulle vääryyttä, on sinulla syykin vihata häntä. Toisaalta,
jos vihaat häntä ilman oikeaa syytä, sinun on parasta oikaista asenteesi häneen.
Harvoin kukaan ajattelee itseään kenenkään vihollisena, koska me emme pidä
itseämme pahana emmekä tule ajatelleeksi, että vihollinen voi olla hyväkin.

Jos vihasi kohde on syyllinen, voit etsiä sovitusta vihallesi voidaksesi
antaa hänelle anteeksi ja leppyä. Jos hän ei ole syyllinen, sinä vihaat häntä
aiheettomasti ja hänellä on syy tulla sinun viholliseksesi.

Syyllinen ansaitsee vihollisensa
Syyllinen voi joko katua tekoaan tai tulla valehtelijaksi. Jos kadut vääryyttäsi,
etsit sovintoa vihollisesi kanssa. Jos et tunnusta syyllisyyttäsi, niin etsit
puolusteluja teollesi, mikä panee sinut turvautumaan valheisiin. Torjuessasi
valheilla syyllisyyden pois mielestäsi uskot lopulta valheesi totuutena ja pidät
sen voimasta itseäsi syyttömänä. Syyttömyyden tuntosi saa sinut vastaamaan
vihaan vihalla. Näin ihmisistä tulee hyvän vihamiehiä.

Jos olet tehnyt väärin, et voi vaatia, että sinua kohdellaan ilman vihaa. Jos
syyllinen vaatii ystävällistä nuhtelua, hän osoittaa sillä sydämensä kovuuden
ja katumattomuuden. Syyllisen viha nuhtelijaansa kohtaan on väärin, koska
väärintekijä on ansainnut vihan. Aiheellinen viha on oikein. Pahan vihaaminen
on hyvä asia. Hyvää vihollista kannattaa kuunnella.
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Rakkaus ja viha eivät ole vastakohtia. Synti on rakkauden vastakohta. Rakkaus
vihaa rakkaudettomuutta eli syntiä. Hän, joka kieltää vihaamasta pahaa,
ansaitsee itse tulla sen tähden vihatuksi.

Syyttömästi vihattu
Jos et ole syyllinen, sinulla on syy vihastua siitä, että sinua vihattiin aiheetta.
On luonnollista, ettei syytön pyytele anteeksi, vaan voi kohottaa katseensa
vihollisensa edessä. Jumala on saanut syyttä osakseen ihmisten vihamielisyyden.
Jeesus tekee vain hyvää, eikä koskaan pahaa. Silti monet vihaavat Häntä. Jeesus
sanookin: "He ovat syyttä vihanneet minua."Joh.15:25

Syyllinen, joka ei tunnusta syyllisyyttään, usein vihaa peitellysti sitä henkilöä,
joka samassa asiassa tekee oikein kuin hän teki väärin. Jumalaa rakastavien
ihmisten osana on kärsiä niiden ihmisten vihamielisyyttä, joita heidän hyvät
tekonsa ärsyttävät. Jeesus sanookin omilleen: "Jos maailma vihaa teitä, tietäkää,
että se on vihannut minua ennen teitä."Joh.15:18

Kaikki pahan valta maailmassa voimistuu siitä, etteivät syylliset tunnusta
syyllisyyttään. Kun syylliset eivät ota vastaan ansaitsemaansa vihaa, he
panevat liikkeelle valheiden hyökyaallon, joka saa monet tuntemaan tulleensa
syyttömästi vihatuiksi. Tämä synnyttää epäluuloa ja pelkoa, jotka edelleen
synnyttävät sotia.

Kansa vihollisena
Vihainen ihminen on pelottava, Jumalasta puhumattakaan. Vihollisen pelko
synnyttää asevarustelun. Pelko panee joskus jopa tekemään ennaltaehkäisevän
iskun vihollista vastaan.

Yksilö voi saada markkinoitua oman vihollisensa muille, ja ihmisryhmä voi
siirtää omat pelkonsa jopa koko kansalle. Näin voidaan saada kokonainen kansa
uskomaan, että toinen kansa on meidän vihollisemme. Kiihotukseen kuuluu
uhkakuvat ja pelot omien etujen menetyksestä. Puhutaan vapaudesta, joka
on uhattuna. Rauhallisesta kansasta voidaan tehdä vihollisia lietsomalla siinä
pelkoa ja vihaa toista kansaa vastaan.

Kuinka tyhjistä asioista sodat syttyvätkään! Useimmiten he vihasivat toisiaan
ilman syytä, tai tappoivat toisiaan yrittäessään vakuuttaa syylliset syyttömiksi.
Pikku pelosta voi tulla isona sota. Valhe kasvattaa pelon väkivallaksi, mutta
totuus kasvattaa pelon viisaudeksi.

Jumala ei ole missään sanonut, että anna henkesi isänmaasi puolesta. Hänen ei
tarvitse pelätä vihollisiaan. Siksi pelko ei myöskään ohjaa Hänen ystäviensä
toimia.
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Isänmaansa väkivaltaiseen puolustamiseen lankeava kristitty on joutunut pelon
valtaan, koska hänellä ei ole Jeesuksen verellä pestyä omaatuntoa. Hän on
joutunut pois Jumalan armosta, koska hän on hylännyt Jumalan evankeliumin.

Todellinen vapaus on vapautta synnin vallasta. Kansan itsemääräämisoikeus
antaa vain tietylle ihmisryhmälle vapauden toteuttaa valtaansa. On suuri
vääryys, että heidän valtansa takaamiseksi ollaan valmiit uhraamaan ihmisverta
sodan jumalattomalle alttarille.

Jeesus voitti vihollisensa
Paholainen ymmärsi Jeesuksen olevan ennustettu Messias, joka tulee
hallitsemaan koko maailmaa. Hän vihasi Jeesusta ja pelkäsi menettävänsä
asemansa tämän maailman ruhtinaana. Olihan maailma syntiinlankeemuksen
jälkeen annettu hänen valtaansa.

Paholainen tietää voivansa hallita ihmisiä vain, jos nämä ovat Jumalan vihan
alla. Siksi hän yhä tekee kaikkensa villitäkseen ihmiset tekemään syntiä Jumalaa
vastaan. Puolustaakseen valtakuntaansa hän ryhtyi taisteluun Jeesusta vastaan.

Paholainen vaikutti Herodeksessa sen, että tämä yritti surmata Jeesuksen jo
vauvana. Monta kertaa hän kiusasi Jeesusta poikkeamaan Jumalan antamasta
tehtävästä johdattaakseen Jeesuksen syntiin ja Jumalan vihan alle ja siten oman
vaikutusvaltansa piiriin.

Kiusaus on vihamiehen ansa. Hän vaikutti Pietarissa sen, että tämä yritti
saada Jeesusta luopumaan uhritiestään. Hän vaikutti Juudas Iskariotissa
kavaltamisen, jotta Jeesus kiinniottotilanteessa hylkäisi Jumalan tahdon
ja kutsuisi enkelilegioonat avukseen. Jeesus kesti koetukset eikä ollut
provosoitavissa väkivaltaan. Sinäkin voitat kiusauksesi, jos seuraat Jeesusta
oman Getsemanesi rukoustaistelussa.

Viimeisenä provokaationaan Saatana yritti saada Jeesusta astumaan alas ristiltä.
Hän vaikutti pilkkahuudot ristintapahtuman katsojissa: "Pelasta itsesi, jos olet
Jumalan Poika, ja astu alas ristiltä."Matt.27:40  Kiitos Jumalalle, Jeesus ei antanut
pahan itseään voittaa! Ennen kuolemaansa Jeesus huusi: "Jumalani, Jumalani,
miksi minut hylkäsit?" Silloin Paholainen luuli onnistuneensa tuhoamaan
Jeesuksen suhteen Isäänsä. Hän iloitsi suuresti siitä, että Jumala on hylännyt
Jeesuksen.

Iloissaan Paholainen polvistui Jeesuksen eteen ristin juurelle pilkatakseen Hänen
kuninkuuttaan. Juuri silloin Jeesus huusikin: "Se on täytetty" ja "Sinun käsiisi
Isä, minä annan henkeni". Silloin "maa järisi ja kalliot halkeilivat" Golgatalla,
joka sana tarkoittaa pääkallon paikkaa.

Tämä tapahtuma murskasi, ei ainoastaan Golgatan kallion vaan myös Paholaisen
pään, koska Jeesus on se vaimon siemen, josta on sanottu Paholaiselle: "Hän
on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän."1Moos.3:15 
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Pääkallon paikalla Jeesus polkaisi rikki Paholaisen pään. Pilkallinen
polvistuminen kuolevan Jeesuksen edessä oli käärmeen pistos Jeesuksen
kantapäähän.

Kapinallisuus Jumalaa vastaan on käärmeen myrkyn vaikutus meissä. Tuo
myrkky ei kuitenkaan kyennyt myrkyttämään Jeesuksen suhdetta Jumalaan.
Paholaisen myrkky menetti täysin tehonsa, kun Jeesus aiheettomasti Jumalan
vihan kokeneena säilytti rakkautensa Jumalaan.

Murskattu pää
Käsite pää tarkoittaa vallankeskusta eikä ainoastaan ruumiin päätä. "Mies on
vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää."Ef.5:23  Nykyaikana
naisasialiike pyrkii poistamaan aviomiehen vaimon päänä. Siten he tulevat
murskanneeksi oman päänsä. Heille käy juuri niin kuin kävi Paholaiselle. He
eivät ymmärrä taistelevansa itseään vastaan, koska he ovat uskoneet valheen
Jumalasta.

Juuri kun Paholainen oli iloinnut voitostaan, hän saikin tajuta hävinneensä
kaiken. Kun hän sitten näki, että Jeesus ei tullut katkeraksi Jumalalle, vaan
kuoli uskossa Jumalaan, hän koki, että Jeesus tunkeutui hänen valtakeskuksensa
ytimeen. "Jeesus kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan,
nimittäin Paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko
elämänsä ajan olleet orjuudessa."Hep.2:14-15

Vaikka Jumalan viha meidän syntiemme tähden kohtasi Jeesusta, niin Hän
ei menettänyt rakastavaa suhdettaan Isäänsä. Hän koki ristillä Jumalan vihan
itseään kohtaan. Silti Hän sanoi: "Isä, Sinun käsiisi minä annan henkeni". Näin
Hän kuolemansa kautta kukisti Paholaisen.

Nyt Ihminen, Jeesus Kristus istuu Jumalan valtaistuimella ja "odottaa, kunnes
hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi."Hep.10:13  Lopulta
kuolema poistetaan kokonaan, sillä "vihollisista viimeisenä kukistetaan
kuolema."1Kor.15:26

Mutta jo nyt toteutuu seuraava Jumalan lupaus niissä, jotka ovat kuuliaisia
Jeesukselle: "Rauhan Jumala on pian murskaava Saatanan teidän jalkojenne
alle."Room.16:20
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Pelot
Usein pakenemme pelkojamme valheisiin, mutta vain totuus antaa rauhan.
Huono omatunto synnyttää pelkoja, mutta syntien anteeksisaaminen ne
poistaa. Jotkut pelot ovat haaveiden kääntöpuoli. Jumalan ystävyys antaa
täyden turvallisuuden.

Aiheellinen pelko
Pelko on perimmältään epävarmuutta omasta olemassaolosta. Koska kaikki
on olemassa Jumalan sanan voimasta, niin vain Jumalan sana voi poistaa
pelkomme.

Pelkää rikkoa Jumalaa vastaan! Se on terveellinen pelko, koska vain hyvät välit
Jumalan kanssa turvaa olemassaolomme. Meillä on siis varaa menettää kaikki
muu, muttei Jumalan ystävyyttä.

Jeesus sanoo uskovilleen: "Minä sanon teille, ystävilleni: älkää pelätkö niitä,
jotka tappavat ruumiin mutta eivät sen jälkeen voi tehdä mitään enempää. Minä
osoitan teille, ketä teidän tulee pelätä: pelätkää häntä, jolla on valta tappaa ja
sen jälkeen syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille: häntä pelätkää."Luuk.12:4 

Vain Jumalalla on valta syöstä sinut kadotukseen. Huomaa se, että Jeesus ei
käske sinua pelkäämään helvettiä vaan Jumalaa, jolla on valta tuomita sinut.

Jumala tahtoo meidän olevan valmiit luopumaan kaikesta muusta paitsi Hänen
ystävyydestään. Jumalan evankeliumi pyrkii saamaan meissä tämän aikaan.

Kokiessasi Jumalan rakkauden itseäsi kohtaan Jeesuksen uhrissa rangaistuksen
pelkosi katoaa. "Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa
pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi
rakkaudessa."1Joh.4:18  Täydellinen rakkaus ei kuitenkaan karkota pois Jumalan
pelkoa, vaan päinvastoin. Jos rakastat Jumalaa, niin kunnioitat ja pelkäät Häntä
enemmän kuin ihmisiä.

Aiheettomat pelot
Aiheettomat pelot tulevat joskus elämäämme kuin hyökyaalto. Tunnemme,
ettemme voi niille mitään. Ne riepottelevat sisäistä elämäämme kuin
myrskytuuli. Mistä aiheettomat pelot tulevat? Eikö ole luonnollista, että
valheellinen menettämisen pelko tulee valheellisesta omistamisesta? Olethan
unelmoinut olevasi jotain, mitä et ole, omistavasi jotain, mitä sinulla ei ole?
Onko siis ihme, jos myös "unelmoit" menettäväsi jotain, mitä sinulla on?

Himot synnyttävät pelkoja.

Omistamisen himo ja menettämisen pelko ovat saman lantin eri puolet.
Unelmointi on henkesi toimintaa. Jos mielikuvituksesi lataa sisimpääsi
voimakkaita unelmia, niin tiedä, että lataat samalla myös pelkoja.
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Ihanat unelmat ovat petollisia, koska ne antavat sinulle sisäistä tyydytystä, mutta
eivät varoita jälkeenpäin tulevista peloista. Joskus tulee kuitenkin totuuden hetki
jolloin heräät haaveistasi. Katsot ympärillesi ja näet mitä sinulla todellisuudessa
on. Silloin saattavat pelkotilat vallata sinut niin kuin krapula humalaisen.

Haaveilun sijaan ole kiitollinen siitä, mitä sinulla on ja pyydä Jumalalta sitä,
mitä tarvitset. Haaveilun ja rukouksen välinen ero on merkittävä. Haaveilija
ottaa ja rukoilija vastaanottaa. Konkreettiset rukousvastaukset rohkaisevat uskoa
eivätkä anna tilaa peloille. Pahojen himojen poistaminen ajatusmaailmasta
poistaa myös aiheettomat pelot.

Pelon aiheita
On monia pelon aiheita. Pelkäämme elämän perustarpeiden puolesta.
Pelkäämme nälänhätää, sairauksia, väkivaltaa ja kuolemaa. Näitä pelätessämme
pelkäämme itse asiassa Jumalan rangaistusta. Koska huono omatunto on
varsinainen pelon lähde, niin sovinto Jumalan kanssa vie peloilta pohjan pois.

Vaikka uskovaisella on rauha Jumalan kanssa, niin hän voi yhä pelätä. Rakkaus
tähän elämään pitää pelkoa yllä. Jos tahdomme elää tätä elämäämme, niin
luonnollisesti pelkäämme sen menettämistä. Jos olemme kuolleet pois tästä
maailmasta yhdessä Jeesuksen kanssa, niin emme enää pidä siitä kiinni.

Kärsimysten ja menetysten keskellä ruumiimme lepää ylösnousemuksen
toivossa. Ylösnousemususko on lääke pelkoa vastaan. Jeesukseen uskovan
varsinainen elämä ei ole tässä ajassa. "Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä
on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet,
ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun
Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan
kirkkaudessa."Kol.3:2-4

Luottamus Jumalan huolenpitoon tulee Jumalaa palvovasta sydämestä.
Epäjumalien ihailu vie ensin luottamuksen Jumalaan ja lopulta myös Hänen
vihansa alle. Siksi epäjumalanpalvelijoilla ei ole rauhaa.

Omaisuuttaan rakastava pelkää sen menettämistä. Rakkaus rahaan esiintyy
mielellään asepuvussa. Rikkaat ovat usein isänmaallisempia kuin köyhät, koska
heillä on enemmän menetettävää. Sodat ovat epäjumalien välisiä taisteluita.

Kansat ovat todella orjuuttaneet toisiaan, mutta sellaista orjuutta ei tarvitse
pelätä. Sen sijaan tulee pelätä synnin orjaksi joutumista. Jos pelko saa sinut
tarttumaan aseeseen, niin olet jo hävinnyt taistelun vapauden puolesta. Vain
Jumala voi tehdä sinut vapaaksi.
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Älä pelkää ihmisiä
Jos julistat Jumalan sanaa, niin virkaasi kuuluu, ettet pakene. Kun Jumalan
ihmiset ovat puhuneet rohkeasti Jumalan sanaa, niin he ovat usein joutuneet sen
tähden vaikeuksiin.

Jeremia puhui kansalleen Jumalan sanan, jonka tähden kansa vaati hänelle
kuolemanrangaistusta. Hän ei paennut, vaan sanoi: "Mitä minuun tulee, minä
olen teidän käsissänne. Tehkää minulle niin kuin katsotte hyväksi ja oikeaksi.
Mutta se tietäkää, että jos surmaatte minut, te saatatte viattoman veren
päällenne."Jer.26:14-15

Voit olla varma, että ennen tätä hänkin oli käynyt oman Getsemanensa, jossa
hän oli jättäytynyt Jumalan eikä ihmisten käsiin. Hänellä oli usko Jumalan
valtaan pahuudenkin keskellä. Siksi hän ei paennut.

Kuinka usein olenkaan ilmispelon tähden jättänyt sanomatta Jumalan sanan!
Sitä syntiä olen saanut usein katua. Tuon katumuksen hedelmänä sinä voit nyt
havaita kirjoituksissani melko suorasukaista Jumalan sanan julistusta.

Ketä kunnioitat sen suosiossa haluat olla. Jos kunnioitat ihmisiä, haluat olla
heidän kanssaan samaa mieltä. Kunnioitatko enemmän ihmisiä kuin Jumalaa?
Oletko mieluummin samaa mieltä ihmisten kuin Jumalan kanssa?

Jos ihmiset eivät tykkää Jumalan sanasta, niin ihmiskunnia eli ihmispelko
saa sinut häpeämään Jeesuksen sanoja. Jeesus sanoo: "Joka häpeää minua ja
minun sanojani tässä syntisessä ja avion rikkovassa sukupolvessa, sitä myös
Ihmisen Poika häpeää, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien
kanssa."Mark.8:38

Kumman pelon sinä valitset? Minusta olisi pelottavampaa, jos Jeesus ei
tunnustaisi minua omakseen kuin se, että ihmiset vihaavat minua ja työntävät
minut pois luotaan.

Apostoli Pietari asettaa Jeesuksen pelottomuuden esimerkiksi kristityille: "Jos
kestätte, kun joudutte kärsimään hyvien tekojenne tähden, se on Jumalan armoa.
Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti
teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään."1Piet.2:20-21  "Sen tähden myös ne,
jotka kärsivät Jumalan tahdon mukaan, uskokoot sielunsa uskollisen Luojan
haltuun ja tehkööt sitä, mikä on hyvää."1Piet.4:19

Pietari oli tässä asiassa kokenut kovia. Olihan hän kiroten kieltänyt tuntevansa
Jeesusta, koska pelkäsi henkensä puolesta. Vaikka hän oli pahoin langennut,
niin hän sai Jumalalta myöhemmin voiman voittaa pelkonsa. Kun Jerusalemissa
puhkesi vaino kristittyjä vastaan, niin monet uskovaiset pakenivat, mutta Pietari
ei paennut. "Apostoleja lukuun ottamatta kaikki hajaantuivat pitkin Juudean ja
Samarian paikkakuntia."Apt.8:1
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Lopunajan pelot
Olen huolissani monien uskonveljien puolesta. Erityisesti monien
amerikkalaisten uskovien sotaiset puheet todistavat, että he ovat nukkuneet
oman Getsemanensa. Pietarista tuli kieltäjä, koska hän kantoi miekkaa. Jos hän
olisi käynyt oman Getsemanensa läpi, hän olisi kieltäytynyt miekasta.

Jeesus käski opetuslapsiaan hankkimaan miekkoja, koska hän tiesi heidät
pahantekijöiksi, joiden sydän ei ollut vielä muuttunut. Siksi Jeesuksesta
sanotaan: "Hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon."Luuk.22:37  Minä pääsen
eroon minussa asuvasta pahantekijästä vain kuolemalla yhdessä Jeesuksen
kanssa.

Terroristien pelko on vallannut ihmiset. Hallitukset oikein ruokkivat ihmisten
pelkoja saadakseen heidät tukemaan sotaansa. Terrorismin pelko palvelee
maailmanlaajuisen diktatuurin syntyä. Jos he pelkäävät näin paljon Bin Ladenia,
niin kuinka paljon enemmän he pelkäävätkään Ilmestyskirjan Petoa!

Kukaan ei voi käyttää joukkotuhoaseita ilman Jumalan sallimusta. Siksi älä
pelkää poliitikkoja, vaan Jumalaa. Jos omatuntosi todistaa sinut syylliseksi,
on luonnollista, että pelkäät jotain kamalaa tapahtuvaksi. Jos omatuntosi on
Jeesuksen verellä pesty, niin sinä odotat Jumalan tuomiota, joka pesee maailman
puhtaaksi jumalattomista.

Älä pelkää petoa äläkä taistele sitä vastaan! Jumala on hänet lähettänyt ja
antaa hänen valtaansa kaikki kansat, kansanheimot ja kielet. Sinä Jumalan
ihminen pysy rauhallisena. Seiso paikallasi. Älä pakene! Älä rakenna itsellesi
piilopaikkaa! Palvo vain Jumalaa, sillä Hän hallitsee elämäsi kaikki tilanteet.

Ole julkinen, mitään salailematon, ole kirkas, sillä Jeesus Kristus, Voittaja on
kanssasi.
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Julkaistu 06.10.2001

Rauha vai sota
Kapina Jumalaa vastaan on kaikkien sotien äiti. Itse asiassa kaikki
ihmisten väliset sodat ovat sotaa Jumalaa vastaan. Jeesuksen uhri
Golgatalla on ainoa tie rauhaan, koska vain sen kautta pääsemme sovintoon
Jumalan kanssa.

Uhrit isänmaan puolesta
Miksi isänmaa ja sen itsenäisyys olisi niin arvokas asia, että sen puolesta pitäisi
kuolla?

Monet kauhistuvat, jos joku antaa koko omaisuutensa hyväntekeväisyyteen
tai vaikka seurakunnalle. He sanovat paheksuvasti, että seurakunta ryösti tuon
ihmisen rahat, vaikka tämä olisikin tehnyt asian vapaaehtoisesti. Samat ihmiset
eivät ehkä kauhistu sitä, jos joku uhraa henkensä isänmaansa hyväksi. Eikö
heidän pitäisi paheksua sitä, että valtiovalta ryösti nuoren miehen hengen?

Ihmiset uhraavat jumalilleen. Eri jumalien palvojat eivät ymmärrä toistensa
uhreja, vaan pitävät itselleen vieraalle jumalalle annettuja uhreja hulluutena.

Sota on hulluutta, jonka valtioepäjumala on saanut aikaan. Hän, joka yksin on
Jumala, ei hyväksy veriuhria isänmaan puolesta. Kaikki maailman armeijat
ovat epäjumalan alttareja ja pahuuden pesiä. Yleinen asevelvollisuus on vastoin
uskonnonvapautta, koska siinä pakotetaan valtioepäjumalan palvelijaksi.
Armeijalla ei ole mitään käyttöä sille, joka tunnustaa Jeesuksen Jumalakseen.
Siksi minä kannatan kaikkien armeijoiden lakkauttamista.

Aseelliseen maanpuolustukseen sitoutunut kristitty on häväissyt Jeesuksen ja
yrittää palvella epäjumalaa ja Jumalaa yhtä aikaa. "Minkä pakanat uhraavat,
sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle, enkä minä tahdo teidän
tulevan osallisiksi riivaajista. Ette voi juoda sekä Herran maljasta että
riivaajien maljasta. Ette voi olla osallisia sekä Herran pöydästä että riivaajien
pöydästä. Vai haluammeko herättää Herran kiivauden? Emme kai ole häntä
voimakkaampia?"1Kor.10:20-22

Koska monet kristityt ovat tulleet osallisiksi epäjumalista, heidän arkipäivän
kristillisyytensä on niin heikkoa. Jos tartut aseeseen, sinusta on tullut Jumalan
vihollinen. Luuletko voittavasi Hänet?

Kaikkien sotien äiti
Kun ihminen lankesi syntiin, hän joutui sotaan Jumalaa vastaan. Siksi synti on
"kaikkien sotien äiti". Kun ihmiset eivät voineet vahingoittaa Jumalaa, niin he
alkoivat sotia toisissaan olevaa Jumalan kuvaa vastaan.

Ensimmäinen sota ei ollut isänmaan, vaan uskonnon puolesta. Sodat saivat
alkunsa siitä, kun Kain tappoi Aabelin. Hän teki sen siksi, että hän oli
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kateellinen Aabelille tämän saamasta Jumalan suosiosta. Hän toteutti Jumalaa
kohtaan tuntemansa vihan Aabelissa. Hän päätti kostaa Jumalalle tappamalla
tämän ystävän.

Aabel vuodatti karitsan veren Jumalan alttarilla. Jumala mielistyi tähän
uhriin, mutta torjui Kainin uhrin, joka koostui hedelmistä. Aabelin uhri oli
rauhansopimus Jumalan kanssa. Hän sanoi uhrillaan Jumalalle: "Minä ansaitsen
kuoleman syntieni tähden. Osoituksena siitä, että kadun kapinaani Sinua
kohtaan, minä uhraan Sinulle tämän karitsan."

Kun Kain oli surmannut Aabelin, Jumala sanoi hänelle: "Mitä oletkaan tehnyt!
Veljesi veri huutaa minulle maasta!"1Moos.4:10  Kenen kaikkien veri tänä päivänä
huutaakaan Jumalalle maasta? Luuletko, että sodissa surmattujen veri olisi
poikkeus, niin ettei se huutaisi Jumalalle? Merkittävää on huomata Jumalan
tuomio, jonka Kain sai: "Sinusta tulee maankiertäjä ja kulkuri."1Moos.4:12  Jumala
kielsi häneltä sen maan, johon hän oli vuodattanut veljensä veren.

Kain myös ymmärsi saamansa rangaistuksen merkityksen sanoessaan: "Sinä
karkotat minut tänään viljavilta mailta."1Moos.4:14  Murhasta seurasi maattomuus.
Tappajilla ei ole isänmaata. Tästä saivat alkunsa sodat kadotetun isänmaan
puolesta. Asia on juuri päinvastoin kuin yleisesti väitetään.

Tappamalla maahantunkeutujan sinä menetät oikeutesi maahasi, etkä suinkaan
ansaitse sitä itsellesi. Jumala omistaa maan ja antaa sen kenelle Hän tahtoo.
Siksi isänmaansa puolesta sotivat taistelevat turhaan.

Kainin hengelliset jälkeläiset kapinoivat Jumalan tuomiota vastaan yrittäessään
valloittaa maan takaisin itselleen. Saatuaan itselleen isänmaan he pelkäävät
menettävänsä sen, koska he sydämessään tietävät, että Jumala on sen heiltä
kieltänyt. Tästä ovat saaneet alkunsa uhrit isänmaan puolesta.

Näin asevarustelu on varustautumista Jumalaa tuomiota vastaan. Huonon
omantuntonsa tähden ihmiset pelkäävät, että maa otetaan heiltä pois.

Kenellä on oikeus tappaa?
Ihmiskunnan historia on täynnä sotia. Onko sillä eroa, jos yksityisten ihmisten
tai valtioiden välisiä riitoja ratkaistaan väkivallalla? Hallitsijathan uskottelevat
meille, että tappaa saa vain heidän luvallaan. He sanovat, että yksityisen ihmisen
omasta aloitteesta suorittama surmaaminen on murha, mutta valtiovallan
käskystä suoritettu tappaminen on sankariteko. Miten tähän on tultu?

Asia on saanut alkunsa siitä, että vain Jumalalla on lupa tappaa ihminen. Käsky
"älä tapa" koskee vain ihmisiä, ei Jumalaa. Kuninkaat omivat itselleen tämän
Jumalalle kuuluvan vallan. Siksi he katsoivat voivansa käskeä sotilaansa
tappamaan. Presidentit ja kansanedustuslaitokset ovat ottaneet itselleen saman
vallan. Heidän menettelynsä on korottanut valtion tai sen hallitsijan epäjumalan
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asemaan. Kun maailman hallitsijat lähettävät miehensä tappamaan toisen valtion
ihmisiä, he leikkivät Jumalaa.

Jumala on laissaan antanut kuolemanrangaistuksen joistakin rikoksista.
Murhaaja täytyi murhata, tappaja täytyi tappaa. "Älkää saastuttako maata,
jossa te asutte. Veri näet saastuttaa maan, eikä maalle voi toimittaa
sovitusta verestä, joka siihen on vuodatettu, paitsi sen verellä, joka veren on
vuodattanut."4Moos.35:33  Tätä rankaisuvaltaa ei kuitenkaan annettu kuninkaalle,
vaan rikoksen todistajille. Todistajan piti heittää se ensimmäinen kivi.

Vanhan Testamentin aikana Jumala pani ihmiset tappamaan Hänen puolestaan.
Jumalan käskyjen rangaistustuomioiden täytäntöönpano kuului ihmisille.
Huomaa, että juuri tätä oikeutta ihmiset ovat käyttäneet väärin. He sanovat, että
he tappavat Jumalan käskystä, vaikka Hän ei enää ole antanut heille lupaa panna
toimeen Hänen tuomioitaan.

Jeesus poisti meiltä velvollisuuden tappaa Jumalan puolesta. Kun Hän kuoli
ristillä syntisten puolesta, niin Hän sovitti kaikki kuolemanrangaistukset. Tämän
tähden Hän yksin on nyt arvollinen panemaan toimeen Jumalan tuomioita.

Jeesuksen veri ei huuda maasta kostoa niin kuin Aabelin veri, vaan sovintoa.
Tästä syystä Jeesuksen oma ei kannata kuolemanrangaistuksen toimeenpanoa.
Teloitus on vastoin Jumalan evankeliumia.

Vain Jeesuksella on oikeus teloittaa ihmiset, koska Hän on itse tullut teloitetuksi
syyttömänä meidän kaikkien puolesta. Jos joku ei ota Jeesuksen sovitustekoa
vastaan, hän joutuu lopulta itse kantamaan rangaistuksensa. Näin Jumala on
lykännyt kuolemanrangaistusten toimeenpanot odottaessaan ottavatko ihmiset
vastaan Hänen tarjoamansa sovituksen.

Poliisi ei turhaan kanna asetta
Jumala on antanut rikollisten rankaisemisen tuomareille, jotka toimivat
yhteistyössä todistajien kanssa. "Se (=esivalta) on Jumalan palvelija sinun
hyväksesi. Mutta jos teet pahaa, niin pelkää, sillä esivalta ei kanna miekkaa
turhaan. Se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka tekee
pahaa."Room.13:4

Poliisi tarvitsee asetta rikollisen pidättämiseen, ei tappamiseen. Poliisin valta
rajoittuu yksilöihin. Jos joku hallitsija pitää toista valtiota "rosvovaltiona" ja
ryhtyy siksi sotatoimiin, niin hän on ylittänyt valtuutensa. Mikään valtio ei
voi olla toisten valtioiden poliisi. Vain Jumala on herrain Herra ja kuningasten
Kuningas. Nykyään YK:n valtuuksien katsotaan oikeuttavan sotaan jotain
"rosvovaltiota" vastaan. Näin YK on asetettu Jumalan asemaan.

Jotta voitaisiin saada aikaan todelliset maailman poliisivoimat, niin ensin pitäisi
lakkauttaa kaikki maailman armeijat. Armeija on pahasta, koska se on maan
puolustaja eli sen valloittaja. Se pitää lakkauttaa, koska se rankaisee sekä niitä,
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jotka tekevät hyvää että pahaa. Poliisi ei ole pahasta, koska se on järjestyksen
ylläpitäjä. Se on vain niiden pelkona, jotka tekevät pahaa. Sotilaskin voi joskus
hoitaa poliisin tehtäviä, kuten tekivät kaikki ne roomalaiset sotilaat, joista
puhutaan Uudessa Testamentissa.

Jumalan sota
Jumalalla on sota syntiä vastaan. Hän taistelee suunsa sanoilla meidän pahoja
ajatuksiamme vastaan murtaakseen väärät asenteemme. Hän nuhtelee ja
varoittaa synnin seurauksista, ettei meidän tarvitsisi kokea pahuutemme
seurauksia.

Jos nuhdepuheet eivät auta, niin joitakin Hän rankaisee synnistä heti
kääntääkseen heidät oikealle tielle. Toisia Hän rankaisee myöhemmin, mutta
lopulta kaikki saavat rangaistuksensa.

Hän myös rajoittaa synnin valtaa maailmassa tuottamalla onnettomuuksia niille,
jotka ovat menneet liian pitkälle jumalattomuudessaan. Hän lähettää vitsauksia,
jotka ovat tarkoin ajoitettuja ja mitoitettuja strategisia iskuja. Niiden tavoitteena
on heikentää epäjumalien vaikutusta maailmassa.

Jokaisella kansalla on oma syntitilinsä Jumalan luona. Sille tilille kertyvät
kansan yhteiset synnit. Esimerkiksi Suomen eduskunta kartutti tuota tiliä
osoittamalla hyväksymisensä homoille ja lesboille. Kun kansan syntivelka
ylittää tietyn rajan, niin Jumalan tuomiot kohtaavat sitä kansaa.

Jumala antoi aikoinaan Israelille käskyn lähteä sotaan muutamia kansoja
vastaan, koska niiden syntivelka oli täysi. Kun Israelin oma syntivelka tuli
täyteen, niin Jumala käytti Baabelin kuningasta sodassaan Israelia vastaan.
Salliessaan sodat Hän panee kansat rankaisemaan toisiaan niiden synneistä.
Kaikki on aina Jumalan hallinnassa, tapahtui mitä tahansa.

Kun Jumala oikein suuttuu jonkun kansan jumalattomaan menoon, niin
Hän itse lähtee liikkeelle rankaisemaan sitä kansaa. Hän toteutti tuomionsa
ilman inhimillisiä välikäsiä, kun Hän tuhosi Sodoman antamalla sataa tulta
taivaasta. Näin tapahtuu pian uudestaan. Silloin kaikki kansat kokoontuvat
Harmagedonille taisteluun Jumalaa, Kaikkivaltiasta vastaan (Ilm.16:14-16,
19:11-21). Siellä kaikki maailman armeijat tuhotaan. Tapahtumat tulevat
olemaan kuin elokuvasta "Independence Day", mutta siitä päivästä tulee suuri
"Dependence Day", koska silloin ihmiskunta taas tulee täysin riippuvaiseksi
Jumalasta. Avaruudesta ei silloin hyökkää pahat ötökät, vaan hyvä Jumala.
Jeesus on oleva koko maan Kuningas. Silloin maa saa rauhan! Tulkoon Jumalan
Kuningaskunta!

Jumalan rauha
Ennen kuin Jumala hyökkää, Hän tarjoaa rauhaa. Kun Jeesus kuoli ristillä, niin
Jumala teki rauhantarjouksen kaikille kansoille. Jokaisella on mahdollisuus
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päästä rauhaan Jumalan kanssa, evankeliumin kautta. Jeesuksen taistelu
Golgatalla poisti kaikkien sotien perussyyn, koska se tuo ihmisen ja Jumalan
sovintoon keskenään. Jumala teki Golgatalla rauhansopimuksen sinun kanssasi.
Sinun täytyy kuitenkin allekirjoittaa se henkilökohtaisesti, jos haluat päästä
rauhaan Hänen kanssaan.
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Julkaistu 26.04.1998

Jeesus Kristus ja sota
Jeesus ja Hänen omansa eivät ota osaa kansojen välisiin sotiin. Jumala on
sodassa syntiä vastaan ja rakasti vihollisiaan antamalla ainoan Poikansa
kuolla vihollistensa puolesta.

Jeesuksen seuraajat ovat väkivallasta kieltäytyjiä
Raamatun Jeesuksella ei ole mitään tekemistä kansojen ja väestöryhmien
välisten sotien kanssa. Syy tähän pitäisi olla selvä jokaiselle Raamatun lukijalle.

Jeesus kuoli ristillä kaikkien ihmisten puolesta. Hän ei sotinut ketään ihmistä
vastaan eikä ollut yllyttämässä minkäänlaiseen väkivaltaan. Päinvastoin!
Hän sanoo: "Te olette kuulleet sanottavan: 'Rakasta lähimmäistäsi' ja 'Vihaa
vihamiestäsi'. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa
niiden puolesta, jotka vainoavat teitä, että olisitte taivaallisen Isänne lapsia.
Hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin
vanhurskaille kuin väärintekijöillekin."Matt.5:43-45

Vanhasta Testamentista ei löydy tekstiä, jossa käskettäisiin vihaamaan
yksityisen ihmisen vihamiestä. Siksi kehotus 'vihaa vihamiestäsi' ei voi koskea
yksityistä moraalia, vaan kansojen välistä vihanpitoa. Jeesus viittaa vanhaan
kehotukseen vihata Israelin vihollisia. Jumala todellakin lähetti Israelin joukot
joskus tuhoamaan syntisen kansakunnan. "Mene nyt, lyö amalekilaiset ja vihi
tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on, äläkä säästä heitä. Surmaa miehet ja naiset,
lapset ja imeväiset, naudat ja lampaat, kamelit ja aasit."1Sam.15:3

Kyllä se varmaan tuntuu kaikista oikealta taistella pahaa hallitsijaa ja hänen
joukkojansa vastaan. Asia oli tuttu Jeesuksen kuulijoille. Jumala oli käskenyt
hävittää syntiset ja pahat kansakunnat. Nyt Jeesus esittää jotain ennen
kuulumatonta: RAKASTA VIHOLLISTASI! Sotapropaganda aina sanoo, että
vihollinen on paha, mutta Jeesus vie siltä pohjan pois sanomalla, että tee hyvää
pahoille ja väärille.

Kristilliset kirkot eivät edusta Raamatun Jeesusta
Miksi sitten on ollut niin paljon sotia, joissa on nimenomaan väitetty
puolustettavan kristillisyyttä, jopa harjoitettu miekkalähetystä? Asia johtuu
siitä luopumuksesta, joka tuli kristillisiin seurakuntiin heti apostolien jälkeen.
Kristilliset johtajat eivät ole rakastaneet Jeesusta, vaan valtaa ja liittoutuneet
maallisten hallitsijoiden kanssa.

Mitä muuta valtiovalta odottaisi uskonnolta kuin moraalista tukea sotaan?
Antaessaan tämän tukensa kristilliset johtajat ovat luopuneet Raamatun
keskeisimmästä sanomasta. He ovat luopuneet evankeliumista. He ovat
luopuneet Jeesuksesta Kristuksesta.
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Kumpi on arvokkaampi, Jeesus vai Suomen itsenäisyys?
Jumala on osoittanut rakkautensa kaikkia ihmisiä ja kansoja kohtaan siinä,
että Hän heitti syyttömän Poikansa päälle kaikkien meidän syntivelkamme.
"Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha."Jes.53:5

Ihmiskunnan suurin ongelma on sota Jumalan ja ihmiskunnan välillä. Jumala
todellakin tuomitsee synnin ja Hänen Kasvonsa ovat pahantekijöitä vastaan.
Hän kuitenkin toisaalta rakastaa vihollisiaan, syntisiä ihmisiä. Jeesus tuli
maailmaan ensin syntiemme Sovittajana voidakseen sitten evankeliumin kautta
olla todellinen rauhan tuoja ihmisen ja Jumalan välille.

Jos Jumala kerran piti yhden ihmisen elämän niin arvokkaana, että antoi hänen
puolestaan ainokaisen Poikansa, niin pidätkö sinä Suomen itsenäisyyden niin
arvokkaana, että sen saavuttamiseksi kannattaa tappaa se yksi ihminen, jonka
puolesta Jeesus kuoli.

Raamatun Jeesuksen Hengessä voidaan sanoa: Suomen valtiollinen itsenäisyys
ei ole niin tärkeä asia, että sen tähden kannattaisi tappaa edes yhtä ihmistä.

Mitä hyötyä itsenäisyystaistelijoille on uhristaan? Hehän kaiketi tekivät sen
tulevien polvien hyväksi? Mutta kuka vaati heiltä tätä uhria, ei ainakaan Jumala,
vaikka sotilaspappi muuta väittäisi. Ehkä joku oli sodassa vapaaehtoisesti, mutta
useimmille se oli pakko ja valtio-epäjumalan käsky, jonka laiminlyönnistä
seurasi kuolema. Miten onkaan Jeesuksen Kristuksen nimi häpäisty käymällä
sotaa Hänen nimessään!

Rauha Jumalan kanssa
Jos ihmisellä on rauha Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen veren kautta,
niin hänen ei tarvitse puolustaa itseään väkivallalla. Jeesus lupasi omilleen
Puolustajan: "Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan
olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen."Joh.14:16 

Jumalan Hengen puolustusvoima on varmasti parempi kuin suurimmankaan
sotakoneiston.

Pilatus sanoi Jeesukselle: "'Etkö tiedä, että minulla on valta vapauttaa ja valta
ristiinnaulita sinut?' Jeesus vastasi: 'Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun,
ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä.'"Joh.19:10-11  Samoin Jeesuksen oma voi
olla turvallisin mielin väkivallan edessä. Paavali totesi: "Minut jo uhrataan,
lähtöni hetki on tullut. Olen kilpaillut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja
uskon säilyttänyt. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka
Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan
minulle vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään."2Tim.4:6-8

Koska Jeesus on voittanut kuoleman, Hänen omansa ei tarvitse aiheuttaa toisen
kuolemaa, varjellakseen itseään kuolemalta. Hänellä on ylösnousemuksen Henki
ja siksi hänellä on tämä asenne.
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Jumala voi pelastaa elämäni kaikelta väkivallalta. Mutta kun on minun aikani
lähteä täältä, en puolusta itseäni, vaan luotan Jumalaan, joka herätti Jeesuksen
kuolleista. Vaikkei sinulla olisi Jeesuksen Henkeä, niin silti suosittelen
sinullekin: KIELTÄYDY VÄKIVALLASTA, OLET KUKA HYVÄNSÄ. On
nimittäin lupaus: "Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan
lapsiksi."Matt.5:9

Vaikket olisi uskovainen, niin suorita siviilipalvelus tappajakoulun sijaan
ja kieltäydy sodan tullen aseesta. Ennen kaikkea, varjele sydämesi ajatukset
väkivaltaisilta asenteilta. Näin sinä olet lähempänä Jumalaa, vaikket olisikaan
vielä Hänen ystävänsä.

Yhden Miehen pyhä sota
Näemme, että pahuus saa rehottaa maailmassa. Jumala on ihmeen pitkämielinen.
Hän todellakin antaa hyvää pahoille ja sallii väärien hallita luomakuntaansa aina
maan saastumiseen asti. Hän odottaa, että ihmiset suostuisivat rauhaan Hänen
kanssaan ottamalla Jeesuksen vastaan omien syntiensä sovittajana. Kenenkään ei
kuitenkaan pidä ymmärtää Jumalan pitkämielisyyttä väärin.

Niille, joille ei kelvannut rauha Jumalan kanssa, tulee lopussa hävitys ja Jumalan
pyhä viha. Sota on Jumalan ja Hän voittaa sen. Siinä taistelussa on Jumalan
puolella vain yksi mies, joka yksin voittaa koko ihmiskunnan sotavoimat, jotka
ovat kokoontuneet taistellakseen Jumalaa vastaan.

Kuka on arvollinen surmaamaan suuren joukon paatuneita ihmisiä, joiden
puolesta Jumalan Poika on kuollut? Raamattu ilmoittaa, että on vain yksi,
joka voi käydä pyhään sotaan. Itse Jeesus on tuleva alas Taivaasta ja sotiva
Yhdistyneitten Kansakuntien joukkoja vastaan. "Hänen suustaan lähtee terävä
miekka, jotta hän löisi sillä kansoja. Hän paimentaa heitä rautaisella sauvalla
ja polkee Jumalan, Kaikkivaltiaan, vihan kiivauden viinikuurnan."Ilm.19:15

TÄNÄÄN ON JUMALAN ARMON AIKA,
LASKE ASEESI GOLGATALLE JA
NOSTA KÄTESI YLÖS TAIVASTA KOHDEN
ANTAUTUEN JUMALALLE -
HÄN ARMAHTAA SINUT.
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Julkaistu 01.10.2006

Jumalan Karitsan sota
Jumalan Karitsa otti pois maailman synnin. Hän voitti, koska Hän oli
pukeutunut Jumalan taisteluvarustukseen. Riisu pois inhimillinen sota-
asusi ja pukeudu Jeesukseen.

Jeesus jo voitti sodan
Jeesus Kristus on Jumalan uhrikaritsa. Kaikkivaltias Jumala rakasti meitä ja
antoi puolestamme suuren Uhrin. Hänen ainokainen Poikansa kantoi meidän
syntiemme tuomion ja kuoli puolestamme. Nousemalla kuolleista Hän voitti
kuoleman.

Jeesuksella oli suuri taistelu pysyäkseen puhtaana uhrikaritsana. Hän oli
kaikessa kiusattu tekemään syntiä samoin kuin mekin, mutta Hän ei koskaan
tehnyt missään kohdin väärin. Hän taisteli kiusauksia vastaan ja sai voiton.
Se oli sota pahuutta vastaan. Hän voitti sen sodan, koska Hän oli pukeutunut
Jumalan taisteluvarustukseen. Hänen ylösnousemuksensa todistaa Hänen
puhtautensa ja syyttömyytensä.

Ansaitsemansa voiton Hän lahjoitti meille siten, että Hänet teurastettiin meidän
syntiemme virheettömänä ja puhtaana syntiuhrikaritsana, jotta me voisimme
päästä sovintoon Jumalan kanssa. Voittonsa vakuutena Hän istuu nyt Jumalan
valtaistuimella.

Jeesuksen omien sota
Myös Jeesuksen omat taistelevat pysyäkseen puhtaina. Evankeliumin usko
lahjoitti puhtauden, mutta jokainen on vaarassa menettää sen. Siksi uskovan
on syytä pukea ylleen Jumalan taisteluvarustus. "Pukekaa yllenne Jumalan
koko taisteluvarustus voidaksenne kestää Paholaisen juonet. Emmehän
me taistele verta ja lihaa vastaan vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan,
tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja
henkiolentoja vastaan."Ef.6:11-12

Jos me turvaudumme omiin aseisiimme, niin on luonnollista, että emme koe
tarvitsevamme Jumalan taisteluvarustusta. Nämä kaksi sulkevat toisensa
pois. Jos sodimme inhimillisin asein, niin emme voi pukeutua Jumalan
taisteluvarustukseen. Ole siis aseistakieltäytyjä, mutta älä kieltäydy ottamasta
vastaan Jumalan taisteluvarusteita.

"Vaikka elämmekin lihassa, emme kuitenkaan sodi lihan mukaan, sillä meidän
sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan edessä
kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen
varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme
jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle."2Kor.10:3-5
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Paavalilla oli "vanhurskauden aseet oikeassa ja vasemmassa kädessä."2Kor.6:7 

Monella kristillistä uskoa tunnustavalla on ihmisten sota-aseet oikeassa kädessä
ja vasemmassa. He luulevat voivansa voittaa pahan inhimillisin asein. He
taistelevat jopa Ilmestyskirjan petoa vastaan. Heidän tappiostaan on kirjoitettu:
"Sen sallittiin käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan
annettiin kaikki sukukunnat, kansakunnat, kielet ja kansanheimot."Ilm.13:7

Peto voittaa heidät, koska he eivät olleet pukeutuneet Jumalan koko
taisteluvarustukseen, vaan turvautuivat inhimillisiin aseisiin. Ilmestyskirja
kertoo myös niistä kristityistä, jotka voittivat: "He ovat voittaneet hänet
Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta eivätkä ole rakastaneet
henkeään vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti."Ilm.12:11

Voittajilla on kolme voimallista asetta: Jeesuksen veri, Jeesuksen todistus
ja Jeesuksen uskollisuus. Nämä kolme asiaa kertovat kaiken tämän sodan
luonteesta. Hyvä henkilökohtainen suhde Jumalaan on se asia, jonka puolesta
taistellaan. Yleensä sodissa taistellaan kodin, isänmaan ja uskonnon puolesta.
Jeesuksen seuraaja taistelee, jotta hän pysyisi hyvissä väleissä Jumalan kanssa.

He pysyivät Jumalan evankeliumissa, koska Jeesuksen veri toimi heidän
elämässään. He elivät Pyhän Hengen voimasta, koska heillä oli Jeesuksen
todistus. He rakastivat Jeesusta, koska he olivat uskollisia Hänen opetuksilleen
kuolemaan asti.

Oman sota-asun riisuminen
Jumalan taisteluvarustukseen pukeutumisen vaikein vaihe on omasta sota-
asusta luopuminen. Monet haluaisivat pitää yllään molemmat asut, mutta se ei
ole mahdollista. Jos Jumalan rakkaus Golgatan uhrissa on todella synnyttänyt
meissä rakkauden Jeesukseen, niin me uskallamme luovuttaa pois oman sota-
asumme.

Itse asiassa sota itseään vastaan on ensin voitettava, jotta voisi pukeutua
Jumalan taisteluvarustukseen. Itsensä kieltäminen ja syntisen luontonsa
ristiinnaulitseminen on Jumalan armon hedelmää meissä. Kun Jumalan Henki
puhdistaa sisimpämme Jeesuksen verellä, niin meissä syntyy rakkaus Jumalaa
kohtaan. Silloin on voima kieltää itsensä ja seurata Jumalan Karitsaa.

Kun usko Jeesuksen vereen on vain taikauskoa, niin syntyy petollinen
turvallisuuden tunne. Silloin meillä ei ole voimaa luopua omasta sota-
asustamme. Monet käyttävät Jeesuksen verta loitsuna Paholaista vastaan
hokien "Jeesuksen veren alle", kun pimeys hyökkää heitä vastaan. Hän voikin
mielellään jättää sinut silloin rauhaan, jotta pysyisit taikauskossasi, etkä tulisi
tuntemaan Jeesuksen veren oikeaa vaikutusta.

Jeesuksen veri pelastaa meidät Jumalan eikä Paholaisen vihalta. Koe kuinka
Jumalan tuomion pelko väistyy Jeesuksen veren voimasta! Me saamme
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Jeesuksen veren kautta voiton Paholaisesta siten, että veri vie pohjan pois
Paholaisen syytöksiltä. Hänen syytöksensä eivät tehoa meihin, jos koemme
rauhaa Jumalan kanssa Jeesuksen veren ansiosta.

Älköön kukaan luulko, että Jumala rakastaisi nähdä verenvuodatusta. Ei
Hän tahdo uhria uhrin vuoksi, vaan Hän uhrasi, koska ilman uhria ei ole
anteeksiantamusta. Jumala rakasti sinua, eikä uhraamista. Jumalan uhri on
laupeutta sinua kohtaan.

Jos joku pitää Jeesuksen ristinkuolemaa väkivallalla mässäilynä, niin hän
halventaa Jumalan rakkautta ja loukkaa Hänen tunteitaan. Hän antoi uhrin siksi,
koska se välttämättä tarvittiin, jotta me voisimme pelastua. Rakkaudesta sinuun
Hän meni äärimmäiseen tekoon ja uhrasi ainokaisen Poikansa, ja sinäkö katsot
sitä tapahtumaa kuin väkivaltaista elokuvaa.

Kristuksen tuska ristillä on pyhä asia, koska se on Jumalan tuskaa. Jos sinä
pyhität Golgatan tapahtumat sydämessäsi, niin sinusta tulee voittaja. Sinä koet
rauhan Jumalan kanssa, saat oikeuden tunnustaa Hänen nimeään ja rakkauden,
joka on Hänelle uskollinen kuolemaan asti.

Jumalan taisteluvarustukseen pukeutuminen
Jeesuksesta sanotaan, että Hän on uskollinen ja totinen, ja Hän tuomitsee ja sotii
vanhurskaudessa. Jumalan rakkaus ja totuus ovat Hänen aseensa. Jos pukeudut
Jeesukseen, pukeudut Jumalan taisteluvarustukseen.

"Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte
pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä.
Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden
haarniskaan, ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia
kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki Pahan
palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on
Jumalan sana."Ef.6:13-17

Totuudessa pysyminen sitoo Jumalan rakkauden meihin niin kuin vyö.
Jeesuksen mieli ja asenteet on kuin haarniska. Ylösnousemuksen toivo on
kuin kypärä. Jumalan rakkauden meissä synnyttämä alttius elää evankeliumin
mukaan on kengät, joissa seisomme evankeliumin puolesta. Jumalan antama
usko on kilpi ja sanat Jumalalta ovat Hengen miekka.

Riisuttuasi pois inhimilliset aseesi, koet olosi heikoksi ja turvattomaksi. Siinä
heikkoudessasi rukoile Jumalaa, ja Hän puettaa sinut taisteluvarustukseensa.

Uskottuasi Jeesukseen sait rauhan Jumalan kanssa. Se on kuin valkoinen vaate
ylläsi. Kun Jumala antaa sinulle Jeesuksen uskon, toivon ja rakkauden, niin se
on Jumalan taisteluvarustus ylläsi. Hänen rakkautensa on sotapukusi. Hänen
toivonsa on kypärä päässäsi. Hänen uskonsa on kilpi vasemmassa kädessäsi.
Hänen sanansa on miekka oikeassa kädessäsi.
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Oletko nyt pukeutunut Jumalan koko taisteluvarustukseen?
Pahan hyökkäykset meitä kohtaan ovat samoja kuin Jeesustakin kohtaan.
Paholainen kiusasi Jeesusta epäilemään Isän Jumalan rakkautta, jotta Hän alkaisi
kapinoida Isäänsä vastaan. Meille Paholainen yrittää kaikin tavoin turhentaa
Golgatan tapahtumia, jottemme niiden perusteella uskoisi Jumalan rakastavan
meitä. Hän haluaa meidän uskovan pelastukseemme jonkun tempun kautta.
Jeesukselle hän olisi suonut pelastusvarmuuden, jos kivet olisivat muuttuneet
leiviksi.

Jos meitä ei saatu pois evankeliumin armosta, niin seuraavaksi Paholainen
kiusaa meitä tulemaan mukaan politiikkaan. Hän näytti Jeesukselle, "kaikki
maailman valtakunnat ja niiden loiston"Matt.4:8  , jotta sen näkeminen
olisi aiheuttanut niin kovan halun hallita, että Jeesus olisi kumartanut
Paholaista päästäkseen valtaan. Jeesus sivalsi Hengen miekalla sanoen, että
"Jumalaa sinun tulee kumartaa ja Häntä ainoata palvella". Uskovainen ei voi
osallistua politiikkaan kumartamatta Paholaista. Ne, jotka kumartavat vain
Jumalaa, ottavat vastaan valtaa vain Jumalalta. Jeesus ei vielä jaa omilleen
hallituspaikkoja. Jos väität nyt olevasi politiikassa Jumalan armosta, niin se on
sinulle itse asiassa Jumalan tuomio eikä armo.

Lopuksi Paholainen kiusasi omavaltaiseen toimintaan. Jeesusta kiusattiin
hyppäämään alas temppelin katolta ja näyttämään kuinka enkeli pelastaa
Hänet. Samankaltaisiin teatterinäytöksiin meitäkin yllytetään. Paholainen tekee
kristillisyydestä teatteria. Hän onkin saanut suuret joukot kristittyjä kiusaamaan
Jumalaa toiminnalla, joka näyttää oikealta, mutta on tosiasiassa itsevalittua
jumalanpalvelusta.

Nämä Jeesuksen kolme kiusausta kertovat meille kolmesta tärkeästä asiasta.
Jumalan sanojen kuuleminen antaa elämän. Jumalan Kuningaskunnan
odottaminen on elämämme ainoa mielekäs päämäärä. Jumalan tahdossa
eläminen antaa elämälle tarkoituksen.

Toisaalta ne kertovat siitä, mitä meidän tulee karttaa. Älä kiinnitä sydäntäsi
katoavaiseen. Älä ole isänmaallinen, vaan pysy erossa politiikasta ja kieltäydy
kaikesta väkivallasta. Älä suunnittele itse omaa elämääsi, vaan pyydä saada
toteuttaa Jumalan suunnitelmaa.

Jumalan oikeudenmukainen rakkaus
Jumala rakasti meitä ja uhrasi ainokaisen Poikansa pelastaakseen meidät omalta
vanhurskaalta tuomioltaan. He, jotka eivät anna Jeesuksen kantaa syntiensä
tuomiota, saavat kantaa sen itse. Eikö se olekin oikein ja vanhurskasta? Armoa
he ovat halveksineet, siksi armoa ei heille anneta.

Jeesus on kaikkien ihmisten Vapahtaja ja Tuomari. Vain Hän on arvollinen
tuomitsemaan kaikki ihmiset, koska Hän on kärsinyt kaikkien puolesta.
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Viimeisenä päivänä Hän ilmestyy taivaasta ja sinä päivänä Hänen
rakkaudellinen oikeudenmukaisuutensa murskaa kaiken pahan. "Minä näin
taivaan avoinna: valkoisen hevosen, jonka selässä oli istuja. Hänen nimensä on
Uskollinen ja Totuudellinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaasti."Ilm.19:11

Huomaa kuitenkin se, että joka päivä Jumala tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa,
eikä ainoastaan viimeisenä päivänä. Moni ei vain tunnista Hänen tuomioitaan
eikä huomaa olevansa sodassa Häntä vastaan. Juuri siksi he eivät sitä huomaa,
koska Hän sotii heitä vastaan rakkaudella ja totuudella.

Jumalan evankeliumi kantaa hedelmää kaikkialla maailmassa. Jumalan Henki
näyttää todeksi kaikkien ihmisten syntisyyden ja Jumalan vanhurskauden,
toteuttaa Jumalan tuomioita maailmassa ja näyttää Jumalan rakkauden Golgatan
uhrissa. Jotkut ovat ottaneet vastaan Jumalan armon, mutta useimmat ovat
tyytyneet olemaan tuomittuja.

Vieläkin ihmiset lyövät Jeesusta - vastustaessaan Hänen lähettiläitään.
Tänäänkin he painavat orjantappurakruunun Hänen päähänsä - halveksiessaan
Hänen omiaan. Yhä uudestaan he naulitsevat Hänet ristille - tappaessaan Hänen
seuraajiaan. He sotivat Jumalaa vastaan, ja ihmettelevät miksei Hän lyö takaisin.
"Te olette tuominneet ja tappaneet vanhurskaan; hän ei teitä vastusta."Jaak.5:6

Väärintekijä osaa odottaa kostoa osakseen, mutta lempeä ja väkivallaton vastaus
saa hänet itse kostamaan itselleen. "Jumalattoman vangitsevat hänen rikoksensa,
hän takertuu oman syntinsä pauloihin. Kurittomuuteensa hän kuolee ja joutuu
harhaan suuressa hulluudessaan."Snl.5:22-23

Jumalan rauhallisuus ja vastarinnattomuus tulee Hänen hyvästä sydämestään.
Hänen pitkämielisyytensä on meidän armonaikamme, jona Hän toivoo meidän
katuvan ja kääntyvän pyytämään Häneltä armoa.

Paha Jumalan käsittelyssä
Kun Jeesus sanoo, "kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan
tuhoutuvat"Matt.26:52  , niin Hän ei tarkoita sitä, ettei kukaan palaisi hengissä
rintamalta, vaan Hän puhuu tekojemme oikeudenmukaisista seurauksista. Niin
kuin sinä teet muille, niin sinä teet itsellesikin. Mitä sinä kylvät, sitä sinä saat
myös niittää.

Turvautuessasi väkivaltaan sinä kylvät väkivaltaa myös omaan sieluusi. Siellä
se itää ja kasvaa ja lopulta hukuttaa sielusi ikuiseen rauhattomuuteen. Kukaan ei
palaa rintamalta ilman henkisiä vaurioita.

Jeesus ei toteuta tuomioissaan silmä silmästä ja hammas hampaasta periaatetta.
Sen sijaan Hän voittaa pahan hyvällä. "Te olette kuulleet sanottavan: 'Silmä
silmästä ja hammas hampaasta.' Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle
vastarintaa."Matt.5:38-39  Miten Jeesus tuomitsee vanhurskaasti ja sotii uskollisesti
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pahaa vastaan, jos Hän ei tee pahalle vastarintaa? Paha tuhoutuu omaan
pahuuteensa. Ylpeys lyö ylpeää, ahneus ahnetta ja itsekkyys itsekästä.

Paha saa aina lopulta palkkansa. Jumala takaa sen. Jos me kostamme itse, niin
silloin syyllinen ei saa tuomiota tekonsa hedelmänä. Jumalan tuomio osoittaa
uskollisuutta olemalla pitkämielinen. Syyllinen saa tilaisuuden katua, mutta
tuomion viivästys myös kypsyttää pahuuden syömään omaa hedelmäänsä. Ylpeä
menettää järkensä, ahne riistää itseään ja hekumoitsija kiduttaa ruumistaan.

Pitkämielisyys ja kärsivällisyys ovat Jeesuksen oppilaan sota-aseita. Luottamus
omaan ylösnousemukseen antaa rohkeutta olla puolustamatta itseään. Pahojen
runnomat Jumalan seuraajat nousevat ylös kirkkaina kuin Jumalan Poika.
"Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa."Room.8:28 

Kukaan ei voi olla laupias muille antamatta itseään alttiiksi muiden pahuudelle.

Jumalan Karitsan Voitto
Uskotko teurastetun Karitsan voittoon? Jos sinä seuraat Häntä, niin sinä
uskot. Jeesus yritettiin tappaa jo ennen sitä pääsiäistä, jona sen piti tapahtua.
Väkijoukko yritti syöstä Hänet jyrkänteeltä alas, "mutta hän lähti pois kulkien
väkijoukon halki."Luuk.4:30

Jumalan sallimatta ei tapahdu mitään, mutta kuka voi luottaa Hänen
varjelukseensa. Vain hän, joka pelkää ja kunnioittaa Jumalaa. Jeesus sanoo:
"Minä sanon teille, ystävilleni: älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin
mutta eivät sen jälkeen voi tehdä mitään enempää. Minä osoitan teille, ketä
teidän tulee pelätä: pelätkää häntä, jolla on valta tappaa ja sen jälkeen syöstä
helvettiin. Niin, minä sanon teille: häntä pelätkää.'"Luuk.12:4-5

Ihmiset voivat tappaa ruumiimme, mutta vain Jumala voi syöstä meidät
helvettiin. Jumala on Kaikkivaltias. Siksi, mitä ikinä tapahtuukin, niin se on
Häneltä.

Pahaa pelkäävä kunnioittaa pahan valtaa. Ei Paholainen heitä ketään helvettiin,
vaan hänet heitetään sinne. Jumala on tarkoin rajannut pahan vallan maailmassa.
Yleensä Hän antaa vihollisensa pahan valtaan. Jos paha henki vaivaa sinua, niin
Jumala on sen sinulle lähettänyt. "Hän lähetti heitä vastaan vihansa hehkun,
kiivastuksen, vihastuksen ja ahdistuksen, parven pahoja enkeleitä."Ps.78:49

"Saulin palvelijat sanoivat hänelle: 'Huomaathan, että Jumalan lähettämä
paha henki ahdistaa sinua.'"1Sam.16:15  Kuningas Saul luopui Jumalasta ja
hylättiin siksi pahan hengen valtaan. Jumala lähetti pahan hengen pistimeksi
myös Paavalille: "Etten näin suurenmoisten ilmestysten tähden ylpeilisi,
minulle on annettu lihaani pistin, Saatanan enkeli, runtelemaan minua, etten
ylpistyisi."2Kor.12:7

Paavali hylkäsi tottelemattomat uskovaiset Paholaisen valtaan: "Olen jo
langettanut tuomion sille, joka on tehnyt tuollaista. Tuo mies on luovutettava
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Saatanan haltuun lihan turmioksi, jotta hänen henkensä pelastuisi Herran
päivänä."1Kor.5:3,5

Jumala johdattaa omiaan Paholaisen kiusattavaksi koetellakseen meitä. Pyhä
Henki vei myös Jeesuksen tähän testiin. "Sitten Henki vei Jeesuksen ylös
autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi."Matt.4:1

Suhteemme Jumalaan on ainoa asia, mikä määrää kohtalomme. Hän,
Kaikkivaltias, antaa kullekin meille osamme, niin ihmisille kuin enkeleillekin.
Asettumalla Jumalaa vastaan sinä kutsut Paholaisen hallitsemaan elämääsi.
Hänellä on oikeus tulla, koska sinä teit syntiä. Turha sinun on ajaa pois
Paholaista tai neuvotella mistään hänen kanssaan. Etsi armoa Jumalalta! Hän
päästää sinut pahasta, sillä Hänen on valtakunta, voima ja kunnia.

Ei siis ole Paholaista muutoin kuin Jumalalta. Samoin Raamattu puhuu meille
kansojen hallituksista. "Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta. Ne esivallat,
jotka ovat olemassa, ovat Jumalan asettamia. Joka siis asettuu esivaltaa
vastaan, nousee Jumalan säädöstä vastaan."Room.13:1-2

Ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamia, mutta se ei tarkoita sitä, että he olisivat
hyviä. Vielä vähemmän se tarkoittaa sitä, että heitä pitäisi totella kuin Jumalaa.
Ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamia, koska Hän on Kaikkivaltias.

Älä siis herjaa poliitikkoja äläkä Paholaista, mutta älä myöskään etsi heidän
armoaan. Monet kristillistä uskoa tunnustavat ovat eksyneet menemällä mukaan
politiikkaan ja yrittämällä ajaa Paholaista pois asemastaan. "Nuo uhkarohkeat ja
itserakkaat eivät pelkää herjata henkivaltoja."2Piet.2:10

Jumalan Karitsa sai voiton siksi, koska Jumalan armossa oli Hänelle kyllin.
Hän ei pyytänyt armoa esivallalta eikä Paholaiselta. Oikea pahan vastustaminen
on alamaisuutta Jumalalle. Pidä huolta vain suhteestasi Jumalaan ja kaikki
muu järjestyy sen kautta. "Olkaa siis Jumalalle alamaisia mutta vastustakaa
Paholaista, niin hän pakenee luotanne."Jaak.4:7

Jos olet Jumalalle alamainen, niin teet Jumalan tahdon. Perkele viettelee
sinua olemaan tottelematon Jumalalle. Sinun tulee vastustaa häntä olemalla
tottelematon hänen ehdotuksilleen. Tämä on se oikea tapa, miten vastustetaan
pahaa. Ole siis miehuullinen ja taistele jalo uskon taistelu ja tottele Jeesusta
Jumalan rakkaudesta, joka on kaikkien vapaasti omaksuttavissa.
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Islam
Tässä maailmassa muslimit eivät yleensä ole muslimeja eivätkä kristityt ole
kristittyjä. Näin on siksi, koska muslimin nimeä kantavat eivät ole täysin
alistuneet Jumalalle eikä kristityn nimeä kantavat ole täysin alamaiset
Jeesukselle Kristukselle. He eivät ole nimensä mukaisia, mutta Jumala on.
Hän voi tehdä muslimista ja kristitystä nimensä mukaiset antamalla heille
Jumalan tuntemisen. Jeesus Messias on tullut Jumalan tuntemista varten.
Hän on näkymättömän Jumalan kuva. Vain Jeesuksen Messiaan kautta on
mahdollista alistua täydellisesti Jumalalle.

Tosiuskovainen
Koraanin mukaan islamilainen tarkoittaa Jumalalle kokonaan antautunutta
ihmistä. Islam tarkoittaa alistumista. Islamilainen tarkoittaa Jumalalle alistujaa.
Älä siis katso islamia uskontona ja ihmisorganisaationa, vaan näe sen todellinen
sisältö: Täydellinen alistuminen Jumalan tahtoon.

Kristillisyys tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen oppia. Kristitty tarkoittaa
ihmistä, jossa Jeesus Kristus elää. Älä siis katso kristillisyyttä uskontona
ja ihmisorganisaationa, vaan näe sen todellinen sisältö: Jeesus Messias on
Pelastaja.

Islamilaisuus ja kristillisyys
Koraani sanoo: "Jumalan edessä ainoa oikea uskonto on islam ( =
alistuminen )."Koraani 3:19  Koraani painottaa Jumalalle alistumisen olevan
koko jumalasuhteen perustus. "Joka valitsee muun uskonnon kuin islamin
( = alistumisen ), ei saa Jumalan suosiota, vaan joutuu tuonpuoleisessa
perikatoon."Koraani 3:85  Kumpi siis pelastaa, Jumalalle alistuminen vai se, että
kääntyy islamilaiseen uskontoon?

Raamattu sanoo: "Jeesus vastasi: 'Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan
tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.'"Joh.14:6  "Niinpä yksikään teistä ei voi
olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on."Luuk.14:33 

Kumpi siis pelastaa, Jeesukselle kokonaan antautuminen vai se, että kääntyy
kristilliseen uskontoon?

Minä en usko Koraanin olevan Jumalalta, mutta minä olen alistunut kokonaan
Jumalalle Jeesuksen Messiaan kautta. Olenko siis muslimi, koska minäkin olen
Jumalalle alistuja? Itseään muslimiksi kutsuva varmaan väittää minun olevan
vääräuskoinen. Vastaan hänelle seuraavalla Koraanin sanalla: "Jos he kiistelevät
kanssasi, sano: Minä ja ne, jotka seuraavat minua, alistumme Jumalalle."Koraani

3:20

Missä siis on ero meidän välillämme? Kukaan ei voi alistua sellaiselle, mitä
hän ei tunne. Islamilainen Koraanin kansa on alistunut Muhammedin Jumalalle.
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Jeesukseen uskova Raamatun kansa on alistunut Jeesuksen Jumalalle. Kumman
Jumala on oikea Jumala? Vaikka yhtäläisyyksiäkin heidän todistuksissaan on,
niin niiden välillä on sovittamaton ristiriita.

Nöyrtymisen motiivi
Alistumisen motiivi on tärkeä. Koraanin jumala yrittää saada ihmiset alistumaan
rangaistuksen pelosta tai palkan toivosta. "Uskovaiset, kerronko teille kaupasta,
joka pelastaa teidät tuskalliselta rangaistukselta: uskokaa Jumalaan ja Hänen
lähettilääseensä ja kamppailkaa Jumalan tiellä henkenne ja omaisuutenne
uhalla. Tämä on teille parasta. Kunpa vain tietäisitte. Jos näin teette, Hän
antaa teille teidän syntinne anteeksi ja sallii teidän käydä puutarhoihin, joiden
notkelmissa virtaa puroja, ja suloisiin asumuksiin Eedenin puutarhoissa. Tämä
on suuri voitto."Koraani 61:10-12  Koraanin lupaama pelastus on siis kauppa Jumalan
ja ihmisen välillä.

Raamatun Jumala yrittää saada ihmiset nöyrtymään niin, että he tunnustaisivat
Jumalan syyttömäksi ja itsensä syntisiksi. Sen jälkeen kun he ovat kokeneet
Jumalan rakkauden syntiensä anteeksisaamisessa he alistuvat Jumalalle - Hänen
rakkautensa voimasta.

Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan Jeesuksessa, jotta me voisimme
nöyrtyä Hänen edessään. Jeesus kuoli ristillä meidän puolestamme.

Pelastus ei ole Raamatussa Jumalan ja ihmisen välinen kauppa, vaan Jumalan
lahja ihmiselle. "Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta -
se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla."Ef.2:8-9

Koraani kieltää Jeesuksen kuoleman, ettet sinä voisi kokea siinä Jumalan
rakkautta. "He eivät uskoneet vaan puhuivat Mariasta hirveitä valheita
ja sanoivat: 'Me tapoimme Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan
lähettilään' - mutta eivät he ristiinnaulinneet häntä. Heistä vain näytti siltä. Ne,
jotka kiistelevät Jeesuksesta, eivät tiedä varmasti, eikä heillä ole tietoa hänestä,
vaan he vain arvailevat. Eivät he häntä tappaneet, vaan Jumala korotti hänet
luokseen."Koraani 4:156-157

Ilman evankeliumia Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta kukaan ei voi
alistua Jumalalle - rakkaudesta. Toisaalta kukaan ei voi ymmärtää Jeesuksen
sovitusuhrin suuruutta, jos hän ei ota vastaan sitä, kuka Jeesus on. Jumalan,
Armollisimman Armahtajan nimi on Jeesus!

Rakkaus Jumalaan saa ihmisen alistumaan Hänelle kokonaan. Apostoli Paavali
kuvaa Jumalalle alistuneen ihmisen kokemusta seuraavasti: "Sillä lain kautta
minä olen kuollut laille elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa
ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän
lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut
itsensä alttiiksi minun puolestani."Gal.2:19-20
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Jumalan nimi
On olemassa vain yksi todellinen Jumala. Hän on niin suuri, että on täysin
selvää, että Hänellä on monta nimeä. Onko sillä väliä, millä nimellä Häntä
kutsutaan? Asia riippuu siitä, kuka nimen on antanut. Jos ihmiset nimittelevät
Jumalaa itse keksimillään nimillä, niin se on arveluttavaa. Se nimi, millä Jumala
itse kutsuu itseään, on Hänen oikea nimensä. Tämä lienee selvää kaikille, jotka
uskovat yhteen Jumalaan.

Koraanissa sanotaan: "Hän on Jumala. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän.
Hänelle kuuluvat kaikki kauneimmat nimet."Koraani 20:8  Odottaisi Koraanin
heti tämän jälkeen kertovan jonkun Jumalan nimistä, mutta se ei kerro. Vielä
oudommaksi tämän asian tekee se, että heti edellisen jakeen jälkeen kerrotaan
Mooseksesta, joka näki Jumalan tulen erämaassa. Raamattu kertoo samasta
tapahtumasta. Siinä Jumala paljastaa nimensä Moosekselle. Koraani kertoo
muutkin raamatulliset kertomukset epämääräisemmin kuin Raamattu.

Jumala ilmoitti Moosekselle nimekseen, "Minä Olen."2Moos.3:14  Tästä tulee nimi
Jahve tai Jehova tai Herra. Jeesus Messias sanoi, että ellemme usko, että Hän on
"Minä Olen"Joh.8:24,28  , niin me kuolemme synteihimme. Jeesus Messias on siis
Herra eli Jahve.

Sana allah tulee arabian kielen sanasta al-ilah, joka tarkoittaa jumaluutta (ilah
= jumala). Sanalla Allah ei siis ole kovin persoonallista merkitystä, vaikka se
onkin islamilaisille Jumalan nimi. Jos verrataan nimiä "jumaluus" ja "Minä
olen", niin on helppo huomata kumpi nimi tuo esiin persoonan.

Islamilaisuus on nimettömän jumalan uskonto. Tosin suuran otsikossa kyllä
sanotaan Jumalalle nimi: "Jumalan Armeliaan Armahtajan nimeen". Koraani
usein käyttää Jumalasta nimiä, jotka jättävät Hänet etäiseksi, kuten Kaikkitietävä
ja Kaikkivaltias. Ne kertovat jotain Hänen luonteestaan tai asemastaan meihin
nähden, mutta vasta Jeesuksessa Jumalan persoona, "Minä Olen" tulee meitä
lähelle.

Jos Jumala on vain yksi persoona, niin miksi Hän usein sanoo Koraanissakin,
"Me", puhuessaan siitä mitä Hän on tehnyt. Esim. "Jumala sanoi: Olemme
viekoitelleet kansaasi sen jälkeen, kun jätit heidät."Koraani 20:85  Jumala on siis
myös Koraanissa yhtä aikaa sekä Minä että Me.

Kuka onkaan monijumalainen?
Koraanissa puhutaan Jeesuksesta, mutta Hänestä on onnistuttu kertomaan
niin, ettei välity kunnollista kuvaa siitä, millainen Hän on. Vaikka Koraani
puhuu Jeesuksesta Messiaana, niin se suoraan kieltää Jeesuksen olevan Jumalan
Poika: "Kristityt sanovat:' Messias on Jumalan poika.' Näin he puhuvat kuin
uskottomat ennen heitä. Jumala kirotkoon heidät, kuinka he valehtelevat! He
ovat ottaneet oppineensa, munkkinsa ja Messiaan, Marian pojan herroiksensa
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Jumalan asemasta, vaikka heidän on käsketty palvoa vain yhtä Jumalaa."Koraani

9:30-31

Jeesus sanoo Raamatussa: "Minun Isäni antaa minulle kunnian. Hän on
se, josta te sanotte: 'Hän on meidän Jumalamme'."Joh.8:54  Jeesus kutsuu
Jumalaa Isäkseen. Ei se ole monijumalainen, joka kunnioittaa yhtä Jumalaa
kolmena persoonana, vaan se on monijumalainen, joka käytännössä palvelee
monia jumalia. Käytännössä kaikki ihmiset ovat monijumalaisia, jos eivät ole
Jeesuksen voittamia. Jumala on Kaikkitietävä.

Ymmärrän Muhammedin tunteet, kun hän on nähnyt ympärillään luopuneen
kristillisyyden, joka todellakin palvelee epäjumalia. Monelle kristityn nimeä
kantavalle Jeesus on vain epäjumala niin kuin Maria, Raamattu tai kirkko tai
paavi tai raha ja omaisuus tai isänmaa. Samalla tavalla monella islamilaisella on
epäjumalana Muhammed, Mekka, Koraani, raha ja omaisuus tai isänmaa.

Moni, joka sanoo olevansa yksijumalainen, onkin käytännössä monijumalainen.
Jumala on Kuuleva, Näkevä!

Jeesus voi pelastaa muslimin
Jos joku muslimi tahtoo todella alistua Jumalalle, niin hän voi kokea sen vain
kääntymällä Raamatun Jeesuksen puoleen. Hänelle lienee vaikeinta myöntää,
että Koraanin Jeesus on valhetta ja väärä todistus Hänestä. Jokainen muslimi voi
itse testata kumpi Jeesus on todellinen. Jos hän huutaa Raamatun Jeesusta avuksi
Jumalanaan, niin hän on kokeva Pyhän Hengen voiman elämässään.

Kun kumartaen rukoilet Jumalaa, niin tunnusta Hänelle syntisi ja kiitä Häntä
siitä, että Hän on vanhurskas ja hyvä. Kiitä Jumalaa siitä, että Hän rankaisi
Jeesusta ristillä sinun syntiesi tähden, että sinä voisit saada ne anteeksi ja päästä
pakoon Helvetin tulta. Pyydä Jumalaa lukemaan tuo uhri myös sinun hyväksesi.
Olet varmasti kokeva sydämesi puhdistuksen, jos lähestyit Jumalaa rehellisesti
haluten puhdistua synneistäsi. Jumala odottaa voidakseen antaa lahjansa sinulle.

Koettuasi Jeesuksen antaman rauhan kumartaen rukoile Jumalaa. Älä käänny
Mekkaan päin, äläkä Jerusalemiin päin, vaan Jeesukseen Messiaaseen päin.
Alistu Jeesuksen Messiaan valtaan ja sano Hänelle: Tapahtukoon tästä hetkestä
lähtien elämässäni, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin Sinä tahdot.

Jos Allah on Jumala, niin Jeesus Messias on Allah!

Koraani lainaukset: Jaakko Hämeen-Anttilan käännös, Basam Books Oy 1997
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Koraani ja Raamattu
Mitä Raamatussa on samaa kuin Koraanissa ja missä asioissa niiden
sanoma on erilainen? Tärkein samanlaisuus on siinä, että molemmat
sanovat, että on olemassa vain yksi Jumala ja Hän on luonut maan ja
taivaan. Merkittävin erilaisuus koskee sitä, kuka Jeesus Nasaretilainen on
ja miten ihminen pelastuu Jumalan tuomiosta.

Kirjat todistavat Jumalasta
Joissakin kohdin Koraani sanoo melkein samoin kuin Raamattu. Monessa
kohdin Raamattu sanoo päinvastoin kuin Koraani. Samoin kuin kielesi maistaa
ruuan maun niin henkesi voi maistaa sanoman laadun. Vertaa siis makuja ja
tutki sanomien henget.

Luominen
Koraani: "Kunnia Jumalalle, joka loi taivaan ja maan ja asetti pimeyden ja
valon."Koraani 6:1

Raamattu: "Alussa Jumala loi taivaat ja maan."1Moos.1:1

Yksi Jumala
Koraani: "Teidän Jumalanne on yksi. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän, Armelias
Armahtaja."Koraani 2:163  "Sano: Te, joilla on Kirja, tulkaa puhumaan kanssamme:
palvokaamme vain Jumalaa, älkäämme asettako ketään Hänen rinnalleen,
älkäämme ottako toisiamme herroiksi Jumalan asemasta."Koraani 3:64

Raamattu: "Jeesus vastasi: 'Ensimmäinen on tämä: Kuule, Israel, Herra, meidän
Jumalamme, Herra on yksi.'"Mark.12:29  Jeesus sanoi Saatanalle: "Herraa, sinun
Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella."Matt.4:10  Apostoli
Paavali: "Tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta
kuin yksi Jumala."1Kor.8:4

Ketä Jumala armahtaa?
Koraani: "Jumala armahtaa niitä, jotka tietämättömyydessään tekevät pahaa,
mutta katuvat pian."Koraani 4:17

Raamattu: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."Jaak.4:6

Kirja sanoo itsestään
Koraani: "Tämä on Kirja, jota ei voi epäillä ja joka on maailman Herran
lähettämä."Koraani 32:1  "Olemme esittäneet ihmisille tässä Koraanissa
kaikenlaisia vertauksia, jotta he ottaisivat varoituksen vastaan. Olemme
lähettäneet sen virheettömänä arabiankielisenä Koraanina, jotta he oppisivat
pelkäämään Jumalaa."Koraani 39:27-28
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Raamattu: "Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään Raamatun profetia
ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä mitään profetiaa ei ole koskaan
tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat
puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta."2Piet.1:20.21

Muhammed ja Jeesus
Koraani: "Uskokaa Jumalaan ja Hänen lähettiläisiinsä älkääkä sanoko:
'Heitä on kolme', vaan lopettakaa, se on parasta teille. Jumala on yksi jumala.
Jumala meitä varjelkoon! Hänelläkö olisi lapsia?"Koraani 4:171  "Ne, jotka
sanovat: 'Messias, Marian poika, on Jumala', eivät ole uskovia."Koraani 5:72 

"Ei Muhammed ole yhdenkään miehen isä, vaan hän on Jumalan lähettiläs ja
profeettojen sinetti."Koraani 33:40

Raamattu: "Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - eikä
Raamattu voi raueta tyhjiin - niin hänellekö, jonka Isä pyhitti ja lähetti
maailmaan, te sanotte: 'Sinä pilkkaat Jumalaa', kun sanoin olevani Jumalan
Poika?"Joh.10:35-36  Jeesus sanoo: "Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, hän
tulee tietämään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani."Joh.7:17

Syntien sovitus
Koraani: "Jos vältätte suuria syntejä. joista teitä kielletään, me pyyhimme pois
teidän pahat tekonne ja viemme teidät kunnioitettuina Paratiisiin."Koraani 4:31 

"Sano: Jos rakastatte Jumalaa, seuratkaa minua, niin Jumala rakastaa teitäkin
ja antaa teille teidän syntinne anteeksi."Koraani 3:31

Raamattu: "Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä
olisi iankaikkinen elämä."Joh.3:16  "Siinä on rakkaus - ei siinä, että me olemme
rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt
Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi."1Joh.4:10  "Me rakastamme, koska hän
on ensin rakastanut meitä."1Joh.4:19

Miten pelastutaan
Koraani: "Uskovaiset, kerronko teille kaupasta, joka pelastaa teidät tuskalliselta
rangaistukselta: uskokaa Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä ja kamppailkaa
Jumalan tiellä henkenne ja omaisuutenne uhalla. Tämä on teille parasta. Kunpa
vain tietäisitte. Jos näin teette, Hän antaa teille teidän syntinne anteeksi ja
sallii teidän käydä puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja, ja suloisiin
asumuksiin Eedenin puutarhoissa. Tämä on suuri voitto."Koraani 61:10-12

Raamattu: "Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta - se
on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla."Ef.2:8-9  "Jos
sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi (=Jumalaksi) ja uskot sydämessäsi,
että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan."Room.10:9-10
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Hyvät teot
Koraani: "Jos annatte julkisesti almuja, se on oikein hyvä, mutta jos
annatte niitä salassa köyhille, on se vieläkin parempi ja hyvittää pahoja
tekojanne."Koraani 2:271

Raamattu: "Kun sinä annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea
kätesi tekee, jotta almusi pysyisi salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee
sinut."Matt.6:3-4

Kostaminen
Koraani: "Teille, jotka uskotte, säädetään, että te voitte kostaa surmatun
puolesta...."Koraani 2:178  "Kosto suojelee teidän elämäänne."Koraani 2:179  "Jos
kostatte, kostakaa sen mukaan, mitä teille on tehty, mutta parempi teille on olla
kärsivällisiä."Koraani 16:126

Raamattu: "Te olette kuulleet sanottava: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'.
Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa."Matt.5:38-42  "Älkää
itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä on kirjoitettu:
'Minun on kosto, minä maksan takaisin, sanoo Herra'."Room.12:19

Sota
Koraani: "Taistelkaa Jumalan tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan,
mutta älkää sortuko tekemään väärin: Jumala ei rakasta väärintekijöitä.
Surmatkaa heidät, missä heitä kohtaattekin, ..."Koraani 2:190-191  "Jos he eivät
pysy teistä erossa eivätkä tarjoa rauhaa ja pidättäydy taistelemasta, ryhtykää
taisteluun heitä vastaan, missä tapaattekin heitä. Heitä vastaan me olemme
antaneet teille selkeän luvan taistella."Koraani 4:91  "Ne, jotka haluavat vaihtaa
tämän elämän tuonpuoleiseen, taistelkoot Jumalan tiellä. Me annamme heille
suuren palkan, saavatpa he sitten voiton tai tulevat surmatuiksi."Koraani 4:74

Raamattu: "Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa
niiden puolesta, jotka vainoavat teitä."Matt.5:44  "Mutta teille, jotka kuulette, minä
sanon: Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat.
Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä
solvaavat. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin poski. Jos joku
ottaa sinulta viitan, älä kiellä häneltä paitaasikaan."Luuk.6:27-29  "Jeesus sanoi
hänelle: 'Pistä miekkasi tuppeen! sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne
miekkaan tuhoutuvat."Matt.26:52

Avioero
Koraani: "Sen, joka vannoo eroavansa vaimostaan, tulee odottaa neljä
kuukautta. Jos hän sitten peruu eronsa, on Jumala Anteeksiantava, Armelias.
Mutta jos hän päättää erota, on Jumala Kuuleva, Tietävä. Erotettu vaimo
odottakoon kolmen kuukautiskauden ajan, ..."Koraani 2:226-228
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Raamattu: "Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin, ja
joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin."Luuk.16:18  "Vaimo on sidoksissa
mieheensä niin kauan kuin tämä elää. Mutta jos mies kuolee, vaimo on vapaa
menemään naimisiin."1Kor.7:39

Naisen kohtelu
Koraani: "Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä,
välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten tottelee teitä,
älkää ahdistako häntä enää."Koraani 4:34

Raamattu: "Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti
seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta."Ef.5:25

Helvetti
Koraani: "Toiset heistä uskovat tähän Koraaniin, mutta toiset eivät.
Helvetissä on riittävästi hehkua! Me korvennamme tulessa ne, jotka eivät usko
merkkeihimme; aina kun heidän ihonsa on palanut, me vaihdamme tilalle toisen,
jotta he saisivat oikein maistaa rangaistusta."Koraani 4:56

Raamattu: "Ja jos jonkun nimeä ei löytynyt elämän kirjaan kirjoitettuna,
hänet heitettiin tuliseen järveen."Ilm.20:15  "Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja
saastaisten ja murhaajien, haureellisten ja noitien, epäjumalanpalvelijoiden ja
kaikkien valehtelijoiden osa on tulisessa, rikkiä palavassa järvessä. Tämä on
toinen kuolema."Ilm.21:8

Taivas
Koraani: "Mutta uskoville ja hyväntekijöille me emme sälytä suurempaa
taakkaa kuin he pystyvät kantamaan. He saavat asua Paratiisissa ikuisesti. Me
tempaisemme kaiken vihan heidän sydämestään. He seisovat purojen partaalla
ja sanovat: 'Kunnia Jumalalle, joka johdatti meidät tänne; ellei Hän olisi meitä
johdattanut, emme olisi kulkeneet oikeaan. Herramme lähettiläät ovat tuoneet
meille totuuden.' Heille huudetaan: 'Tässä teille Paratiisi, jonka olette saaneet
perinnöksi tekojenne tähden.'"Koraani 7:42-43

Raamattu: "Eikä sinne pääse mitään epäpyhää, ei ketään iljettävyyksien
tekijää eikä valehtelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu
Karitsan elämänkirjaan. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka
hohtavana kuin kristalli kumpusi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä
kaupungin pääkatua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi
kahdettoista hedelmät antaen hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdet ovat
kansojen tervehtymiseksi. Mitään kirousta ei enää ole. Siellä on Jumalan ja
Karitsan valtaistuin, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen
kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsassaan."Ilm.21:27-22:4
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Muhammed vai Jeesuksen apostolit
Muhammed kieltää Raamatun Jeesuksen kaksi suurta totuutta: Jeesus on
Jumalan Poika ja ainoastaan Hänen uhrikuolemansa avaa meille pääsyn Jumalan
suosioon.

Jeesuksen apostolit ovat kirjoittaneet meille Jeesuksen opetukset, jotka ovat
siis ristiriidassa sen kanssa, mitä Muhammed sanoo Jeesuksesta. Kumpi
on oikeassa? Eikö ole helpompi luottaa apostoleihin, jotka elivät yhdessä
Jeesuksen kanssa kuin Muhammediin, joka eli 600 vuotta myöhemmin? Joko
Muhammed valehtelee tai Apostolit, mutta molemmat eivät voi olla saman
Jumalan todistajia.

Jos olet muslimi, niin kutsun sinua kääntymään Raamatun Jeesuksen puoleen.
Vain Häneltä voit saada syntisi anteeksi, koska vain Hän voi maksaa Jumalalle
sovitusmaksun sinun synneistäsi. Jos pidät sen, mikä on hyvää ja luovut siitä,
mikä on pahaa, niin olet jonakin hetkenä tunnustava Raamatun Jeesuksen
Herraksesi. Jos olet päättänyt pitää kiinni Koraanista ja hylätä Raamatun, niin
voi sinua.

Koraani lainaukset: Jaakko Hämeen-Anttilan käännös, Basam Books Oy 1997
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Muhammed ja Johannes
Uskotko Johanneksen todistuksen Jeesuksesta vai Muhammedin? Johannes
oli Jeesuksen lähin opetuslapsi ja Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen
silminnäkijä. Muhammed eli noin 600 vuotta Jeesuksen jälkeen ja sai
tietonsa Jeesuksesta enkelin antamasta ilmestyksestä.

Johannes vastaan Muhammed
Olen koonnut Raamatusta ja Koraanista Apostoli Johanneksen ja Profeetta
Muhammedin välisen väittelyn. Annetaan Johanneksen aloittaa.

Johannes
"Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa
Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt
mitään, mikä syntynyt on. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me
katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla
on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta."Joh.1:1-3,14

Muhammed
"Jeesus on Jumalan edessä samanarvoinen kuin Aadam, jonka Hän loi
tomusta ja sanoi: 'Ole!' ja Aadam oli. Tämä on Herraltasi tullut totuus; älä siis
epäile."Koraani 3:59-60

Johannes
"Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet,
mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta.
Tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen
tunteaksemme hänet, joka on Todellinen. Me olemme hänessä, joka on
Todellinen, hänen Pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa (Messiaassa). Hän on
tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapset, karttakaa epäjumalia."1Joh.1:1,5:20-21

Muhammed
"Ne, jotka sanovat: 'Messias, Marian poika, on Jumala', ovat luopuneet
uskosta."Koraani 5:17

Johannes
"Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto,
joka on voittanut maailman: meidän uskomme. Kuka voittaa maailman, ellei se,
joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?"1Joh.5:4-5

Muhammed
"Juutalaiset ja kristityt sanovat: 'Me olemme Jumalan lapsia, ja Hän rakastaa
meitä.' Sano: Miksi Hän sitten rankaisee teitä teidän synneistänne?"Koraani 5:18
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Johannes
"Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä
totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on
uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät
kaikesta vääryydestä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona
puolustaja, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme
sovitus."1Joh.1:8-9,2:1-2

Muhammed
"He sanoivat: 'Me tapoimme Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan
lähettilään' - mutta eivät he ristiinnaulinneet häntä. Heistä vain näytti siltä. Ne,
jotka kiistelevät Jeesuksesta, eivät tiedä varmasti, eikä heillä ole tietoa hänestä,
vaan he vain arvailevat. Eivät he häntä tappaneet, vaan Jumala korotti hänet
luokseen."Koraani 4:157-158

Johannes
"Mutta kun he tulivat Jeesuksen kohdalle ja näkivät hänet, että hän oli kuollut,
he eivät rikkoneet hänen sääriluitaan. Yksi sotilaista kuitenkin lävisti keihäällä
hänen kylkensä, ja siitä vuoti heti verta ja vettä. Se, joka tämän näki, on
todistanut siitä, että tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää
puhuvansa totta."Joh.19:33-35

Muhammed
"Kaikki Kirjan ihmiset vielä uskovat Jeesukseen ennen hänen kuolemaansa, ja
ylösnousemuksen päivänä Jeesus todistaa heitä vastaan."Koraani 4:159

Johannes
"Minä olin Hengessä Herran päivänä ja näin kuin Ihmisen Pojan. Hänet
nähdessäni minä kaaduin kuin kuollut hänen jalkojensa juureen. Mutta hän
pani oikean kätensä päälleni ja sanoi: 'Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen
ja viimeinen, ja minä elän. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja
iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet."Ilm.1:10,17-18

Muhammed
"Messiashan itse sanoi: 'Israelilaiset, palvokaa Jumalaa, meidän Herraamme.
Siltä, joka asettaa Jumalan vertaisia, Jumala on kieltänyt Paratiisin, ja hän
saa sijansa tulesta. Väärintekijöillä ei ole auttajaa.' Ne, jotka sanovat: 'Jumala
on yksi kolmesta' eivät ole uskovia. On vain yksi Jumala. Elleivät he herkeä
puhumasta tällaista, tuskallinen rangaistus kohtaa heitä."Koraani 5:72-73

Johannes
"On kolme todistajaa: Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme pitävät yhtä. Jos
hyväksymme ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus vielä suurempi.
Tämä on Jumalan todistus: hän on todistanut Pojastaan. Joka uskoo Jumalan
Poikaan, hänellä on tämä todistus sisimmässään. Joka ei usko Jumalaa, tekee
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hänestä valehtelijan, koska hän ei usko todistusta, jonka Jumala on antanut
Pojastaan. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen
elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on elämä.
Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää."1Joh.5:7-12

Muhammed
"Kristityt sanovat: 'Messias on Jumalan poika.' Näin he puhuvat kuin
uskottomat ennen heitä. Jumala kirotkoon heidät, kuinka he valehtelevat!"Koraani

9:30

Johannes
"Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää, että Jeesus on Kristus? Hän on
antikristus, ja hän kieltää Isän ja Pojan. Älkää uskoko jokaista henkeä, vaan
koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on
lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka
tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään
henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta."1Joh.2:22,4:1-3

Muhammed
"Te, joilla on Kirja, älkää menkö liian pitkälle väitteissänne älkääkä puhuko
Jumalasta muuta kuin totta. Messias, Jeesus, Marian poika, oli Jumalan
lähettiläs ja Hänen Sanansa, jonka Hän antoi Marialle, ja Henki Hänen
luotansa. Uskokaa Jumalaan ja Hänen lähettiläisiinsä älkääkä sanoko: 'Heitä
on kolme', vaan lopettakaa, se on parasta teille. Jumala on yksi Jumala. Jumala
meitä varjelkoon! Hänelläkö olisi lapsia?"Koraani 4:171

Johannes
"Ei kenelläkään, joka menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, ole
Jumalaa. Joka pysyy siinä opissa, hänellä on sekä Isä että Poika."2Joh.1:9

Muhammed
"Uskovaiset, totelkaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään älkääkä kääntykö
pois tästä Koraanista, kun kerran olette sen kuulleet. Ei tätä Koraania ole
sepitetty valheellisesti ilman Jumalan käskyä, vaan se on vahvistus sille, mitä
oli ennen sitä, ja selvitys Kirjalle, jota ei voi epäillä. Maailman Herra on sen
lähettänyt."Koraani 8:20,10:37

Johannes
"Paljon muitakin tunnustekoja, joista ei ole kirjoitettu tässä kirjassa, Jeesus teki
opetuslastensa nähden. Mutta nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen
olevan Kristus (= Messias), Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi
elämä hänen nimessään."Joh.20:30-31

Kysymys muslimille
Koraanissa Jeesus sanoo itsestään: "Rauha minulle päivänä, jona synnyin, ja
päivänä, jona kuolen, ja päivänä, jona minut herätetään henkiin."Koraani 19:33 
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Toinen Koraanin kohta sanoo, ettei häntä ristiinnaulittu, vaan "Jumala korotti
hänet luokseen."Koraani 4:157  Kolmas Koraanin kohta sanoo, että "Kaikki Kirjan
ihmiset vielä uskovat Jeesukseen ennen hänen kuolemaansa."Koraani 4:159

Milloin Koraanin Jeesus tulee kuolemaan ja milloin hänet herätetään henkiin?
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Isa - Jeesus ilman arpia
Jos sinulle ilmestyy henkiolento, joka sanoo olevansa Jeesus, pyydä häntä
näyttämään ristillä saadut arvet. Jos hän ei voi niitä näyttää, hän varmaan
on Koraanin Jeesus eli Isa.

Koraani ylikirjoittaa Raamatun
Koraani kertoo samoista henkilöistä kuin Raamattu, mutta antaa heistä erilaisen
kuvan. Se haluaa korvata Raamatun tiedot omillaan. Koraani puhuu Toorasta ja
Evankeliumista, mutta pitää Raamattua niiden väärennöksenä.

Sekä Raamattu että Koraani kertovat Jeesuksesta. Raamatun Jeesus on hepreaksi
Jeshua ja Koraanin Jeesus on arabiaksi Isa. Jos vertaamme heitä keskenään,
huomaamme, että kirjat kertovat täysin erilaisista henkilöistä. Koraanin Jeesus
on juuri siinä asiassa erilainen, mikä on tärkeintä Raamatun Jeesuksessa.

Jeesuksen alkuperä
Koraani (3:47) kertoo, että Jumala loi Isan neitsyt Marian kohtuun sanomalla
"Ole!" Se (3:59) sanoo, että Isa on samanveroinen kuin Aadam. Näin Koraanin
Jeesus ei ole Aadamin jälkeläinen. Häntä ei voi edes pitää ihmisenä, koska hän
on uusi Aadam.

Vaikka Koraanin Jeesus on syntynyt varsin erikoisella tavalla, muslimit pitävät
häntä vain tavallisena ihmisenä. Koraanin kerronta tulee mahdollisimman
lähelle Raamattua, jotta lukija uskoisi sen kertovan samoista tapahtumista kuin
Raamattu.

Miksi Jumala olisi tarvinnut Marian kohdun luodakseen Isan? Eihän Hän
tarvinnut muuta kuin maan tomua, kun Hän loi Aadamin. Koraanin antaja
haluaa säilyttää kaikki Raamatun keskeiset henkilöt ja antaa niille vain toisen
sisällön. Puhuessaan Jeesuksesta Koraani melkein aina muistaa lisätä Jeesuksen
nimen perään "Marian poika" - ikään kuin varmistaakseen sen, ettei kukaan siinä
yhteydessä edes ajattelisi "Jumalan Poika".

Raamatun Jeesus on Jumalan Sana, joka on aina ollut olemassa. Hän tuli
ihmiseksi siten, että Hän sai Marialta meidän inhimillisen luontomme. Jumala
on Hänen Isänsä, koska Hän sikisi Pyhästä Hengestä. Hän on yhtä aikaa tosi
Jumala ja tosi ihminen eli Jumalan Poika ja Ihmisen Poika.

Koraanin Jeesus ei ole osallinen meidän syntisestä luonnostamme, koska
hän ei ole syntiin langenneen Aadamin jälkeläinen. Siksi hän ei voisikaan
sovittaa meidän syntejämme. Raamatun Jeesus tuli meidän ihmisyydestämme
osalliseksi, jotta Hän voisi olla kaikessa kiusattu samoin kuin mekin, voittaa
kaikki kiusaukset ja lopulta sovittaa meidän syntimme.
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Koraani (4:171) sanoo, että Isa oli "Jumalan lähettiläs ja Hänen Sanansa".
Raamattu sanoo, että Jeesus on Jumalan Sana, jonka kautta maailma on luotu.
Hän on Sana, joka on Jumala, mutta Koraanin Jeesus on ainoastaan Sana, joka
on sanoma Jumalalta. Isa on ikään kuin enkeli, joka tuo viestin Jumalalta, koska
sana enkeli tarkoittaa viestin tuojaa. Näin Koraani ottaa Raamatun käsitteen
Jumalan Sana ja antaa sille eri merkityksen.

Jeesuksen toiminta
Raamatun Jeesus aloitti toimintansa noin kolmekymmentä vuotiaana, jolloin
Hän vasta teki ihmeitä. Koraani (5:110) kertoo, että Isa teki ihmeitä jo vauvana,
kun hän puhui ihmisille kehdosta. Hän teki savesta linnun ja muutti sen eläväksi
siihen puhaltamalla.

Raamatun Jeesus puhuu Jumalasta Isänään ja sanoo, että "Isä, joka minussa
asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen". Kun Koraani kertoo Isan ihmeistä, se aina
sanoo, että hän teki ihmeet "Jumalan luvalla".

Raamatun Jeesus teki ihmeitä, jotta ihmiset uskoisivat Hänen olevan Jumalan
Poika. Koraani (61:6) kertoo, että Isa teki ihmeitä, jotta ihmiset uskoisivat
"ilosanoman lähettiläästä", joka tulee hänen jälkeensä ja jonka nimi on
Kunnioitettu eli Muhammed.

Raamatun Jeesus eli täydellisesti hyvän ihmisen elämän, jotta Hän voisi
olla täydellinen ja synnitön syntiuhri meidän edestämme. Hän teki monia
ihmeitä, mutta siitä huolimatta Juutalaiset pyysivät Häneltä merkkiä taivaasta.
Silloin Jeesus lupasi heille vain profeetta Joonan merkin, jolla Hän tarkoitti
kuolemaansa ja ylösnousemustaan. Messiaan kuolema ja ylösnousemus ovat
merkki taivaasta.

Koraani (61:6) sanoo, että Isa tuli todistamaan oikeaksi Tooran. Näin hänen
sanotaan olleen Mooseksen kautta annetun lain opettaja. Koraanissa ei
kuitenkaan ole Isan opetuksia siitä, mikä on oikein ja väärin. Se ei anna Isan
vastinetta vuorisaarnalle, jossa Raamatun Jeesus todistaa siitä, mikä on oikein ja
väärin.

Raamatussa on paljon suoria siteerauksia, siitä, mitä Jeesus sanoi. Ne kertovat
meille Hänen hyvyydestään ja siitä, kuinka Hän oli täydellisesti alamainen
Isänsä tahdolle. Koraanissa on vain muutamia suoria sitaatteja siitä, mitä Isa on
sanonut (3:51,5:114,116,43:63,61:6,14).

Monet muslimit uskovat Raamatun olevan osittain totta. He pitävät osaa
Raamatun Jeesuksen opetuksista Isan opetuksina. Islamilaisessa kirjallisuudessa
Raamatun teksteistä on koottu Koraanin hengen mukaisesti muokattu
vuorisaarna. Näyttää siltä, että Koraanin antaja on halunnutkin tapahtuvan näin,
jotta ihmiset omaksuisivat Raamatusta vain Jeesuksen opetuksia, mutta eivät
sitä, kuka Hän on ja mitä Hän sai aikaan kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan.
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Jeesuksen siirtyminen pois maailmasta
Koraani (4:157) kertoo, että Isa ei kuollut, vaan Jumala korotti hänet luokseen.
Raamatussa Jeesuksen kuolema ristillä on kirjan tärkein tapahtuma, koska siinä
Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan. Kieltäessään Jeesuksen kuoleman
Koraanin antaja paljastaa vastustavansa syntiuhria. Koraani ei edes tunne sanoja
uhri ja syntiuhri.

Koraani kieltää Raamatun keskeisimmän sanoman, evankeliumin
ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jumalan Pojasta. On surullista, että Koraaniin
uskova ei voi kokea Jumalan rakkautta siinä, kun Jumala antoi ainutsyntyisen
Poikansa uhriksi meidän edestämme. Jeesus kuoli ja nousi ylös, ettei niitä, jotka
uskovat Häneen, tuomittaisi kadotukseen, vaan he saisivat iankaikkisen elämän.

Raamatun Jeesus tuli maailmaan kuolemaan ja nousemaan ylös. Koraanin Jeesus
ei edes kuollut, eikä siten myöskään ylösnoussut. Raamattu puhuu siitä, että
Jeesuksen risti on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Siten Koraani
suhtautuu Raamatun Jeesukseen samoin kuin juutalaiset.

Koraanin Jumala antaa synnit anteeksi ilman sovitusuhria. Vaikka Toorassa
puhutaan eläinuhreista syntiuhrina, Koraani ei puhu niistä mitään. Se vaikenee
jopa Jeesuksen kuoleman esikuvista. Johdonmukaisesti se vastustaa Jumalan
Uhria ja sen kautta saatavaa syntien sovitusta.

Mitä varten Isa sitten on olemassa, jos hän ei pelasta meitä synneistämme?
Koraani kutsuu häntä Messiaaksi. Juutalaiset eivät ottaneet Raamatun Jeesusta
vastaan Messiaana. Raamatun mukaan juutalaiset tuomitsivat Jeesuksen
kuolemaan Jumalan pilkasta, jolla he tarkoittivat sitä, kun Hän sanoi Jumalaa
Isäkseen ja kutsui itseään Jumalan Pojaksi. Tuomio oli siten Koraanin hengen
mukainen.

Jeesus Jumalan Poikana loukkaa sekä juutalaisia että muslimeja. Juutalaiset
eivät hyväksyneet Jeesusta Messiaaksi, koska he halusivat poliittisen Messiaan.
Myös muslimit odottavat poliittista Messiasta. Joten, jos juutalaiset olisivat
oikeasti kohdanneet Koraanin Jeesuksen, he olisivat voineet ottaa hänet vastaan
Messiaana.

Koraani on syntynyt hengestä, joka vastustaa syntiuhria, jonka kautta Jumala
antaa synnit anteeksi. Itse asiassa kaikki ihmiset vastustavat sitä. Jopa
kristillisissä seurakunnissa on ihmisiä, jotka vastustavat sitä käytännössä, vaikka
hyväksyvät sen teoriassa.

Ne, jotka oikeasti uskovat Raamatun Jeesukseen ovat kokeneet syntien
anteeksisaamisen. Heidän saamansa taivaallinen rauha todistaa Koraania
vastaan. Jeesuksen kuolemassa on voima, joka tulee esiin Hänen omissaan.
Jos Jeesus ei olisi kuollut ja noussut ylös, ei olisi Jumalan armon ihmeitä tosi
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kristityissä. Vertaa ilman syntiuhria saatua Allahin armoa Jumalan Uhrin kautta
saatuun armoon.

Nimikristityillä ja muslimeilla ei ole Jumalan rauhaa samasta syystä: he eivät
kunnioita Jeesusta tosi Jumalana, eivätkä ole Hänen uhrikuolemansa tähden
kääntyneet Hänen puoleensa saadakseen syntinsä anteeksi. Jeesuksen, Jumalan
Pojan veressä on voima, jonka vaikutuksesta saadaan tuntea Jumala - eikä ole
muuta Jumalaa kuin Hän.

Jeesuksen tulemus
Molemmat kirjat kertovat, että Jeesus on nyt taivaassa. Raamatun Jeesus kuoli ja
astui alas Tuonelaan, mutta nousi kuolleista ja meni taivaaseen. Koraanin Jeesus
otettiin sinne suoraan. Raamatun Jeesus kertoi tulevansa takaisin maan päälle.
Myös muslimit odottavat Isan tulevan takaisin.

Isa puhuu Koraanissa (19:33) päivästä, jona hän kuolee. Hänen on siis tultava
maan päälle kuolemaan, jottei olisi ristiriitaa sen Koraanin sanan kanssa, että
hänet otettiin ylös ilman kuolemaa.

Koraani puhuu Kirjan ihmisistä, joilla se tarkoittaa juutalaisia ja kristittyjä.
Koraani (4:159) ennustaa, että kun Isa tulee takaisin maan päälle, niin monet
juutalaiset ja kristityt ottavat hänet vastaan Messiaana, ennen kuin hän kuolee.

Kristityt julistavat Jeesuksen kuolemaa siihen asti, kun Hän tulee. Muslimit
julistavat Isan kuolevan sen jälkeen, kun hän on tullut.

Jos taivaasta tulee alas ihmisen muotoinen, joka sanoo olevansa Jeesus, niin
kumpi hän on? Luulisi sen olevan helppoa kaikille tunnistaa, onko hän Isa vai
Jeshua. Oikealla Jeesuksella on arvet, jotka Hän kerran sai ristillä - rakkaudesta
meihin.
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Julkaistu 17.01.2010

Pahuuden evoluutio
Jumala ei ole luonut pahuutta, vaan se on kehittynyt sattumalta. Jos
et havaitse mitään todisteita Jumalan olemassaolosta, se johtuu sinua
ympäröivästä pahuudesta.

Kaikki on luotu hyväksi
Jumala sanoi Paholaiselle: "Vaelluksessasi sinä olit nuhteeton luomisesi
päivästä siihen asti, kunnes sinussa havaittiin vääryys."Hes.28:15  Jumala ei luonut
Paholaista pahaksi. Hän muuttui sellaiseksi. Tuota muuttumista voimme kutsua
pahuuden evoluutioksi. Sen minkä Jumala suunnitteli, sen Hän myös loi. Hän ei
suunnitellut pahuutta. Se vain kehittyi.

Jumala on suunnitellut ja luonut lajit siten, että niissä voi tapahtua sisäistä
muuntelua. Se ei koske ainoastaan lajien fyysisiä vaan myös henkisiä
ominaisuuksia. Lajin sisäisen muuntelun tulokset periytyvät, mutta eivät saa
aikaan uusia lajeja, koska muuntelulla on lajikohtaisesti suunnitellut rajat.

Lajien synty sattumien evoluutiona on järjen vastaisin ajatus, mitä kukaan
on koskaan esittänyt. Järki sanoo, että lajit on suunniteltu. Evoluutioteoria
on kuitenkin merkittävä asia pahuuden evoluutiossa, koska se on tehokas
tapa vaientaa ihmisen omatunto. Jos ei olisi Jumalaa, ei olisi tuomiota. Siksi
evoluutioteoria on antanut ihmisille vapauden tehdä pahaa.

Jumala on kokonaan hyvä Jumala. Hänessä ei ole mitään pimeää puolta. Siksi
kaikki, mitä Hän on luonut, on hyvää. Ihminen luotiin hyväksi, samoin kaikki
eläimet. Alussa eläimet eivät syöneet toisiaan, eikä ollut mitään väkivaltaa eikä
verenvuodatusta. "Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka
julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä."1Joh.1:5

Pahuuden alkuräjähdys
Pahuus syntyi meille näkymättömässä luomakunnassa. Jumalan kerubin
muuttuminen Paholaiseksi oli ikään kuin alkuräjähdys pahuuden evoluutiolle.
Se muutti Eevan pahaksi ja levisi sitten Aadamiin ja hänen kauttaan eläimiin
ja koko luomakuntaan. Olemme perineet Aadamin pahat himot, mutta emme
hänen syyllisyyttään. Jokaisella meistä on ollut oma henkilökohtainen
syntiinlankeemus.

Useimmat asiat luonnossa todistavat Jumalan olemassaolosta. Sen sijaan
maailmassa oleva pahuus on asia, joka ei todista Hänestä, koska Hän ei ole sitä
luonut. Siksi on johdonmukaista jos pahuuden valtaama ihminen kokee, että
hänellä ei ole todisteita Jumalan olemassaolosta.

Pahuus eteni vauhdilla ihmiskunnassa. Pian se kehittyi niin pahaksi, että Jumala
päätti tuhota ihmiskunnan vedenpaisumuksella ja pelasti heistä vain kahdeksan
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ihmistä. Myöhemminkin Jumala on monta kertaa jollain tavoin rajoittanut
pahuuden kehitystä. Silti pahuus on aina noussut ihmissuvussa uudestaan esiin
entistä pahempana.

Daniel näki näyssään neljä petoa, joista viimeisin oli kaikkein kehittynein. Nuo
neljä petoa ovat pahuuden evoluution neljä aikakautta. Tuo näky myös ennustaa
mikä on viimeisen pedon loppu. Jeesus Kristus tulee alas taivaasta ja lopettaa
pahuuden evoluution ja tuhoaa tuon neljännen pedon.

Oikeaan aikaan Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen maailmaan sovittamaan
meidän syntimme ja oikeaan aikaan Hän lähettää Jeesuksen tekemään tyhjäksi
pahuuden teot ja palauttamaan ennalleen Jumalan luomakunnan. Silloin "susi
ja karitsa käyvät yhdessä laitumella, leijona syö rehua kuin nauta, ja käärmeen
ruokana on maan tomu."Jes.65:25

Pelastus ja luopumuksen evoluutio
Alusta pitäen oli mahdollista, että ihmiset voivat katua ja tulla sovintoon
Jumalan kanssa. Näin tapahtuikin Aadamin pojalle Aabelille. Hän tunnusti
pahuutensa ja tahtoi kääntyä siitä pois. Siitä merkiksi hän uhrasi Jumalalle
karitsan. Jumala antoi hänelle anteeksi ja todistuksen siitä, että Jumala hyväksyy
hänet. Nyt Jeesus Kristus on Jumala uhrikaritsa, jonka me voimme panna
syntiuhriksemme ja kokea pelastuksen.

Kun evankeliumi Jeesuksesta ensimmäisen kerran levisi maailmaan, olivat
sen vastustajat varsin "kehittymättömiä". Näiden kahden tuhannen vuoden
aikana monet uskoontulleet ovat luopuneet uskostaan Jeesukseen. Heidän
keskuudessaan on kehittynyt luopumuksen kulttuuri. Tämä kulttuuri on
huipussaan Danielin näyn neljännen pedon aikana.

"Kun niiden valta on lopuillaan ja luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan,
nousee röyhkeäkasvoinen kuningas, joka on taitava juonittelemaan. Hänen
voimansa on valtava, vaikka se ei ole hänestä itsestään, ja ihmeellisen paljon
hän saa aikaan hävitystä. Hän menestyy siinä mitä tekee, hän tuhoaa mahtavia
ja pyhien kansaa. Oveluutensa tähden petos menestyy hänen kädessään.
Hän suunnittelee suuria sydämessään ja tuhoaa keskellä rauhaa monet.
Ruhtinaiden ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ihmiskäden koskematta
hänet murskataan."Dan.8:23-25

Luopumuksen kulttuuri on petosten evoluutiota. Nykyään ihmisten kyky
pettää itseään ja muita on erittäin hyvin kehittynyttä. Pahuuden evoluutio saa
täyttymyksensä luopuneissa kristityissä. Jumalan armon väärinkäyttö on pahinta
pahuutta, mitä voi olla. Luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, kun he sanovat
pelastuvansa, vaikka jatkuvasti tekevät tahallaan syntiä.

Heissä toteutuu ennustus: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka elävät
jumalattomien himojensa mukaan. Juuri nämä saavat aikaan hajaannusta. He
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ovat sielullisia, Henkeä heillä ei ole."Juud.1:18-19  He esiintyvät kristittyinä, mutta
heillä ei ole Kristuksen Henkeä.

Turmeltumaton perintö
Kuvittele, miten kauheata se olisi, jos Jumala joutuisi sanomaan sinusta:
"Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinä tulit uskoon, siihen
saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys."

Pysykäämme Jumalan rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa ja meistä
ei löydetä vääryyttä. Jos lankesimme, me kadumme ja tunnustamme syntimme
ja Hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Jos jaksamme pysyä Jumalalle uskollisina tämän lyhyen elämämme ajan, me
saamme olla iankaikkisuudessa täydellisiä kuin Jeesus. Kun olemme päässeet
Hänen luokseen, emme enää voi langeta Hänestä pois. Meistä ei enää koskaan
voida löytää mitään vääryyttä. Silloin emme enää koskaan lankea.

Pietari iloitsee "turmeltumattomasta ja tahrattomasta" perinnöstä, millä hän
tarkoittaa meidän muuttumista Jeesuksen kaltaisiksi. "Ylistetty olkoon meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan
hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt
meidät elävään toivoon, turmeltumattomaan, tahrattomaan ja katoamattomaan
perintöön. Se on talletettuna taivaissa teitä varten, ja Jumalan voimassa te
varjellutte uskon kautta pelastukseen."1Piet.1:3-5

Pidätkö sinä arvossa tätä perintöä? Jos pidät, niin kavahda pahuuden evoluutiota.
Kehittynein pahuus sanoo sinulle, ettet voi vaeltaessasi kadottaa saamaasi
pelastusta. He viettelevät sinut petolliseen lepoon. Vasta ollessasi Jumalan
taivaassa voit todeta: Nyt pelastettu, aina pelastettu! Arvokas perintösi on
"taivaissa talletettuna sinua varten". Nyt se on sinun vain toivossa. Pysyköön
toivosi elävänä!

Mikä lepo se onkaan oleva, kun ei ole enää koskaan mitään vaaraa tulla Jumalan
viholliseksi! Älä siis vielä nyt lepää, vaan taistele pahuutta vastaan uskon kautta
saamassasi Jumalan voimassa. Sen kautta sinä pääset sapatin lepoon.
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Pahan akseli
Maapallo on kapinallisten, pahojen olentojen planeetta. Kaikkien valtioiden
hallitukset ovat kapinassa Jumalaa Kaikkivaltiasta vastaan ja muodostavat
pahan akselin. Tule pian sovintoon Jumalan kanssa, ettet hukkuisi yhdessä
kapinallisten kanssa!

Hallitus ja moraali
Jumala on asettanut meille hallitusmiehet, jotta he pitäisivät yllä lakia ja
järjestystä. Heidän tulisi olla pahaa tekeville peloksi ja hyvää tekeville
kiitokseksi. Voi heitä, kun he ovat tehneet laittoman lailliseksi ja luonnottoman
luonnolliseksi!

Säätämällä Jumalan lakien vastaisia lakeja, he ovat allekirjoittaneet valtioidensa
tuhon. Homo- ja lesboliittojen hyväksyminen on ehkä se viimeinen pisara, joka
saa Jumalan vihan maljan vuotamaan yli.

Törkeää tässä luonnottomuuden puolustelussa on se, että homojen ja lesbojen
kokemaa kiintymystä sanotaan miehen ja naisen välistä suhdetta korkeamman
asteiseksi rakkaudeksi. Julkeudessaan he menevät jopa niin pitkälle, että
väittävät pahaa himoaan Jumalan rakkaudeksi. Voisiko olla mitään julkeampaa
häväistystä?

Näin käyttäytyivät aikoinaan myös sodomalaiset. Jumala tuli vierailulle heidän
kaupunkiinsa ja kaupungin miehet tahtoivat yhtyä Häneen. Kohta sen jälkeen
Jumala tuhosi kaupungin.

Pahan akselin sydän
Itsekkyys, ahneus ja ylpeys ovat pahuuden ydin. Nämä kolme ovat valtiovallan
erityisessä suojeluksessa. Hallitukset tukevat itsekkyyttä ja pahoja himoja
säätämällä syntistä seksuaalikäyttäytymistä tukevia lakeja. Talouselämän
lait he ovat perustaneet ahneudelle, eikä ihmisten tarpeille. Valtiot tukevat
kansalaistensa ylpeyttä monin tavoin, mutta sotakoneisto on kansallisen
ylpeyden sydän.

Ylpeyttä ruokkimalla hallitsijat ovat pitäneet kansansa koossa. Ahneutta
suosimalla he ovat pitäneet yllä talouskasvua. Tukemalla seksuaalista
himokkuutta he ovat pitäneet yllä kansansuosiotaan. Historia osoittaa, että
isänmaallisuus on ollut suosituin uskonto maan päällä. Kauheinta tässä
epäjumalanpalveluksessa on ollut se, että sitä usein on harjoitettu Jumalan
nimessä. Voi kuinka Jumalan nimeä onkaan häväisty!

George Bush sanoo uskovansa Raamatun Jeesukseen, mutta teoillaan hän kieltää
Hänet. Tapattamalla ihmisiä, joiden puolesta Jeesus on kuollut, hän on häpäissyt
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Jumalan nimen. Raamatun Jeesuksella ja Jumalalla ei ole mitään tekemistä
hänen sotaretkiensä kanssa.

Vain Jeesus on arvollinen surmaamaan ihmisen, koska Hänet teloitettiin
kaikkien ihmisten puolesta. Jos me tapamme, niin me rikomme evankeliumia
vastaan! Et voi olla osallinen Jumalan evankeliumista ja asepuvusta. Valitse
jompi kumpi ja lopeta Jumalan pilkkaaminen!

Valtio epäjumalana
Koska valtioita palvotaan epäjumalina, niin ne muodostavat pahan akselin
Jumalaa vastaan. Valtion luonne epäjumalana tulee hyvin esiin siinä, kun
sotilaat uhraavat elämänsä taistelussa isänmaansa puolesta. Sodat ovat
veriuhreja valtio-epäjumalille. Toiset antavat tämän uhrin siihen pakotettuina,
mutta toiset uhraavat itsensä vapaaehtoisesti. Valtio, joka vaatii tätä uhria
kansalaisiltaan, käyttäytyy petomaisesti.

Vala valtion lipulle ja sotilasvala ovat pahojen henkien "ehtoollisia", joissa
tullaan osallisiksi pahoista voimista. Pahat henget vaikuttavat kaikessa
epäjumalanpalveluksessa. Kaikki maailman sotakoneistot ovat pahuuden
linnoituksia. Eräänä päivänä ne kokoontuvat Harmagedonille Israeliin
taistellakseen Jumalaa vastaan. Tuona päivänä Jumala tuhoaa kaikki armeijat.
Tuloksena on maailman täydellinen aseistariisunta.

Sankarivainajien uhrilehdot ovat pyhitetyt valtioepäjumalan kunnialle. Jumala
on sotiva epäjumalia vastaan! Niiden alttarit kukistetaan. Sotasankarien kunnia
paljastuu häpeäksi. Maailman kaikki hallitukset kukistuvat. Kaikki heidän
sankarinsa joutuvat häpeään.

Tiede epäjumalana
Monet ihmiset ovat tehneet kättensä teoista epäjumalan itselleen. He kumartavat
tieteen ja teknologian saavutuksia kuin Jumalaa. He panevat toivonsa tieteen
kehitykseen. Kehitysopin avulla ihmisiä on estetty kunnioittamasta Jumalaa
Luojana. Tämä on tehty siksi, jotta luonnossa esiin tuleva Jumalan kunnia
saataisiin siirrettyä ihmisen kunniaksi. Kun tiedemies sanoo jotain, niin se on
monille kuin Jumalan puhetta.

Luonnon ihmeet on kätevää panna sattuman ansioksi, koska herra
sattumaa ei tarvitse kunnioittaa. Silloin kunnia kuin itsestään luiskahtaakin
tiedemiehelle, tuolle suurelle keksijälle ja nerolle. Mitenkähän luulet
heidän vastaavan viimeisellä tuomiolla, kun Jumala esittää heille syytteen
tekijänoikeusrikkomuksesta?

Valtio, tiede ja luopunut kristillisyys johtavat ihmiskunnan kapinaa Jumalaa
Kaikkivaltiasta vastaan. Heidän kapinansa käy yhä julkeammaksi. Siitä me
tiedämme, että Jeesus tulee pian.
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Ihme on luonnollista
Toisinaan kuulee ihmisten keksivän Raamatun ihmeille mitä kummallisimpia
selityksiä. He onnistuvat keksimään jonkun "luonnollisen" selityksen joka
ihmeelle. He ikään kuin yrittävät todistaa, ettei se mikään Jumalan ihme ollut,
vaan se oli ihan luonnollinen juttu.

He puhuvat ikään kuin luonnollinen olisi ihmeellisen vastakohta. Sokeitako
he ovat? Eivätkö he näe ihmeitä luonnossa? Luonto ei ole ihmeen vastakohta,
vaan osa ihmettä. Kaikki se, mikä on luonnollista, on oikeasti aika ihmeellistä.
Ajattele vaikka siementä, joka pitää sisällään ihmeellisen määrän tietoa. Mikä
saa sen kasvamaan? Hän, joka on koodannut DNA-koodit ja suunnitellut niistä
valtavan hienon kasviston, osaa tehdä paljon muutakin ihmeellistä!

Jumalan tuomioistakin halutaan tehdä "luonnollinen" ilmiö. Tätä on esimerkiksi
puhe Planeetta X.stä, jonka monet pelkäävät aiheuttavan suurta tuhoa
maapallolla. Kun Jumalan viha on ilmestymässä taivaasta, niin halutaan
kiinnittää ihmisten huomio pois Jumalasta. Miksi ihmiset mieluummin pelkäävät
vaikka SARS:ia tai asteroideja kuin Jumalaa? Siksi koska niiden edessä ei
tarvitse nöyrtyä eikä katua syntejään.

Ihmisen kapina
Ihmiset eivät usko Raamatun ihmeitä siksi, koska he kapinoivat Jumalaa
vastaan. Koska Jumala sanoo ihmiselle, että älä tee aviorikosta, niin
avionrikkoja sanoo, ettei ole Jumalaa. Koska Jumala sanoo, että älä tapa, niin
murhaaja sanoo, ettei ole Jumalaa. Koska Jumala sanoo, että älä varasta, niin
varas sanoo, ettei ole Jumalaa.

Hän ei kiellä Jumalaa siksi, että häneltä puuttuisi todisteita Jumalasta, vaan siksi,
että hän haluaa elää Jumalan tahdon vastaisesti. Nähdessään Jumalan tuomion
lähestyvän, hän sanoo, että "luontoäiti kostaa meille". Voi, kunpa hän antaisi
kunnian Jumalalle, katuisi ja pyytäisi Jumalalta armoa!

Muista, että Jumala kuulee kaikki ajatukseksesi. Kun ajattelet, että "Jumalan
tuomiot ovat väärät", niin Hän todistaa sinulle, että sinun omat tuomiosi ovat
vääriä. Jos et nöyrry Jumalan edessä, niin olet mieletön!

Luovu kapinasta
Kuule nyt sinä, joka kapinoit Jumalaa vastaan! Mistä sait siihen rohkeuden?
Uskotko kykeneväsi tuomitsemaan Hänet? Kuinka sinä kehtaat? Jumala osoitti
rakkautensa sinua kohtaan valmistamalla sinun syntiesi sovituksen Jeesuksen
kuolemassa.

Tule nyt jo järkiisi! Jumala ansaitsee saada meidän kiitoksemme. Hän on ollut
niin hyvä meille! Jumala ansaitsee saada meidän ihailumme ja palvontamme.
Hän on niin viisas ja voimakas! Onhan järjetöntä jättää Jumala huomiotta. Eikö
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olisi järkevää olla Hänen ystävänsä, vaikka kaikki ihmiset sinut hylkäisivät?
Jumala voi ystävilleen järjestää kaikkea kivaa, mutta kuka voi puolustaa sinua
Häntä vastaan, jos olet Hänen vihollisensa?

Kaikki valtiot ovat roistovaltioita
Koska kaikki maailman hallitukset suosivat syntiä, niin ne ovat roistovaltioita.
Pahan akseli hallitsee koko maapalloa, mutta sen päivät ovat luetut.

Synti on joukkotuhoase. Älä piilottele sitä. Jumala vaatii sinua luopumaan
kaikesta vääryydestä. Lähellä on päivä, jolloin Hän tulee maan päälle ja
tuomitsee kaikki kansat. Vielä hetken Hän tarjoaa vihollisilleen armoa Jeesuksen
Kristuksen evankeliumissa.

Voi sinua, joka elät päiväsi hekumassa; tuskasi päivä on lähellä. Voi sinua,
joka vaellat päiväsi ylpeydessä, häpeäsi päivä on lähellä. Voi sinua, joka toimit
päiväsi ahneudessa, vararikkosi päivä on lähellä.
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Julkaistu 05.05.2002

Itsemurhaajan umpikuja
Jotkut ovat päätyneet elämässään sellaiseen umpikujaan, etteivät ole
löytäneet ulospääsyä ahdistuksestaan muuten kuin tappamalla itsensä. Voi
heitä, mikseivät he huutaneet avukseen Jumalaa! Jos he olisivat sen tehneet,
heille olisi auennut tie elämään! Älä murhaa itseäsi, olkoon syy umpikujaasi
mikä tahansa! Älä kolkuta ahdistuksesi lattiaan, vaan sen kattoon. Älä
pyydä syöksyä alas kuolemaan, vaan pyydä nousua ylös elämään! Jokaiselle
kolkuttavalle avataan!

Itsetuho
Ylpeä ihminen voi kokea joutuneensa umpikujaan, jos hän saa osakseen
julkisen häpeän. Esimerkiksi jotkut konkurssin tehneet liikemiehet ovat tehneet
itsemurhan. He mieluummin kuolivat kuin kantoivat häpeänsä. Mitä suurempia
ihminen ajattelee itsestään, sitä raskaampana hän kokee häpeän. Varo siis ylpeitä
ajatuksia itsestäsi! Ne ovat itsetuhon siemeniä.

Omasta kunniastasi saamasi elämänhalu on petollinen. Jumalan kunnian
näkeminen antaa sinulle ikuisen elämänhalun. Jospa sinä tuntisit Hänet, joka
ansaitsee kaiken kunnian, mutta sai osakseen meidän häpeämme. Sitä häpeää
katsellessasi vapaudut ahdistuksestasi. Hänen ahdistuksensa on aukaissut
monelle ahdistuneelle tien ylös elämään.

Väsynyt elämään
Asialleen omistautunut huolehtiminen voi näännyttää sielun ja hengen.
Sisäiset ponnistuksesi voivat kuluttaa henkiset voimavarasi loppuun. Henkesi
nääntyminen ilmenee siten, että mikään ei enää kiinnosta sinua.

Elämäntarkoituksesi menettäminen voi johtaa sinut itsemurhaan tai muuten
itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Raamatun termillä ilmaistuna sielusi on
"vaipumassa hautaan" ja nykyajan termillä ilmaistuna olet "palamassa loppuun".
Jumala on elämän lähde. Ennen pitkään sielusi nääntyy, jos et ole yhteydessä
Häneen.

Himojesi juoksuttama, nääntynyt henkesi voi saada virvoituksen vain Jumalalta.
Henkemme nääntyy, jos se ei saa juoda Jumalan Henkeä. Janoa Jumalaa: "Minä
ojennan käteni sinun puoleesi, sieluni on edessäsi kuin janoinen maa. Kiirehdi,
vastaa minulle, HERRA, henkeni nääntyy! Älä kätke minulta kasvojasi, etten
tulisi hautaan vaipuvien kaltaiseksi."Ps.143:6-7

Jumalalle eletty elämä ei näännytä, mutta epäjumalalle eletty elämä näännyttää
sielun ja hengen. Raamattu kuvaa jumalattoman stressiä: "HERRA antaa sinulle
siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. Elämäsi
näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa, yöt ja päivät sinä olet pelon
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vallassa, etkä voi olla varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot: 'Jospa olisi ilta',
ja illalla: 'Jospa olisi aamu!'"5Moos.28:65-67

Jotkut hyvin menestyneetkin ihmiset ovat tehneet itsemurhan, jopa
menestyksensä huipulla. He kuluivat loppuun palvellessaan epäjumalaansa.
Raha tai työ saattoi olla heidän jumalansa. "Rahanhimo on kaiken pahan juuri.
Rahaa tavoitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä
monella tuskalla."1Tim.6:10

Moni muukin himo voi johtaa itsemurhaan. Intohimosi kohteen menettäminen
voi saada sinut epätoivoiseen päätelmään: "En voi elää ilman sitä tai ilman
häntä". Intohimosi kohteen saavuttaminen voi saada sinut epätoivoiseen
päätelmään: "Tämän saavuttaminen ei antanutkaan minulle sitä mitä toivoin.
Onko siis millään mitään väliä." Miten vaarallista onkaan liikaa kiintyä
mihinkään katoavaiseen!

"Jumalan mielen mukainen murhe näet saa aikaan parannuksen, joka koituu
pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Maailman murhe sen sijaan tuottaa
kuoleman."2Kor.7:10  Sinun on hyvä huolestua syntiesi tähden niin paljon, että alat
etsiä Jumalan armoa. Sellainen stressi koituu pelastukseksi. Monet kuitenkin
huolehtivat niin paljon siitä, miten rikastuisivat, että alkavat lopulta etsiä
kuolemaansa.

Jumalan täytyy olla meille tärkeämpi kuin työ. Emme tee työtä elääksemme,
vaan siksi, että se on Jumalan tahto. Jumala antaa meille ruokamme ja
juomamme armostaan ilman työmme ansiota tai siitä huolimatta. Me kaikki
siis syömme Jumalan armopaloja. Jeesus sanoo: "Älkää olko huolissanne
hengestänne, siitä mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, siitä mitä
päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän
kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät leikkaa eivätkä
kokoa aittoihin, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon
arvokkaampia kuin ne? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta
kyynäränkään vertaa?"Matt.6:25-27

Jos et väsy tekemään syntiä, niin väsyt elämääsi. Kumman valitset? Synteihinsä
väsynyt voi löytää uuden elämän Jeesuksessa.

Itseteloitus
Juudas Iskariot joutui epätoivoon, koska hän ei uskonut Jumalan Poikaan.
"Juudas katui ja palautti ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja
vanhimmille ja sanoi: 'Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren'. Mutta
he vastasivat: 'Mitä se meille kuuluu, omapa on asiasi.' Silloin Juudas viskasi
hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi."Matt.27:3-5

Jos Juudas olisi pelännyt Jumalan tuomiota, hän olisi pyytänyt armoa Jumalalta.
Sen sijaan hän meni tunnustamaan tekonsa rikostovereilleen, jotka eivät
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lainkaan katuneet tekoaan. Tuomion Jumalaan uskominen pelastaa meidät oman
sydämemme ja muiden ihmisten tuomioilta. Syyllisyys ilman uskoa Jumalaan
johtaa epätoivoon.

Juudas ei uskonut Jeesukseen samalla tavalla kuin muut opetuslapset. Juudaksen
yhteydessä Jeesus sanoi: "ettei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei minun
Isäni sitä hänelle suo."Joh.6:65  Juudas oli siis torjunut Isän Jumalan todistuksen
Jeesuksesta: Silti hän uskoi Jeesukseen omalla tavallaan, mikä koitui hänelle
onnettomuudeksi. Hän ei olisi voinut kavaltaa Jeesusta, jos hän olisi tajunnut
kuka Jeesus todella on.

Syyllisyyden tunne voi olla murskaavan voimakas. Sen tuoma ahdistus voi olla
tappava. Ei ole ihme, jos me haluamme siitä vapaaksi. Silti syyllisyyden tuska
ilman tuomion tuskaa on sairasta syyllisyyttä. Vääryyden kanssa pehmoileva
aikamme on synnyttänyt valtavasti sairasta syyllisyyttä. Älä lausu tuomiota
teoistasi vanhemmillesi, yhteiskunnallisille oloille tai Jumalalle, vaan itsellesi.
Ota vastuu teoistasi ja tunnusta, että ansaitset Jumalan ja ihmisten tuomion.

Jospa sinä tuntisit Hänet, joka ei ollut syyllinen, mutta Hän sai osakseen
Jumalan tuomion meidän syntiemme tähden. Getsemanessa Hän otti
kannettavakseen meidän syyllisyytemme, mutta ristillä Jumalan tuomio iski
Häneen meidän sijastamme. Tämän Hän teki juuri siksi, että sinä rohkenisit
tunnustaa ansaitsevasi tuomiosi.

Älä vain tunne: "Minä tein synnin." Sinun tulee myös tuntea: "Minä ansaitsen
Jumalan tuomion." Jumalan anteeksiantamus ei tavoita niitä, jotka vain
tunnustavat syntinsä, mutta eivät hyväksy Jumalan tuomiota. Kapinoidessaan
Jumalan tuomiota vastaan he tulevat itse tuominneeksi itsensä.

Jos et nöyrry Jumalan tuomittavaksi, niin on luonnollista, että jäljelle jää vain
se vaihtoehto, että joudut itsesi ja muiden ihmisten tuomittavaksi. Älä pelkää
tulla Jumalan tuomittavaksi, sillä Hän rakastaa sinua, vaikka tuomitseekin pahat
tekosi. "Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha."Jes.53:5

Itsemurhaisku
Monet ihmiset tekevät itsemurhaiskuja Jumalaa vastaan. He ovat sitoneet
itseensä synnin pommin vääryyden siteillä. "Voi niitä, jotka vetävät perässään
syyllisyyttä turhuuden köysillä, syntiä kuin vaunuja valjailla."Jes.5:18

Heidän sanansa, joilla he julistavat syntinsä hyveikseen, sitovat heidät lujasti
pahuuteen. Jumala on vetänyt heitä puoleensa rakkauden köysillä, mutta he ovat
ne katkaisseet.

Välittämättä omasta kohtalostaan he syöksyvät uhmakkaasti Jumalaa vastaan
voidakseen itsemurhallaan vahingoittaa Hänen tunteitaan, joka rakasti heitä niin
paljon, että lähetti Poikansa sovittamaan heidän syntinsä. Sotiessaan Jumalaa
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vastaan he saavat surmansa Hänen pyhyydestään, joka sytyttää synnin pommin,
johon he ovat sitoutuneet.

Usein luullaan, että kaikki ihmiset uskoisivat Jumalaa, jos Hän vain ilmestyisi
nähtävällä tavalla. Ongelma ei kuitenkaan ole siinä, ettei olisi riittävästi
todisteita Jumalasta, vaan siinä, että ihmiset eivät hyväksy Jumalan periaatteita.
He rakastavat vääryyttä ja siksi vihaavat Jumalan nuhtelua.

Ahdistusten avulla Jumala avaa ihmisten korvat nuhtelulle ja käskee heitä
kääntymään pois vääryydestä. Mutta jos he eivät kuule, niin he syöksyvät
itsetuhoisiin tekoihin ja menehtyvät ymmärtämättömyyteensä. Jumala kurittaa
ihmistä tuskalla, koska hänen luissaan on lakkaamaton kapina, "säästääkseen
hänet joutumasta hautaan, hänen elämänsä syöksymästä miekkaan."Job.33:18

Epätoivoisen itsemurhakandidaatin sielu "lähenee hautaa, hänen henkensä
kuoleman lähettiläitä."Job.33:22  Silloin jos hän huutaa avukseen Jeesusta, Jumala
armahtaa häntä ja sanoo: "Päästä hänet joutumasta hautaan, minä olen saanut
lunastusmaksun."Job.33:24  Näin Jumala "palauttaa hänet haudasta ja antaa
elämän valkeuden hänelle loistaa."Job.33:30

Jumala on kätkeytynyt ihmiskunnalta, jottei Hänen läsnäolonsa ahdistaisi liikaa
kapinallisten arkea. Pian Hän kuitenkin ilmestyy koko ihmiskunnalle ja silloin
kaikki jumalattomat tahtoisivat tehdä itsemurhan. He tekevät sen siten, että he
lähtevät sotimaan Harmagedonille Jumalaa vastaan. Ilm.16:13-16

Sota ylivoimaista vihollista vastaan on itsemurha. Palestiinalaiset turvautuvat
nyt itsemurhaiskuihin, koska he pitävät israelilaisia itselleen ylivoimaisena
vihollisena. Jos he uskoisivat voittavansa, he yrittäisivät pysyä hengissä. Nyt
he näkevät vain kaksi vaihtoehtoa, joko elää israelilaisten hallitsemassa maassa
tai kuolla. Samoin ihmiskunta tajuaa Jeesuksen saapuessa, että heidän täytyy
nyt elää Jumalan hallitsemassa maailmassa tai kuolla. Monet heistä tahtovat
mieluummin kuolla kuin elää "tylsää pyhäkoulu elämää" Jumalan maailmassa.

Jeesus kuoli ristillä sinun puolestasi, että kapinasi voisi muuttua rakkaudeksi
Jumalaa kohtaan. Älä siis murhaa itseäsi, vaan anna Jumalan pelastaa itsesi.

Eutanasia
Parantumattomasti sairaalle halutaan nykyään antaa mahdollisuus tappaa itsensä
lääkärin avustuksella. Hän kokee elämänsä tarkoituksettomaksi ja tahtoo siksi
kuolla.

Jumala on eri mieltä elämän tarkoituksesta kuin me. Elämämme tässä ruumissa
on arvokasta, vaikka emme voisikaan elää fyysisesti aktiivista elämää. Hyvin
sairaanakin voimme sisäisesti kasvaa ja kypsyä iankaikkisuutta varten. Jumalan
näkökulmasta meidän varsinainen elämämme on iankaikkisuudessa ja maallinen
vaelluksemme on vain valmistautumista varsinaiseen osaamme.
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On järkyttävää, että eutanasiaa kutsutaan armokuolemaksi. Sanan "armo"
liittäminen itsemurhan yhteyteen on armon pilkkaamista. Eutanasia on
itsemurha. Se on pako kuolemaan kipujen umpikujasta.

Kun Jumalan tuomiot kohtaavat maailmaa, niin ihmiskunta etsii kuolemaa:
"Niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa mutta eivät löydä. He haluavat kuolla,
mutta kuolema pakenee heitä."Ilm.9:6

Et voi paeta Jumalaa minnekään, et edes kuolemaan. Hänen eteensä joudut
joka tapauksessa vastaamaan elämästäsi. Jos harkitset itsemurhaa, niin tiedä,
että voit joutua ojasta allikkoon. Helvetissä ihmisillä on varmasti pahempi
olla kuin mitä sinulla nyt on. Jeesus koki ristillä sinun ahdistuksesi. Hän voitti
kuoleman ja nousi ylös. Hän kykenee pelastamaan sinut. Tie ylös on auki. Et ole
umpikujassa, vaan kuopassa. Jeesus voi vetää sinut ylös avaralle paikalle!
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Julkaistu 16.09.2001

Islamin isku
Terrori-isku Amerikkaan oli islamin isku vääräuskoisia vastaan. He
tekivät sen Allahin nimeen. Onko Allah siis terroristi? Sääli heitä, petettyjä
sieluja! He ovat uskoneet valheen Jumalasta. Islamilainen ei pääse irti
koston kierteestä, koska Koraani ei tunne sovitusuhria. Jeesus on ainoa
sovitusuhri, joka muuttaa koston anteeksiantamukseksi. Älä kosta
kokemaasi vääryyttä, sillä se on jo kostettu Jeesukselle!

Kuka on syyllinen?
New York sai kokea olevansa vääräuskoisten kaupunki, kun islamilaiset iskivät
matkustajakoneilla sen tornitaloihin. Miehet lentokoneen ohjaimissa varmaan
huusivat vähän ennen syöksymistään kuolemaan, "Allah on suuri!"

Sääli heitä, petettyjä sieluja! He uskoivat pääsevänsä Jumalan Paratiisiin, mutta
heräsivätkin helvetissä. Tästä he varmaan yllättyivät vielä enemmän kuin
maailma heidän teostaan.

Eikö islamin papit ole syyllisempiä kuin he? Kuka lupasi heille Paratiisin, jos
he kuolevat pyhässä sodassa? Kuka julisti tuon pyhän sodan? He ovat syyllisiä
yhdessä heidän kanssaan!

Monet islamilaisten maiden poliitikot ovat tuominneet terroriteon, mutta entä
islamilaiset papit. Miksei kukaan heidän hengellinen johtajansa ole astunut
julkisuuteen ja tuominnut tekoa Allahin tahdon vastaiseksi? Jos islamilaiset
todella tuomitsisivat tämän teon, he sanoisivat, että Allah vihaa väkivaltaa ja
nuo terroristit ansaitsevat helvetin tulen.

Pyhän sodan houkutus
Mitä Koraani sanoo sodasta? "Ne, jotka haluavat vaihtaa tämän elämän
tuonpuoleiseen, taistelkoot Jumalan tiellä. Me annamme heille suuren palkan,
saavatpa he sitten voiton tai tulevat surmatuiksi."Koraani 4: 74

Muhammed on maailman historian menestyksellisin sotilaspappi. Hän
on osannut puhua niin hyvin, että monet ovat olleet valmiit kuolemaan
uskonnon, isänmaan ja kodin puolesta. Koska Koraani tarjoaa islamilaiselle
mahdollisuuden sotimalla "vaihtaa tämä elämä tuonpuoleiseen", niin
tämänpuoleiseen elämään kyllästynyt on siten erityisen innokas lähtemään
pyhään sotaan. Näin puutteessa elävästä muslimista tulee helposti
ympäristölleen vaarallinen. Koska palestiinalaisen arki Israelissa on vaikeaa,
niin hänen värväämisensä "tuonpuoleiseen vaihtajaksi" on helppoa.

Koraanin antama ehto sotaan lähtöön on seuraava: "Taistelkaa Jumalan tiellä
niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan, mutta älkää sortuko tekemään
väärin: Jumala ei rakasta väärintekijöitä. Surmatkaa heidät, missä heitä



- 675 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

kohtaattekin, ja ajakaa heidät pois sieltä, mistä he ajoivat teidät pois, sillä
epäjumalanpalvelus on pahempi synti kuin tappaminen."Koraani 2:190-191

Jos he pitävät amerikkalaisia islamilaisia vastaan taistelevina
epäjumalanpalvelijoina, niin he toteavat olevansa pyhässä sodassa heitä vastaan.
Isku USA:han oli todennäköisesti osa heidän taisteluaan Jerusalemista.

Kosto on Jumalan
Jos amerikkalaiset olisivat kristittyjä, he eivät tekisi kostoiskuja, sillä Raamattu
käskee: "Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä
on kirjoitettu: 'Minun on kosto, minä maksan takaisin, sanoo Herra'."Room.12:19

Jos israelilaiset uskoisivat Vanhan Testamentin kirjoituksia, niin he eivät tekisi
kostoiskuja. Jo Mooseksen kautta on annettu jotain Jeesuksen sanomasta:
"Rakastakaa vihamiehiänne."Matt.5:44

Jos israelilaiset tottelisivat Jumalaa, he soveltaisivat palestiinalaisiin
Moosekselta saamaansa Jumalan sanaa: "Minun on kosto ja palkanmaksu. Ne
odottavat aikaa, jolloin heidän jalkansa horjuvat. Heidän onnettomuutensa
päivä on lähellä, heidän määräaikansa tulee rientäen. HERRA hankkii oikeuden
kansalleen ja säälii palvelijoitaan."5Moos.32:35-36

Kostamisen sijaan meidän tulisi tehdä hyvää vihamiehellemme. Vaikka emme
näin voittaisi häntä ystäväksemme, niin siten ainakin saamme Jumalalta
palkinnon. "Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle leipää syötäväksi, jos
hänellä on jano, anna hänelle vettä juotavaksi. Näin sinä kokoat tulisia hiiliä
hänen päänsä päälle, ja HERRA palkitsee sen sinulle."Snl.25:21-22  Yleensä
ihmiset haluavat itse kostaa kokemansa vääryyden, koska he eivät usko Jumalan
tuomion todellisuuteen.

Onhan amerikkalaisilla oikeus vaatia terroriteon tekijöitä oikeuteen. Jos he
kuitenkaan eivät saa heitä oikeuden eteen, niin heidän tulisi jättää asia Jumalan
tuomittavaksi. Lähtiessään itse kostamaan he osoittavat olevansa samalla tavalla
petettyjä kuin nuo terroristitkin.

He molemmat ovat mielessään varmoja siitä, että tekevät sotatoimillaan oikein,
vaikka tekevätkin väärin. Amerikka on heidän jumalansa, vaikka he nimittävät
itseään kristityiksi. Kansallisylpeys on kovettanut heidän sydämensä niin,
etteivät he kuuntele, mitä Jumala sanoo.

Miten kosto vaihtuu anteeksiantamukseksi?
Koraani puhuu siitä, kuinka Jumala on armollinen ja antaa anteeksi. Toisaalta
se myös puhuu Jumalan vaativan kostoa vastaavuuden lain mukaan, "silmä
silmästä, hammas hampaasta". Miten Allah voisi antaa anteeksi? Hänhän
rikkoisi oman lakinsa jättäessään kostamatta syylliselle.
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Koraani ei kerro, miten Jumala voi noudattaa omaa lakiaan kostosta ja samalla
antaa anteeksi. Se ei tunne käsitettä "sovitusuhri". Sen sijaan Raamatun Jumala
kertoo, että Hän voi antaa anteeksi siksi, koska Jumalan Poika, Jeesus Kristus
sovitti meidän syntimme ristillä.

Koraani luo jokaisen muslimin sieluun ristiriidan koston ja anteeksiantamuksen
välille. Hän ei tunne sovitusuhria, jonka kautta hän voisi nähdä koston vaihtuvan
anteeksiantamukseksi. Sama ongelma on kaikilla muillakin ihmisillä, jotka
eivät tunne henkilökohtaisesti Jeesusta omana Vapahtajanaan. He eivät pääse
kostonkierteestä ulos, koska he eivät näe sitä, kuinka Jeesusta rangaistiin kerran
ristillä kaikkien väärintekijäin puolesta.

Sinun ei tarvitse kostaa kokemaasi vääryyttä, koska se on jo kostettu
Jeesukselle!
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Julkaistu 28.01.2001 Viimeksi muutettu 17.04.2013

Taistelu Jerusalemista
Muslimit eivät suostu antamaan Jerusalemia juutalaisille, eivätkä
juutalaiset voi luopua siitä. Miksi Jerusalemilla ei ole rauhaa?

Abrahamin jälkeläiset
Koko maa on Jumalan. Kukaan ihminen ei todellisuudessa omista palaakaan
tästä planeetasta. Jumala on antanut jokaiselle kansalle oman alueensa
asuttavaksi. Hän lupasi Abrahamin jälkeläisille Kanaanin maan, jossa sijaitsee
Jerusalem. (1Moos.17:8)

Sekä Ismael että Iisak ovat Abrahamin jälkeläisiä. Juutalaiset ovat Iisakin
jälkeläisiä ja arabeja pidetään Ismaelin jälkeläisinä. Ismael syntyi Abrahamin
orjattaresta, Haagarista ja Iisak Saarasta. Koska Ismael oli orjattaren lapsi, hänet
yhdessä äitinsä kanssa karkotettiin pois perheestä. Jumala sanoi Abrahamille,
että Hän pitää vain Iisakin jälkeläisiä Abrahamin jälkeläisinä, vaikka Ismaelkin
on Abrahamin jälkeläinen. (1Moos.21:12-13)

Muslimien mukaan Abraham muutti Haagarin ja Ismaelin kanssa Mekkaan.
Islamilainen perimätieto pitää profeetta Muhammedia Ismaelin jälkeläisenä.
Näin Ismael on muslimeille tärkeämpi kuin Iisak. Muslimit ja juutalaiset
riitelevät isänsä, Abrahamin perinnöstä. Ismael vastaan Iisak on sama kuin
muslimit vastaan juutalaiset.

Karkotus pois luvatusta maasta
Vaikka Jumala oli luvannut Kanaanin maan Abrahamin jälkeläisille, Hän on jo
kaksi kertaa karkottanut israelilaiset pois maastaan. Kun he ensi kerran saivat
maan, Jumala asetti heille ehdon, joka heidän piti täyttää, jotta he voisivat
asua maassa. Heidän tuli elää Jumalan käskyjen mukaan tai heidät karkotetaan
maasta pois. He rikkoivat pahoin käskyt ja Jumala lähetti Baabelin kuninkaan
hävittämään Jerusalemin. Hän vangitsi kansan ja vei heidät pois luvatusta
maasta.

He saivat palata 70 vuoden päästä takaisin omaan maahansa. Siksikö, että he
olivat parempia? Ei, vaan Jumala teki sen oman nimensä tähden. Israelin täytyi
asua omassa maassaan, koska Messias oli syntyvä heidän keskelleen. Messias
tuli, mutta he eivät Häntä tunteneet, vaan ristiinnaulitsivat Hänet.

Messiaan kyyneleet valuivat Hänen poskillaan, kun Hän näki Jerusalemin. "Kun
Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän itki sitä ja sanoi: 'Jospa sinäkin
tänä päivänä tietäisit, mikä tuo rauhan! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu.
Vielä tulevat sinun osaksesi päivät, jolloin vihollisesi saartavat sinut vallilla,
piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. He kukistavat sinut maan
tasalle ja surmaavat sinun lapsesi eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, koska
et tuntenut etsikkoaikaasi."Luuk.19:41-44  Tämä ennustus toteutui vuonna 70 jKr.
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Juutalaiset karkotettiin toisen kerran pois maastaan, koska he hylkäsivät
Messiaan. Meidän aikanamme Jumala on sallinut heidän palata takaisin. Ovatko
he siis nyt parempia? Ei, vaan Jumala on tehnyt sen oman nimensä tähden.
Israelin täytyy asua omassa maassaan, koska Jeesus on tulossa takaisin maan
päälle.

Messias tuo rauhan Jerusalemille
Vaikka juutalaisten valtio nykyään hallitsee Jerusalemia, muslimien moskeija
on juutalaisten temppelin paikalla. Näin voidaan vertauskuvallisesti sanoa,
että Ismael asuu Iisakin luona. Iisak haluaisi ajaa Ismaelin pois eli rakentaa
temppelin moskeijan paikalle. Nämä kaksi, Iisak ja Ismael, he todella riitelevät
siitä, kummalle Jerusalem kuuluu. Muslimit eivät suostu antamaan Jerusalemia
juutalaisille, eivätkä juutalaiset voi luopua siitä.

Juutalaisten ja muslimien kiista koskettaa kaikkia kansoja, koska se on uhka
maailman rauhalle. Rauhan saaminen israelilaisten ja palestiinalaisten välille
on kuin raskas kivi, jota eivät edes kaikki maailman kansat yhdessä kykene
siirtämään. Siksi Jerusalem on malja huumaavaa uskonnollisuutta, jota kaikki
kansat juovat ja juopuvat. (Sak.12:2-3) Kun he tajuavat Jeesuksen olevan
tulossa, he kokoontuvat Jerusalemin ympärille sotiakseen Häntä vastaan.

Messias sanoi, että Jerusalem on oleva kansojen tallattavana, kunnes kansojen
ajat täyttyvät. (Luuk.21:24) Kansojen aika vaihtuu Jumalan aikaan, kun Hän
tulee takaisin maan päälle ja astuu Jerusalemiin. Hän tulee hallitsemaan
kaikkia kansoja. "Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on
Jerusalemin edustalla, idän suunnalla. Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen
hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli vuorta siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli
etelään päin."Sak.14:4

Vasta silloin kun Jeesus palaa Jerusalemiin, kaupunki saa rauhan. Hän on
hallitseva Jerusalemista käsin koko maailmaa. Hän on kuningasten Kuningas ja
herrain Herra.
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Julkaistu 19.06.2012

Babylonin salaisuus
Uskonnollisen ja poliittisen vallan liitto on kautta aikain hallinnut
maailmaa.

Babylonin henki
Matteuksen evankeliumin 23. luvussa Jeesus puhuu aikansa kirjanoppineista
ja fariseuksista samalla tavalla kuin Ilmestyskirjassa puhutaan salaisuudesta
nimeltään "Suuri Babylon, maan porttojen ja iljetysten äiti."Ilm.17:5  Molemmista
sanotaan, että he ovat vuodattaneet vanhurskasta verta.

Suuresta Babylonista sanotaan: "Sinusta löydettiin profeettojen ja pyhien veri ja
kaikkien maan päällä surmattujen veri."Ilm.18:24  Jeesus sanoi kirjanoppineista ja
fariseuksista: "Näin teidän päällenne tulee kaikki se vanhurskas veri, joka maan
päällä on vuodatettu."Matt.23:35

Babylonin henki on osittain syyllinen kaikkien maan päällä surmattujen vereen.
Jeesus sanoi juutalaisten hengellisten johtajien elävän samassa hengessä kuin
Kain, joka tappoi Aabelin. Hän piti heitä myös niiden henkisinä lapsina, jotka
kivittivät kuoliaaksi pappi Sakarjan temppelin esipihalla satoja vuosia aiemmin
(2Aik.24:21).

Jeesus piti kirjanoppineita ja fariseuksia Jumalan profeettojen vainoojina ja
murhaajina, vaikka he monin tavoin osoittivat kunnioitusta näiden muistoa
kohtaan. Hän näki, että he elivät samassa teeskentelevässä hengessä kuin
profeettojen murhaajat. Jeesuksen vastustajat olivat syntyneet Babylonin
hengestä, vaikka olivat fyysisesti Abrahamin jälkeläisiä.

Ilmestyskirjassa sanotaan, että Babylon istuu sekä "paljojen vesien päällä" että
"helakanpunaisen pedon selässä". Enkeli selittää vesien tarkoittavan kansoja:
"Vedet, jotka sinä näit tuolla, missä portto istuu, ovat kansakuntia, väkijoukkoja,
kansanheimoja ja kieliä."Ilm.17:15  Babylonin henki vaikuttaa kaikkien kansojen
elämään. Se on ennenkin ratsastanut kansojen hallituksilla. Sekä peto että sen
selässä istuva portto ovat helakanpunaisia, koska he ovat syyllisiä kaikkien
maan päällä murhattujen vereen.

Samassa hengessä elävät ihmiset muodostavat hengenheimolaisten kansan,
vaikka he ulkonaisesti kuuluvat eri kansoihin, kulttuureihin ja uskontoihin.
Sama henki yhdistää eri aikoina eläneet hengenheimolaiset ikään kuin isiksi ja
heidän lapsikseen. Monet ovat eläneet Babylonin hengessä. Aina on ollut myös
niitä, jotka ovat eläneet Jumalan yhteydessä.

Vallanhimo johtaa murhaan
Miksi Kain tappoi Aabelin? Miksi pappi Sakarja kivitettiin? Miksi juutalaiset
halusivat tappaa Jeesuksen? He olivat kateellisia ja kokivat, että vanhurskas
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mies uhkaa heidän valtaansa. "Jos annamme hänen jatkaa näin, niin kaikki
uskovat häneen, ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän paikan että
kansan."Joh.11:48

Juutalaisten vanhimmat ja papisto olivat sopineet vallanjaosta roomalaisten
kanssa. He eivät halunneet, että Messias tulisi valtaan ja syrjäyttäisi heidät.
Heidän pelkonsa, "kaikki uskovat häneen", paljastaa meille, että he ymmärsivät
kuka Jeesus on. Kain oli havainnut, että Aabel oli Jumalan suosiossa ja Sakarjan
murhaajat tiesivät, että tämä oli puhunut heille Jumalan totuuden. He vihasivat
itse asiassa Jumalaa ja vastustivat Hänen valtaansa.

Vallanhimo on motiivi, joka kätketään selityksillä. Juutalaisten ylipappi
perusteli Jeesuksen murhaamista kansan yhteisellä edulla. "Teille on parempi,
jos yksi ihminen kuolee kansan puolesta, kuin että koko kansa tuhoutuu."Joh.11:50 

Hän oli hyvin ylpeä itsestään ja isänmaallinen sanoessaan ajattelevansa
kansan etua. Tosiasiassa hän tuomitsi Jeesuksen kuolemaan, koska pelkäsi
menettävänsä asemansa kansan hengellisenä johtajana.

300-luvulla kristilliset johtajat sopivat vallanjaosta Rooman keisarin kanssa sen
jälkeen, kun keisari oli lopettanut kristittyjen vainon. Näin he osoittautuivat
niiden henkisiksi lapsiksi, jotka tappoivat Jeesuksen. Hekin elivät Babylonin
hengessä. Tämä voidaan päätellä siitä, että he vainosivat ja tapattivat niitä, jotka
eivät suostuneet liittymään yhteen ja ainoaan sallittuun kirkkoon.

Uskonpuhdistusten aikana 1500-luvulla sekä reformoidut että luterilaiset
uskonpuhdistajat vainosivat ja tapattivat niitä kristittyjä, jotka eivät alistuneet
heidän herrautensa alle, esim. anabaptisteja. Babylonin henki on saanut aikaan
valtiokirkot. Vaikka kansankirkot nyt ovat hajoamassa, Babylon osaa kietoa
ihmiset valtaansa. Poliittisilla ja uskonnollisilla johtajilla on aina jonkinasteinen
liitto.

Kun ihmiset hylkäävät uskonnon, Babylonin henki yllyttää ihmiset elämään
moraalittomasti. Tämä johtaa kulttuurin rappioon ja valtiot sekasortoon. Silloin
hallitsijat taas etsivät uskonnon apua saadakseen otteen kansastaan. Nyt elämme
moraalitonta aikaa, joka kohta johtaa suureen sekasortoon. Sen keskeltä nousee
suuri Babylon.

Jokaisessa kulttuurissa on aina ollut joku pyhä mies tai papisto, joka on väittänyt
olevansa yhteydessä Jumalaan. Poliittisen vallan edustajat ovat tarvinneet
uskonnon apua kansansa hallitsemiseen. Siksi he ovat tarjonneet suojeluaan
parhaaksi katsomalleen uskonnolle. Näin on syntynyt valtioiden ja uskontojen
liittoja. Valtiouskonto on uskonto, joka ratsastaa valtiolla.

Langenneet enkeliruhtinaat ovat uskontoihin vaikuttamalla muovanneet
yhteiskuntia ja niiden kulttuureja. Maa on jaettu heidän kesken. He ovat saaneet
aikaan erilaisia kulttuureja. Jumalaa näyttelevät langenneet enkelit ohjailevat
uskonnollisia ja poliittisia johtajia. Niiden vallanhimo panee ne sotimaan
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ja myös liittoutumaan toisiaan vastaan. Niiden riidat näkyvät uskontojen ja
valtioiden välisissä suhteissa.

Nykyään Babylonin henki hallitsee kansoja samoin kuin ennenkin. Uskontojen
ulkonaiset muodot muuttuvat, mutta sisältö on sama. Babylonin henki pitää
huolen siitä, että valtion ja uskonnon ero ei lopulta onnistu. Kansalliset uskonnot
ovat vain välivaiheita, kun maailmaa ajetaan kohti yhtä globaalia uskontoa ja
hallitusta.

Kun langenneet enkelit huomaavat, että Jeesus on tulossa alas maan päälle, he
sopivat keskinäiset riitansa sotiakseen Jeesusta vastaan. Silloin saadaan aikaan
Antikristuksen johtama maailman uskonto ja Pedon johtama maailman hallitus.

Babylonin viettelykset
Jumalan ilmoitukset vetävät ihmisiä puoleensa niin kuin valo yöperhosia. Nämä
eivät tykkää elää päivänvalossa, mutta hakeutuvat yöllä valoa kohti etsiessään
pakoreittiä pimeyden vaaroista. Monet ovat kiinnostuneita pyhistä kirjoituksista
ja kaikista yliluonnollisista ilmiöistä, mutta eivät halua totella Jumalaa, koska
eivät ole päivän lapsia.

Ihmiset haluavat suojaa pahoilta hengiltä ja kirouksilta. Siksi he hakeutuvat
pyhien asioiden luo, vaikka vaeltavat pimeydessä. He haluavat hetkittäin iloita
Jumalan valosta jatkaakseen taas himoilleen elämistä. He pukevat päälleen
jumalisuuden ulkokuoren, mutta eivät päästä Jumalaa sydämeensä. Babylonin
henki on temmannut Jumalan valtakunnan itselleen sitä jäljittelemällä. Se palvoo
pyhiä miehiä ja pyhäinjäännöksiä ja teeskentelee rakastavansa Jumalaa.

Babylon on johdattanut kaikki kansat taikauskon valtaan. Jokainen kansa
on juonut hänen maljastaan, jonkun uskonnon kautta. "Kädessään hänellä
oli kultainen malja, joka oli täynnä iljetyksiä ja hänen haureutensa
saastaisuutta."Ilm.17:4  "Hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat
juoneet, maan kuninkaat ovat harjoittaneet haureutta hänen kanssaan, ja maan
kauppiaat ovat rikastuneet hänen ylellisyytensä runsaudesta."Ilm.18:3

Kaikki kansat ovat juoneet Babylonin maljasta uskonnollista petosta. Se on
vietellyt kaikki kansat pyhillä toimituksillaan, jotka ovat taikauskoa. Ne ovat
Jumalan silmissä iljetyksiä ja saastaisuutta. Uskonnollisilla juhlillaan Babylon
on rikastuttanut maan kauppiaat.

Poliittisen ja uskonnollisen vallan edut ja tavoitteet ovat monessa asiassa samat.
Hallitus haluaa lakia ja järjestystä ja uskonto korkeaa moraalia. Molemmat
tarvitsevat valtansa tueksi taloudellista menestystä. Hallitusherrat tarvitsevat
palatsinsa ja sotaväkensä, jotta kansa voisi kokea isänmaallisia tunteita ja
totella johtajiaan. Uskontojen herrat tarvitsevat ylelliset temppelit ja komeat
seremoniat, jotta kansa voisi niissä kokea uskonnollisia tunteita ja helpommin
uskoa johtajiaan.
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Ihmisten hallitsemiseen tarvitaan Herra-kulttia. Herran pelko yhdistyy ihmisten
mielissä sekä Jumalaan että maallisiin herroihin. Pelätään sekä poliittista että
uskonnollista herraa niin kuin Herraa Jumalaa. Nämä niputetaan yhdeksi ja
samaksi auktoriteetiksi. Tämä sai alkunsa Babylonissa, jossa oli maailman
ensimmäinen kuningas ja, jossa palveltiin Baaleja. Baal = Herra.

Jeesus varoitti apostoleitaan, etteivät he ryhtyisi baaleiksi eli herroiksi.
"Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina hallitsevat niitä ja mahtavat
pitävät niitä vallassaan. Näin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän
joukossanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne, ja joka teidän
joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne."Matt.20:25-27

Maailma on täynnä Baal-pastoreita. Makean hempeissä jumalanpalveluksissaan
he viihdyttelevät ihmisiä uskonnollisilla lohdutuksilla, jotta nämä jaksaisivat
olla kunnon kansalaisia ja totella Baal-presidenttiä. He ottavat mielellään
joukkoonsa myös todellisia Jeesuksen seuraajia, koska nämä ovat nöyriä
palvelijoita. Näin on vaarana, että tosi kristityt saastuvat, kun tulevat kahden
herran palvelijoiksi, Jeesuksen ja Baalin.

Oletko sinä langennut palvelemaan baaleja, vaikka olet uskossa Jeesukseen?
Jos olet osallinen Babylonin hengestä, pidät liian suuressa arvossa valtiota ja
sen lakeja tai uskontoa ja sen oppeja. Baalit pyrkivät vaikuttamaan omantuntosi
sisältöön. Jos olet palvellut baaleja, omatuntosi on sidottu niiden sääntöihin.
Vain Herra Jeesus Kristus on arvollinen vaikuttamaan kristityn omantunnon
sisältöön. Uskova noudattaa myös ihmiskäskyjä, jos voi tehdä sen Jeesukselle,
mutta on myös valmis tekemään vastoin baalien käskyjä, koska hänen
omatuntonsa on vapaa niiden vaikutuksesta.

Maailman valtaherrat eivät koskaan hyväksy rinnalleen Jeesuksen mielen
mukaista pastoria. Toisaalta Jumalalle uskolliset ihmiset eivät koskaan etsi
valtaherrojen suosiota eivätkä seuraa herra-pastoreita.

Monet puolustelevat baalien palvelemistaan sillä, että Raamattu käskee
olemaan alamainen esivallalle ja olemaan kuuliaisia hengellisille johtajille. He
piilottavat herra-kultin palvontansa auktoriteettien oikeanlaisen kunnioittamisen
taakse. Kristityllä saa olla vain yksi Herra (1Kor.8:6,Ef.4:5). Hän on Herra
Jeesus Kristus. Silti ketään ei saa herjata, ei edes Paholaista. Kaikkia tulee
kunnioittaa heidän todellisen tehtävänsä perusteella. "Olkaa Herran vuoksi
alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaalle, joka on ylin,
kuin maaherroillekin, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi
mutta hyvää tekeville kiitokseksi."1Piet.2:13-14

Jos valtiovallalle annetaan sellaista kunnioitusta, jota kuuluu antaa vain
Jumalalle, siitä on tullut Jumalan kilpakosija. Uskova ja Jeesus ovat kuin vaimo
ja aviomies. Kuinka läheisissä tekemisissä vaimo voi olla vieraiden miesten
kanssa? Kuinka läheisissä tekemisissä uskova voi olla valtiovallan kanssa?
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Miehelleen uskollinen vaimo pitää tiettyä etäisyyttä vieraisiin miehiin. Samoin
Jumalalle uskollinen uskova ei ole liian läheinen valtiovallan kanssa.

Babylon sanoo: "Minä istun kuningattarena, en ole leski enkä tule näkemään
surua."Ilm.18:7  Poliittinen ja uskonnollinen valta ovat kuin aviopari, kuningas
ja kuningatar. Uskonnollinen johtaja on kuin kuningatar, joka pitää itseään
niin hyvänä, että on arvollinen istumaan valtiovallan rinnalla hallitsemassa
kansan moraalia. Hän ei pidä itseään leskenä, vaikka hänen oikea miehensä,
Herra Jeesus Kristus, kuoli hänen puolestaan ristillä. Hän ei voi päästä kuolleista
nousseen Herran Jeesuksen Kristuksen omaksi, koska hän ei halua nähdä eikä
surra omaa pahuuttaan. Hänen sydämensä vastustaa Jumalan Uhrin kautta
saatavaa pelastusta.

Vaikka Babylon viettelee sinua loistollaan, älä anna sen kulissien pettää itseäsi.
Käännä katseesi Herran Jeesuksen Kristuksen kirkkauteen, sillä vain Hän on
Herra. Jos olet jollekin muulle auktoriteetille alamainen, ole sitä vain, jos voit
olla sitä Herran vuoksi.

Babylon kaupunkina
Babylon (hepreaksi Baabel) oli ensimmäisen suurvallan pääkaupunki. Se oli
uskonnollisen ja poliittisen vallan keskus. Siellä oli aikoinaan myös Baabelin
torni. Siellä palvottiin Baaleja, joiden vaikutusvalta ulottui myös Kanaanin
maahan. Sen kansat palvoivat niitä jo ennen kuin israelilaiset saapuivat maahan.

Israelilaiset rakastuivat Babylonin jumaliin. Tämä rakkaus varmaan vaikutti
siihen, että he halusivat itselleen kuninkaan, vaikka se oli vastoin Jumalan
tahtoa. He hylkäsivät Jumalan ja palvelivat Baaleja. Siksi Israel vietiin
pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Jumala antoi portto Israelin rakastajansa
pahoinpideltäväksi. Jesaja sanoi Jerusalemista: "Kuinka onkaan portoksi tullut
uskollinen kaupunki!"Jes.1:21

Babylonista juutalaiset tuotiin takaisin Jerusalemiin. Senkin jälkeen suurin osa
heistä eli Babylonin hengessä, vaikka he rakensivatkin Jumalan temppelin.
Heidän sydämensä seurasi Baaleja, vaikka he ulkonaisesti noudattivat juutalaisia
tapoja.

Babylonin henki himoitsee Jumalalle kuuluvaa valtaa. Jumala asuu vuorella,
joka sijaitsee meille nyt näkymättömässä maailmassa. Sillä vuorella on
taivaallinen Jerusalem, Jumalan kaupunki. Vuori on vallan symboli. Jumala
on Kuningas pyhällä vuorellaan. Seitsenhuippuinen vuori kuvaa täydellistä
valtaa, joka hallitsee koko maailmaa. Siksi maailmanhallitus haluaa maailman
pääkaupungiksi Rooman tai Jerusalemin, koska ne sijaitsevat seitsemän
kukkulan vuorella.

Enkeli sanoi Johannekselle, että tuo suuri portto on koko maailman
pääkaupunki. "Nainen, jonka näit, on se suuri kaupunki, joka hallitsee maan
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kuninkaita."Ilm.17:18  Tämä sana sopii vain Jerusalemiin, koska vain Jeesus on
kuningasten Kuningas. Maanpäällinen Jerusalem on oleva koko maailman
pääkaupunki siitä alkaen, kun Jeesus hallitsee maan päällä. Siksi sitä ennen sekä
uskonnollinen että poliittinen vallanhimo kohdistuu Jerusalemiin. Kun Johannes
näki näyssä porton, hän hämmästyen ajatteli: Sehän on Jerusalem!

Maailman yhteisen uskonnon keskuspaikan ja maailman pääkaupungin halutaan
olevan sama kaupunki, koska sieltä hallitaan koko maailmaa Jumalan nimessä.
Portto ratsastaa Pedolla. Maailman uskonto ratsastaa maailman hallituksella ja
Jerusalem on oleva koko maailman pääkaupunki.

Nyt maailmassa on monta pienellä pedolla ratsastavaa pientä porttoa. Silloin on
oleva yksi suuri portto suuren pedon selässä. Babylonin henki vaikuttaa kaikissa
maailman pääkaupungeissa. Jos ne eivät sijaitse vuorella, Babylonin henki
on rakennuttanut korvikkeeksi pilvenpiirtäjiä. Siksi Jumalan seitsemäs vihan
malja tuhoaa ne samalla kertaa kuin suuren Babylonin. "Se suuri kaupunki meni
kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit sortuivat. Suuri Babylon tuli muistetuksi
Jumalan edessä, niin että hän antoi sille kiivaan vihansa viinimaljan."Ilm.16:19

Sinä päivänä ihmisten ylpeys masentuu ja korkeat tornit sortuvat ja Jumala yksin
on oleva korkea.

Lähtekää ulos Babylonista
Jeesus itki Jerusalemia, koska se ei ottanut Häntä vastaan Messiaana. Hän
ennusti Jerusalemin tuhon, joka tapahtuikin vuonna 70. Tuota päivää varten Hän
neuvoi omiaan: "Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä,
silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka ovat Juudeassa,
paetkoot vuorille. Ne, jotka ovat Jerusalemissa, lähtekööt sieltä pois, ja ne, jotka
ovat maaseudulla, älkööt menkö kaupunkiin."Luuk.21:20-21

Ilmestyskirjassa Jumala kehottaa omiaan lähtemään ulos suuresta Babylonista.
"Lähtekää sieltä ulos, minun kansani, ettette tulisi osallisiksi hänen synteihinsä
ja saisi osaksenne hänen vitsauksiaan, sillä hänen syntinsä ovat ulottuneet
taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa."Ilm.18:4-5  Tämä toinen
Jerusalemin tuho koskee tulevaisuutta.

Kun seitsemäs Jumalan vihan malja vuodatetaan maan ilmakehään, Jerusalem
tuhoutuu. Silloin Babylonin henki tekoineen heitetään pois Jerusalemista,
eikä sitä enää löydetä. (Ilm.18:21) Silloin toteutuu Jeesuksen sana viettelijästä
(Luuk.17:2), joka heitetään myllynkivi kaulassa meren syvyyteen. Kohta tämän
jälkeen Jeesus tulee alas Jerusalemiin ja rakentaa sen uudestaan.

Tänään Jeesuksen omien on syytä itkeä Jerusalemia, jonka lapset elävät
Babylonin lapsina synnin orjuudessa. Ilmestyskirja kertoo, kuinka Jumala
lähettää kaksi säkkipukuista todistajaa Jerusalemiin antamaan sille viimeisen
kutsun katua ja kääntyä Jumalan puoleen. Maailman hallituksen johtaja, Peto
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tappaa nuo Jumalan todistajat. Siinä yhteydessä kerrotaan, mitä Jumala ajattelee
nykyisestä Jerusalemista. "Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin
valtakadulla, jota hengellisesti nimitetään Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös
heidän Herransa ristiinnaulittiin."Ilm.11:8

Meidän on syytä varoa, ettei meidän rakkautemme Israelia kohtaan tee meitä
osallisiksi Babylonin rikoksista. Älä palvo pyhää maata, äläkä sen kaupunkeja.
Jumala yksin on pyhä. Hänen läsnäolonsa tuo pyhyyden. Pyhä Jerusalem on
ylhäällä ja se on Karitsan vaimo. Alhaalla oleva Jerusalem on portto.

Jossakin ajan hetkessä kehotus lähteä ulos Jerusalemista on tarkoitettu
otettavaksi kirjaimellisesti. Kehotuksella on myös hengellinen merkitys, joka
tarkoittaa puhdistautumista Babylonin hengestä. Joka aika Jumala rohkaisee
meitä puhdistamaan sydämemme epäjumalista.

Älä himoitse valtaa!
Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta, jotta me voisimme päästä sovintoon
Jumalan kanssa. Jumala rakasti meitä Jeesuksen ristinkuolemassa, jotta me
voisimme rakastaa Häntä. Sovintoni Jumalan kanssa merkitsee sitä, että minä
alistun ehdoitta Hänen valtansa alle, Hänen rakkautensa tähden.

Syntiinlankeemus oli vallankumous. Pelastus merkitsee sitä, että meistä
taas tulee alamaisia Jumalalle. Babylonia ei pääse pakoon eroamalla jostain
uskonnosta tai kirkosta, koska se kietoo pauloihinsa kaikki ne, jotka kapinoivat
Jumalaa vastaan. Babylonin henki on turmion seula, jolla teeskentelijät
seulotaan pois Jumalan kansasta.

Vain sovinto Jumalan kanssa, Jeesuksen veren voimassa, pelastaa meidät
Babylonista. Siksi pidä huoli siitä, että sydämesi pysyy sovinnossa Jumalan
kanssa, eikä sinussa ole vähäisintäkään tyytymättömyyttä Häntä kohtaan.
Jumalan Uhri Golgatalla ei ole vain anteeksiantamusta varten, vaan tosi
sovintoa varten. Älä himoitse valtaa olla oman elämäsi herra. Kuka määrää
sinun elämästäsi? Annatko Jeesuksen olla Herrasi? Jos otit vastaan Hänen
rakkautensa, luotat Häneen ja annat Hänelle kaiken vallan. Jos niin teet, saat
huomata olevasi ulkopuolella Babylonin leirin.
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Julkaistu 26.01.2002

Maailman hallituksen tekijät
Globalisaatio tuo tullessaan hallituksen, joka hallitsee koko maapallolla.
Maailman hallitusvaltojen yhdistäminen on vaikea asia. Ei ole ihme, jos sen
toteuttamiseksi tarvitaan salaisesti toimiva organisaatio. Ihmiskunta tulee
saamaan yhteisen hallitsijan.

Vapaamuurarien salaisuuksista
Seitsemänkymmentäluvun lopulla kerroin eräälle miehelle uskostani Jeesukseen.
Silloin hän kertoi minulle olevansa vapaamuurari. Juuri tätä ennen hän oli
kertonut olleensa Israelin matkalla. Sen johdosta olin maininnut hänelle
Antikristuksesta, jonka juutalaiset tulevat ottamaan vastaan Messiaana, koska
eivät tunteneet oikeaa Messiasta, Jeesusta.

Hän alkoi kertoa minulle asioita, joita hän ei olisi saanut kertoa. Oli ihme,
että hän avautui minulle. Ennen tuota hetkeä en ollut kuullut mitään
vapaamuurareista.

Hän kertoi, että matka Israeliin oli ollut Suomen vapaamuurarien vierailu
Israelilaisten vapaamuurarien luona. Hän yritti kovin vakuutella minulle
liikkeensä jaloutta. Hän mainitsi, että heidän kokouksessaan oli ollut
Israelin pääministeri ja erään arabimaan johtaja, jotka molemmat olivat
vapaamuurareita. Siinä kokouksessa nuo toisilleen vihamielisten maiden johtajat
halasivat toisiaan vapaamuurariveljinä. Eikö olekin somaa?

Israelin suurloosin sinetti

Hän kertoi, että heidän järjestöönsä kuuluu kristittyjä, juutalaisia ja muslimeja.
Heitä yhdistää se, että he kaikki uskovat yhden Jumalan olemassaoloon. He
ovat hyvien ihmisten järjestö, jotka tahtovat yhdessä kehittää itseään vielä
paremmiksi ihmisiksi. He uskovat Pyhään Kirjaan, joka säteilee jumalallista
valoa heidän elämäänsä. Tuo Kirja voi olla Raamattu tai Koraani. Hän kertoi,
että silloin Suomessa oli yksi loosi, jossa Kirjana oli Koraani, eikä Raamattu.
Vapaamuurarien loosin johtajaa sanotaan Mestariksi.

Kertomani keskustelun aikana Jumalan Henki todisti minulle, että
vapaamuurarit työskentelevät Ilmestyskirjan mainitseman pedon valtakunnan
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hyväksi. Myöhemmin luin muiden uskovien kirjoja, joihin oli kerätty tietoja
vapaamuurareista ja he olivat päätyneet tietojensa perusteella samaan
lopputulokseen. (Vapaamuurarien salat, W.J.McK. McCormick, Kuva ja Sana
1982)

Rukousvastaus
Edellä kertomani tapauksen jälkeen aloin rukoilla Jumalaa, että vapaamuurarien
salat paljastuisivat. Jonkun ajan kuluttua APU lehdessä julkaistiin Suomen
vapaamuurarien nimet. Se oli minulle rukousvastaus. Lista osoitti, että
jäsenet olivat yhteiskunnan huipulta kaikenlaisia johtajia: poliitikkoja,
pankinjohtajia, tuomareita, lääkäreitä, pappeja, piispoja ja teollisuusjohtajia.
Heidän vaikutusvaltansa maailmassa on siis varsin suuri. Heillä on kaikki
edellytykset toimia monen asian "takapiruna".

Vapaamuurarius ei siis itsessään ole uskonto, vaikka antikristillinen
uskonnollisuus onkin sen suojeluksessa. Paremminkin se on toinen toistaan
auttavien vaikutusvaltaisten miesten kerho.

Vapaamuurarien uskonto
Vapaamuurarit uskovat Jumalan olemassaoloon ja sielun kuolemattomuuteen,
mutta he ovat jättäneet avoimeksi sen, millaiseen Jumalaan kukin uskoo. Koska
he hyväksyvät sisälleen sekä juutalaisuutta, islamilaisuutta että kristillisyyttä,
he eivät voi tunnustaa Raamatun Jeesusta Messiaaksi. He pitävät Häntä vain
esikuvallisen hyvänä ihmisenä.

Jeesuksen tosi jumaluuden kieltäminen on todiste antikristillisyydestä. "Kuka on
valehtelija, ellei se, joka kieltää, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, ja
hän kieltää Isän ja Pojan."1Joh.2:22  Ihminen, Jeesus Messias on totinen Jumala!
Hän yksin on Mestari!

Järjestöllä on 33 asteinen hierarkia. Nämä hierarkian portaat ovat kuin Baabelin
tornin portaita. Molemmissa huippukivi on Jumalaa varten. Tornin huippukivenä
olevaa Jumalaa kuvataan kolmiolla, jonka sisällä on silmä. Yhdysvaltain yhden
dollarin setelissä on sellainen pyramidi, jonka huipulla on silmä kolmion sisällä.
Kuvan alla on latinankielinen teksti: "Novos Ordo Seclorum". Se tarkoittaa:
"Uusi Maailman Järjestys". Kuvan järjesti seteliin presidentti Franklin D
Roosevelt, joka oli vapaamuurari, kuten monet muutkin USA:n presidentit.

Koko järjestön luonne huokuu sitä, että sen huipulla on itse Suur Mestarien Suur
Mestari. Vapaamuurarit uskovat, että heidän torninsa huipulla on Jumala, vaikka
siellä todellisuudessa onkin Paholainen.

Raamatun Jeesus kielsi omiltaan herroina hallitsemisen. Siksi todellinen
Jumalan seurakunta ei ole hierarkkinen järjestelmä. "Kansojen kuninkaat
hallitsevat herroina kansojaan, ja niiden vallanpitäjiä kutsutaan hyväntekijöiksi.
Mutta niin älköön olko teidän keskuudessanne. Joka teidän keskuudessanne
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on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja johtaja niin kuin palvelija."Luuk.22:25-26 

Vapaamuurarit esiintyvät hyväntekijöinä ja heidän ihanteensa sopivat ihmisille,
jotka yrittävät hyvää tekemällä ansaita Jumalan suosion. Siksi Jeesuksen
sovitusuhrin kautta pelastuminen on heille vastenmielinen ajatus.

Kuulkaa siis tämä te, jotka olette side silmillä vihkiytyneet valolle, joka on
pimeyttä: "Meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen
veren kautta meillä on pääsy kaikkeinpyhimpään uutta ja elävää tietä
myöten."Hep.10:19-20  Jumalan pyhä valo loistaa teille vain, jos te vihkiydytte
Jumalalle Messiaan veren kautta.

Vapaamuurareilla on paljon rituaaleja. Ensimmäisen asteen vihkimyksessä
silmät sidotaan rituaalin ajaksi. Vannottuaan valan side otetaan pois, millä
ilmaistaan, että ehdokas "on päässyt valoon". Rituaaleissa vihkiydytään järjestön
hierarkian alaisuuteen. He uskovat, että hierarkian huipulla on Jumala.

He ovat muurareita siksi, että he rakentavat tornia, jonka huippu ulottuu
taivaaseen. Heissä vaikuttaa Baabelin tornin rakentajien henki, vaikka heidän
historiaansa ei voitaisi johtaa sieltä asti.

Koska he muuraavat tornia, he ovat muurareita. He ovat mielestään
vapaita siksi, koska heillä on vapaamielinen ja suvaitsevainen uskonto.
Suvaitsevaisuutensa valtuuttamina he rikkovat Jumalan käskyt ja julkeavat
sanoa sen jälkeen: "Me olemme kaikessa tehneet niin kuin Jumala sanoo." Näin
pimeys esiintyy valkeutena.

Kaksi rakennustyömaata
Raamattu puhuu Jumalan seurakunnasta temppelinä, jota uskovaiset rakentavat.
Jeesus Kristus on tuon temppelin peruskivi ja huippukivi. Vapaamuurarit ja
Raamatun Jeesukseen uskovat rakentavat siis omia hengellisiä temppeleitään.
Nämä kaksi rakennustyömaata ovat toisiaan vastaan.

Ilmestyskirja puhuu kaupungeista, joissa nämä temppelit sijaitsevat. Babylonia
kuvataan portoksi ja taivaallista Jerusalemia Karitsan vaimoksi. Johannes sanoo
Babylonista: "Hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, johon sisältyy salaisuus:
'Suuri Babylon, maan porttojen ja iljetysten äiti.' Minä näin naisen olevan
juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä."Ilm.17:5-6

Tämä portto ei kuvaa vapaamuurareita, vaan se kuvaa heidän uskontoaan. Peto,
jolla tuo portto ratsastaa, kuvaa vapaamuurarien aikaansaamaa uutta maailman
järjestystä. Ekumeeninen kirkko saa kansat alistumaan maailman hallituksen
valtaan ja maailman hallitus suojelee puolestaan kirkkoa.

Myös Jumalan seurakunnalla on salainen puolensa, sillä Jeesus sanoi
seurakunnasta: "Ei Jumalan valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla, eikä
voida sanoa: 'Se on täällä' tai 'Se on tuolla', sillä Jumalan valtakunta on teidän
keskellänne."Luuk.17:20



- 689 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Kristilliset kirkot ja herätysliikkeet ovat todellisen Jumalan seurakunnan
peitejärjestöjä. Jeesuksen uskovaiset ovat levittäytyneet kaikkialle maailmaan
Pyhän Hengen organisoimana järjestönä. "Tulkaa hänen luokseen, elävän
kiven luo, jonka ihmiset tosin ovat hylänneet, mutta joka Jumalan silmien
edessä on valittu ja kallis. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi
huoneeksi."1Piet.2:4-5

Vapaamuurarien maailma
Vapaamuurarit kokevat järjestönsä siltä tasolta, mille asteelle he ovat edenneet
hierarkiassa. Jokainen ylempi taso kätkee taakseen uusia salaisuuksia, joita ei
tiedetä alemmilla tasoilla. Tornin ylemmältä tasolta näkee asioita, joita ei voi
nähdä alempaa.

Tällaisen seuran jäsenyys antaa mahdollisuuden elää kaksois- tai jopa
kolmoiselämää. Pienen joukon kanssa voi salassa ajaa asiaa, jota julkisesti ei
uskalla tai ei voi asemansa tähden tehdä. Järjestön sisäiset salaisuustasot antavat
mahdollisuuden manipuloida alemman asteen jäseniä. Vain ylimmän tason
henkilöt tietävät järjestön todellisen päämäärän. Mitä salaisuuksia onkaan 33.
asteen vapaamuurareilla?

He työskentelevät maailman hallituksen aikaansaamiseksi. Lähi-idän kriisi
osoittaa kaikille sen, että keskenään sotivat uskonnot ovat esteenä maailman
rauhalle ja sen yhtenäisyydelle. Erityisesti kiista Jerusalemista todistaa sen, ettei
maailmaa voi yhdistää muuten kuin yhdistämällä uskonnot.

Raamatun alussa kerrotaan Baabelin tornin rakentamisesta, jonka avulla
ensimmäisen kerran yritettiin yhdistää silloinen maailma: Viimeinen yritys on
kuvattu Ilmestyskirjassa.

Asian luonteesta johtuen on luonnollista, että vapaamuurarit ovat tavalla tai
toisella USA:n johdolla käytyjen Lähi-idän rauhanneuvottelujen taustavoimana.
Jerusalem on vapaamuurarien pyhä kaupunki ja he pitävät temppelinrakentaja,
kuningas Salomoa vapaamuurarina. He haluavat rakentaa Jerusalemiin
temppelin, joka olisi yhteinen kristityille, juutalaisille ja muslimeille. Esiin
nouseva vapaamuurarien Messias vihkii temppelin käyttöön saaden tulen
lankeamaan taivaasta.

Vapaamuurarit saavat aikaan uuden maailmanjärjestyksen. He nostavat esiin
sekä uskonnollisen että poliittisen johtajan. He ovat kansojen merestä nousevan
Pedon puolue, joka työskentelee hänen valtansa toteuttamiseksi. He nostavat
esiin myöskin uskonnollisen johtajan, joka on ihmeitä tekevä Messias, jonka
hyväksyvät sekä juutalaiset, muslimit että kristityt. Tämä parivaljakko ratkaisee
nykyisen poliittisen kiistan Jerusalemista.
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Korkeat tornit
Baabelin henki rakastaa korkeita rakennuksia. Ne julistavat sen taivaaseen asti
ylettyvää ylpeyttä. Monet kristilliset kirkkorakennukset ovat korkeita torneja,
koska ne on rakennettu Baabelin hengessä. Jumala ilmaisee tuhoavansa eräänä
päivänä kaikki korkeat tornit. "HERRAN Sebaotin päivä kohtaa kaikkea ylpeää
ja pöyhkeää ja kaikkea korkeaa, niin että se painuu maahan, ... kaikkia korkeita
torneja."Jes.2:12,15

Bin Laden iski New Yorkin korkeisiin torneihin, koska hän ei hyväksy
vapaamuurarien maailmaa. Oliko hän siis Jumalan asialla, koska hän painoi
maahan New Yorkin tornit? Ei, koska hän ei ole arvollinen tekemään sitä. Vain
Jeesus Kristus on arvollinen toteuttamaan Jumalan tuomiot, koska Hän kuoli
kaikkien ihmisten puolesta.

Syyskuun 11. päivänä 2001 jokainen tunsi sisimmässään, että nyt alkoi jokin
uusi jakso ihmiskunnan historiassa. Vapaamuurarien päämäärien kannalta se tuli
kuin tilauksesta.

Taistelu terrorismia vastaan
Poliittinen kristillisyys, juutalaisuus ja islamilaisuus ovat nyt kriisissä. Huomaa
se, että USA:n johtama terrorismin vastainen liittouma on se maailma, jossa
vapaamuurareilla on suurin valta. Uskonnolliset ääriliikkeet uhkaavat heidän
päämääriään. Presidentti Bush sanoi, että taistelu terrorismia vastaan kestää
kauan, mutta he vievät sen päättäväisesti loppuun. Tulemme siis näkemään
monta sotaa tämän asian tähden.

Tämä kampanja edistää maailmanhallituksen valtaantuloa. Länsimaiset
vapaamuurarit voivat vahvistaa vapaamuurariveljiensä asemaa islamilaisessa
maailmassa auttamalla heitä tuhoamaan vihollisensa.

Jeesusta syytetään terroristiksi
Islamilaiset ääriliikkeet tullaan tuhoamaan kovalla kädellä. Myös juutalaiset
ääriliikkeet tuhotaan, jos ne eivät alistu vapaamuurarien ekumeeniseen
yhteyteen. Paholainen yllyttää myös kristillisiä ääriliikkeitä väkivaltaan, jotta
voitaisiin aloittaa Jeesukseen uskovien maailmanlaajuiset vainot. Siksi jokaisen
Jeesuksen seuraajan on syytä pysyä erossa kaikesta väkivallasta. Muuten hän ei
voi kestää uskossa tulevissa koetuksissa.

Jeesusta syytettiin terrorismista, vaikka Hän ei kantanut asetta. Raamattu sanoo:
"Hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon."Luuk.22:37  Olihan hänen seuralaisillaan
jopa aseita, mitä varmasti käytettiin todisteena Häntä vastaan. Häntä syytettiin
suunnitelmasta tuhota Jerusalemin temppeli.

Jeesus oli rauhallinen väärien syytösten edessä, koska Hänellä oli puhdas
omatunto ja Hän tiesi, että kaikki tapahtuu Jumalan sallimuksesta. Sen sijaan,
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jos sinä olet uskovainen, joka aiot aseella puolustaa itseäsi ja kristillistä uskoasi,
niin rikot evankeliumia vastaan, ja menetät siten osallisuutesi sen voimaan.
Jeesus oli pasifisti, siksi myös Hänen seuraajansa eivät turvaudu väkivaltaan.

Lähde nyt ulos Baabelista ja opi Jeesukselta se, miten pahalle ei pidä tehdä
vastarintaa inhimillisin asein. Jos et usko tätä sanomaa, niin olet vaarassa
menettää uskosi, kun sinun kiinniottajasi tulevat. Oletko silloin niin kuin
Pietari ja isket miekallasi vai oletko niin kuin Jeesus, joka ei tehnyt vastarintaa
pidättäjilleen? Hänen aikansa oli tullut. Ja Hän otti sen vastaan Jumalan tahtona.
Sinun ei tarvitse pelätä Antikristusta, jos tunnet miten pelottava Jumala on
voimassaan ja kunniassaan.

Kiitos Jumalalle Pedosta ja Antikristuksesta! Heillä ei olisi mitään
toimintaedellytyksiä, jos Jumala ei olisi niitä heille antanut. Heidän pitää
tuleman, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole ottaneet vastaan Jeesusta
Herrakseen ja Vapahtajakseen. Kaikki valta ja kunnia Jumalalle, joka
valtaistuimella istuu ja Karitsalle, joka on teurastettu - sinun sijastasi!
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Julkaistu 13.06.1999

Valta ja tasa-arvo
Jumalalla on kaikki valta. Vaikka hän on jakanut jotain vallastaan
ihmisille, niin on hyvä muistaa, että Hän on herrojen Herra ja kuningasten
Kuningas. Jumalan asettamat vallanalaisuudet ovat meille siunaukseksi.
Niitä vastaan kapinoiminen on tuonut kirouksen ihmisten välisiin
suhteisiin. Demokratialla ihmiskunta julistaa kapinaansa kaikkivaltiasta
Jumalaa vastaan. Jeesus Kristus on meille tie alamaisuuteen. Ansioton
arvonnousu odottaa Jeesus-tien kulkijoita.

Tasa-arvo ja alamaisuus
Tasa-arvosta puhutaan alinomaa, niin kuin se olisi alamaisuutta arvokkaampaa.
Alamaisuus on nöyryyttä kuunnella ja totella Jumalan tai toisen ihmisen ohjeita.
Tasa-arvoisuus on ylpeyttä, joka vaatii, että kaikkia täytyy kuunnella ja totella
yhtä paljon. Alamaisuus Jumalalle on kaiken arvokkuuden lähde. Toisaalta
kaikki arvottomuus tulee alamaisuudesta pahalle.

Vaimon alamaisuus miehelle, lasten alamaisuus vanhemmille, työntekijän
alamaisuus työnantajalle ja kansalaisten alamaisuus hallitukselle luovat
ihmissuhteet, joissa kaikki kokevat olevansa arvokkaita, jos vain pysyvät
osassaan. Suuri viisaus on tässä Jeesuksen sanassa: "Joka itsensä ylentää, se
alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään."Matt.23:12

Vaikka sinulla on vapaus olla oma herrasi, niin jos alennat itsesi Jumalalle
alamaiseksi, tulet kokemaan kuinka Hän sinut ylentää. "Nöyrtykää siis Jumalan
väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät."1Piet.5:6  Tasa-arvo on
arvostuskysymys. Kun ihmiset yrittävät korottaa itsensä tasa-arvon nimissä, niin
seurauksena onkin tasa-arvoinen arvottomuus.

Naisasialiike taistelee naisten tasa-arvon puolesta. Se on valheellisesti nähnyt
miehen osan naisen osaa arvokkaammaksi ja siksi päättänyt nostaa naiset
miesten tasolle. Jumalan edessä naiset ja miehet ovat yhtä arvokkaita, minkä
Hän on todistanut siinä, että Jeesus kuoli ristillä sekä naisten että miesten
puolesta. Tätä Jumalan rakkautta ei moni nainen arvosta, vaan sitä, että
hän pääsisi tekemään miehen töitä ja käyttämään sitä valtaa, jonka hän on
nähnyt kuuluvan vain miehille. Siksi monet naiset ovat hylänneet arvokkaan
osansa naisena ja äitinä kadottaen sen elämänrikkauden, jonka Luoja on heille
valmistanut.

Jumala on luonut naisen olemaan miehelleen alamainen. "Mies ei ole alkuisin
naisesta, vaan nainen miehestä, eikä miestä luotu naista varten vaan nainen
miestä varten."1Kor.11:8-9  Mies on perheen johtaja ja vaimon tulee olla hänelle
alamainen tukemalla ja avustamalla tämän tavoitteita. Menestyvän miehen
takana on hyvä vaimo.
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Luotuaan miehen Jumala sanoi: "Ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Minä teen
hänelle avun, joka on hänelle sopiva."1Moos.2:18  Sitten Jumala loi paljon eläimiä
ja toi ne Aadamin luo: "Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille
taivaan linnuille ja villieläimille. Aadamille ei kuitenkaan löytynyt sopivaa
apua."1Moos.2:20

Lemmikeistä ei ollut tarpeeksi seuraa Aadamille. Ehkä koira oli ennen Eevan
luomista ihmisen paras ystävä. Jumala siunasi luomansa parin ja heidän
avioliittonsa oli onnellinen siihen asti, kun Eeva totteli miestään. Perhe joutui
kriisiin sinä päivänä, kun Eeva lankesi tottelemattomuuteen ja otti ja söi
kielletyn puun hedelmän.

Jeesus on antanut meille hienon esimerkin alamaisuudesta. Eläessään täällä
Hän ei etsinyt omaa tahtoaan, vaan oli kaikessa alamainen Isänsä tahdolle.
"Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristinkuolemaan
asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle
nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman."Fil.2:8-9  Vaimolla on hieno tilaisuus
kohota arvossa olemalla miehelleen alamainen. Miehelläkin on oma osansa,
jossa hänellä on tilaisuus ottaa esimerkkiä Jeesuksesta. "Miehet, rakastakaa
vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen
puolesta."Ef.5:25  Miehen osana on kantaa vastuu vaimonsa puolesta.

Mitä teki Aadam? Hän ei antanut itseään alttiiksi vaimonsa puolesta, koska
hän ei tuntenut Kristuksen armoa. Kun Jumala tuli nuhtelemaan Aadamia, niin
tämä syytti Eevaa ja välillisesti myös Jumalaa sanomalla: "Vaimo, jonka annoit
olemaan kanssani - hän antoi minulle siitä puusta, ja minä söin."1Moos.3:12  Hän
kurja ei ottanut vastuuta omasta teostaan, saati vaimonsa teosta.

Jos Aadamilla olisi ollut Jeesuksen mieli, hän olisi vastannut jotenkin tähän
tapaan: "Minä olen rikkonut sinun käskysi syömällä kieltämääsi hedelmää.
Vaimonikin söi, mutta syy on kokonaan minun, sillä minulle sinä sanoit, että
ansaitsen kuoleman, jos syön siitä puusta. Älä rankaise Eevaa kuolemalla,
koska hän kuuli asian minun kauttani eikä suoraan sinulta. Minä yksin ansaitsen
kuoleman. Anna Eevan elää." Jumala odottaa sekä miehiltä että naisilta tätä
miehekästä lujuutta: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä."Apt.5:29

Me olemme käytännössä eriarvoisia monen asian suhteen, eikä se sinänsä ole
vaarallista. Mutta se on kohtalokasta, jos me tavoittelemme arvostusta, joka ei
kuulu meidän osaamme.

Onnetonta on se, jos me hylkäämme mahdollisuutemme Jumalan lapsen osaan
Jeesuksessa Kristuksessa ja meidät arvottomina heitetään pois helvetin tuleen.
"Mutta ne, jotka on katsottu arvollisiksi pääsemään toiseen maailmaan ja
ylösnousemukseen kuolleista, eivät enää ota vaimoa eivätkä mene vaimoksi. He
eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia,
koska he ovat ylösnousemuksen lapsia."Luuk.20:35-36
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Todelliset vaalit
Valta maailmassa ei kuulu kansalle, vaan Jumalalle, Kaikkivaltiaalle!
Hän on Luojana itseoikeutettu Kuningas. Hän tekee maan asukkaille, mitä
Hän tahtoo. Ihmiskunta on kuitenkin enemmistöpäätöksellään äänestänyt
Paholaisen maailman yksinvaltaiseksi presidentiksi ajamaan kansan asiaa.
Äänestyskoppeina ovat sydämien kammiot, joissa annetaan valta pahalle. Monin
kirouksin äänestetään joka päivä Paholaista valtaan.

Demokratiassa ajatellaan, että asiat pitää hoitaa enemmistöpäätöksillä. Jumala
haluaa, että päätökset ovat yksimielisiä. Koska maailma synnin tähden on pahan
vallassa, niin Jumalan tahto ei tapahdu maan päällä.

Äänestäminen eduskuntavaaleissa ei ole todellista vallan käyttöä, vaan
alamaisuuden osoitus puolueille. Demokratiaan liittyvä puolueisiin
jakautuminen on osa ihmisen pahuutta. Puoluemieli eli lahkolaisuus on syntiä.
Usein Raamatun sana (Gal.5:20) lahko liitetään vain uskontoon, mutta se
on synonyymi sanalle puolue. Tietysti kreikan sanalla "hairesis"(= puolue,
lahko, harhaoppi, valinta) on myös merkitys harhaoppi, mutta onhan se
sosiaalidemokraatti harhaoppinen kokoomuslaiselle.

Vastaava hyve olisi puolueettomuus eli sitoutuminen hyviin asioihin, vaikka
jäisi asiassaan yksin. Jumala siunatkoon hyvien asioiden ajajia! Olkoot vaikka
minkä nimisiä. Sydämen kammiossa voidaan äänestää myös Jeesusta ja antautua
hänen kuninkuutensa hallittavaksi. Tämä vallanalaisuuden tunnustus tulee
myös äänestää suullaan. "Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi
ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä
pelastut."Room.10:9



- 695 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Julkaistu 04.02.2012

Jumalan valta vai kansanvalta
Jumalan valta on uskovien ja kansanvalta jumalattomien ihanne. Jumalan
seurakunta on teokraattinen eikä demokraattinen yhteisö.

Jumala on Kaikkivaltias
Kenelläkään ei voi olla valtaa, joka ei olisi peräisin Jumalalta, koska Hän
on kaikkivaltias. Hän antoi Aadamille vallan hallita maata ja sen eläimiä.
Kapinoituaan Jumalaa vastaan ihminen menetti valtansa Saatanalle, josta näin
tuli tämän maailman ruhtinas.

Jokaisen luodun pitäisi pysyä Jumalalta saamassaan valta-asemassa. Saatana ja
hänen enkelinsä eivät säilyttäneet asemaansa, vaan jättivät sen ja tavoittelivat
ihmiselle annettua valtaa. Se, joka himoitsee valtaa, jota Jumala ei ole antanut,
kapinoi Häntä vastaan. Varastettu valta lopulta tuhoaa omistajansa.

Jeesus tuli alas taivaasta ihmiseksi ja oli kaikessa alamainen Jumalalle ja
palasi takaisin taivaalliseen asemaansa. Elämällä täydellisesti Jumalalle
kuuliaisen elämän Hän uutena Aadamina riisti Saatanalta vallan olla maailman
ruhtinaana. Hän otti takaisin sen, minkä Saatana oli varastanut. Niinpä Hän
noustuaan kuolleista sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan
päällä."Matt.28:18

Tänään Jeesuksella on kaikki valta myös maan päällä eikä ainoastaan taivaassa.
Ei Hänen valtansa tule maan päälle vasta silloin, kun Hän tulee tänne fyysisesti.
Nyt Hän vain käyttää valtaansa täällä eri tavalla kuin tuhatvuotisen valtakunnan
aikana. Nyt Hän käyttää valtaansa kutsuakseen ihmisiä pelastukseen ja on
jättänyt kaikki kansat ja niiden johtajat Saatanan valtaan. Tuhatvuotisessa
valtakunnassa Hän hallitsee täällä kaikkea.

Jumalan seurakunnan valta
Jeesus tarjoaa syntejään katuville pääsyä Saatanan valtakunnasta Jumalan
valtakuntaan. Uskoontulo on Jumalan rakkauteen perustuva vallansiirto. Hänen
Uhrinsa tähden olen antanut kaiken vallan elämässäni Jeesukselle. Hän on
minun Herrani ja Jumalani.

Jeesuksen Kristuksen omat ovat Jumalan seurakunta. He ovat Jumalan
rakkauden voimasta kaikessa kuuliaisia Jeesukselle. Näin Jumalan
seurakunnassa vaikuttaa teokratia eli Jumalan valta. Jeesus on jakanut valtaansa
armolahjoina kaikille omilleen.

Uskovilleen antamastaan vallasta Hän sanoi näin: "Menkää siis ja tehkää
kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen
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käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä
maailmanajan loppuun saakka."Matt.28:19-20

Jeesus on antanut meille vallan julistaa evankeliumia, jonka kautta tehdään
Hänelle opetuslapsia kaikkien kansojen kansalaisista. Siksi meidän ei tarvitse
kysyä siihen lupaa minkään kansan hallitukselta. Jeesus ei luvannut meille
uskonnonvapautta, vaan saman kohtelun kuin Hän sai maailmalta. Jos Hän on
kanssamme, voimme suorittaa tehtävämme, vaikka kaikkien kansojen valtiaat
ovat meitä vastaan.

Evankeliumi on sanoma Jumalan rakkaudesta. Ketään ei voida pakottaa
kokemaan rakkautta. Vapaus uskoa Jumalaa tai olla uskomatta on välttämätöntä,
jotta kukaan voisi osoittaa rakkautta Jumalaa kohtaan. Ilman vapautta ei
voida kokea Jumalan rakkautta eikä tulla Jeesuksen opetuslapsiksi. Kristityksi
pakottaminen on todella paha rikos, koska se panee esteitä Jumalan rakkauden
kokemiselle.

Uskonnollinen pakkovalta on usein alkanut kodeista, joissa vanhemmat ovat
riistäneet lapsiltaan vapauden itse vastata Jumalan rakkauteen. Vaikka he ovat
voineet tarkoittaa hyvää, kun ovat yrittäneet kasvattaa lapsistaan kristittyjä, he
tosiasiassa ovat voineet painostuksellaan kovettaa lastensa sydämet Jumalan
rakkaudelle.

Kristillinen pakkovalta on hallinnut kokonaisia kansoja, kun kristilliset johtajat
ovat ryhtyneet tavoittelemaan poliittista valtaa ja antautuneet hallitsijoiden
vallan välineiksi. Näin he ovat menneet valta-alueelle, jonka Jeesus on
toistaiseksi jättänyt Saatanalle. Hän ei ole vielä antanut omilleen valtaa hallita
jumalattomia. Sen vallan Hän antaa meille vasta tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Jumalan rakkauden tähden tarvitaan vapaus, minkä seurauksena koko maailma
saa toistaiseksi olla pahuuden vallassa. Jeesus antaa Saatanan toimia, koska
ihmiskunta on kuuliainen omalle pahuudelleen. Millaisia ovat kansat, sellaisia
ovat niiden hallitsijat.

Poliitikkojen valta
Monet kristityt ovat tavoitelleet poliittista valtaa. He ovat halunneet pakottaa
kaikki noudattamaan kristillistä elämäntapaa. Jotkut heistä ovat jopa
uskoneet voivansa tehdä kokonaisista kansoista Jeesuksen opetuslapsia. Jo
alkukristillisenä aikana kristilliset johtajat alkoivat kastaa vauvoja, jotta he
voisivat hallita suurempaa joukkoa ihmisiä. Nytkään monet uskovaiset eivät
ymmärrä, miksi poliittinen valta pitäisi jättää Saatanalle ja siksi ottavat osaa
politiikkaan. He eivät tee, kuten Jeesus tekee.

Kansanvallan voittokulku on osittain vastavaikutusta kristilliselle pakkovallalle.
Enemmistö ihmisistä on aina ollut jumalattomia, joten ei ole ihme, että he ovat
tehneet enemmistövallasta ihanteen.
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Enemmistön valtaa toteutetaan äänestämällä. Käytännössä demokratia
ei tavallisesti ole suoraa kansanvaltaa, vaan edustuksellista demokratiaa.
Parlamentarismi on puolueiden eikä kansan valtaa. Puolueiden rahoittajat taas
päättävät puolueiden ajamista asioista. Äänestämällä voidaankin vain sitoutua
puolueiden ohjelmiin. Näin rikkaat kauppamiehet ja puolueiden "takapirut" ovat
korvanneet sukujen päämiehet kansan vanhimpina.

Jos politiikka olisi vain yhteisten asioiden hoitamista, niin virkamiehet voisivat
tehdä sen. Poliittinen valta on enemmän kuin asioiden hoitamista. Se on Jumalan
säätämä valta-asema. Kaikki valta on Jumalalta: vanhempien valta lapsiin,
työnantajan valta työntekijöihin, poliisin valta rikollisiin ja kansan johtajan valta
kansaan.

Jumala on säätänyt luomakuntaan monia valtoja ja hallituksia, mutta Hän ei ole
säätänyt demokratiaa eli kansanvaltaa. Tyhjästäkö kansa on saanut valtansa?
Tehdessään itsestään vallan lähteen ihminen on korottanut itsensä Jumalan
asemaan. Oikeasti kansan valtaa ei ole olemassakaan, koska Jumala on ainoa
vallan lähde. Saatana on pettänyt kansat.

Kenellä ikinä on poliittinen valta, niin hän on saanut sen Jumalalta eikä kansalta.
Hänen valtansa ei perustu siihen, miten hänet on valittu. Siksi Paavali sanoi
kaikista poliittisista johtajista näin: "Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta.
Ne esivallat, jotka ovat olemassa, ovat Jumalan asettamia."Room.13:1  Rooman
keisari Nero, diktaattorit Hitler, Mao Tse-tung ja Saddam Hussein ja presidentti
George Bush ja kaikki muut johtajat ovat yhtäläisesti olleet Jumalan asettamia
hallitsijoita.

Kansanvalta eli demokratia on osa Jumalan vastaista kapinaa. Samassa
kapinallisessa hengessä vastustetaan kaikkia Jumalan asettamia valtoja. Lapset
kapinoivat vanhempiaan vastaan, vaimot miehiään ja työntekijät työnantajiaan
vastaan.

Monissa maissa demokraattisesti valittujen henkilöiden valta on syrjäyttänyt
sukujen vanhimpien vallan. Perheiden, sukujen ja heimojen johtajien
muodostama valtakoneisto ei enää toimi, koska perinteinen perhe on tuhottu.
Demokratia on tämän maailmanajan viimeisten päivien ilmiö.

Vaikka kansa äänestää johtajat valtaan, se ei päätä siitä, miten he toimivat.
Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä he ennen vaaleja lupasivat, koska he ovat
henkivaltojen marionetteja ja joutuvat toteuttamaan tämän maailman ruhtinaan
asialistaa. Toisaalta Jeesus panee Saatanalle rajat, mitä hän ja hänen enkelinsä
voivat tehdä.

Paavali kehottaa uskovia rukoilemaan esivallan puolesta, "että saisimme viettää
rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti."1Tim.2:2 

Uskovaiset voivat rukouksillaan vaikuttaa harjoitettuun politiikkaan ja
yhteiskunnallisiin oloihin pyytämällä Jeesusta rajoittamaan Saatanan vaikutusta
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johtajiin. Tällaisessa esirukoustyössä tarvitaan ehdotonta alamaisuutta Jeesuksen
kuninkuudelle. Vai - uskotko todella sen, että Kuningas kuuntelisi demokratian
hengessä elävien pyyntöjä?

Tulkoon Jumalan Kuningaskunta!
Jumala on Kuningas valtaistuimellaan. Mitä ikinä Hän tahtoo, sen Hän tekee
taivaassa ja maan päällä. Hänellä on kaksikymmentäneljä vanhinta, jotka
palvelevat Häntä. Taivaassa ei ole vaaleja, vaan kaikki ovat alamaisia Jumalalle,
rakkaudesta Häneen. Siellä ei äänestetä mistään, vaan kaikki ovat samaa mieltä
kaikesta Jumalan kanssa.

Maan päällä olevat Jumalan seurakunnat ovat Jumalan Kuningaskunnan
siirtokuntia, joissa eletään Kuningaskunnan eikä tämän maailman periaatteiden
mukaan. Jeesuksen omat etsivät sitä, mikä on Jumalalle otollista ja täydellistä ja
tekevät sen. Seurakunnassa ei äänestetä Jumalan tahdosta, vaan jokaisen on se
itse löydettävä.

Ei enemmistö missään asiassa - ei edes uskovien enemmistö - saa sanella,
että kaikkien täytyy noudattaa enemmistön tahtoa, vaikka se olisi vääräkin.
Demokratian henki sanoo: "Enemmistö ei voi olla väärässä". Seurakunnassa
tällainen henki on vähitellen painostanut kaidan tien harvalukuista joukkoa
mukautumaan jumalattoman enemmistön tahtoon.

Jumalan seurakunta on teokraattinen eikä demokraattinen yhteisö. Vaikka Jeesus
ei vielä anna omilleen poliittista valtaa, hän antaa virkoja Pyhässä Hengessä
seurakuntaa varten. Uskovien keskuudessa kunnioitetaan Jumalan eikä yhteisön
jäsenten valitsemia henkilöitä. Jumala voitelee kenet Hän tahtoo, eikä kansalta
kysytä mitään. Sen tehtävänä on vain tunnistaa ne, jotka Jumala on valinnut.

Jos uskovien rakkaus Jeesukseen kylmenee, he alkavat kapinoida Jumalaa
ja Hänen valitsemiaan johtajia vastaan. Silloin he tekevät samoin kuin Israel
teki Moosesta vastaan. "He sanoivat toisilleen: 'Valitkaamme johtaja ja
palatkaamme Egyptiin'."4Moos.14:4

Paavali koki Korintossa samanlaisen asian kuin Mooses. Uskovat hylkäsivät
hänet ja valitsivat itselleen inhimillisten arvojen mukaan kunnioitettuja
johtajia. "Sellaiset ovat valeapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät
Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, sillä itse Saatana tekeytyy valon enkeliksi.
Ei siis ole suuri asia, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden
palvelijoiksi."2Kor.11:13-15  Kenet Jumala on valinnut? Ne, jotka tuntevat Jumalan,
tunnistavat Jumalan valitsemat johtajat. Muut ottavat vastaan Saatanan.

Niin kuin Saatana petti Eevan, hän tulee pettämään jonkun armoitetun Jumalan
miehen ja tekee hänestä Antikristuksen. Aadamin lankeemuksen tähden hän sai
maailman valtaansa ja tämän kristillisen johtajan lankeemuksen kautta hän saa
käyttöönsä ihmeet ja merkit, jotka oli tarkoitettu Jumalan seurakuntaa varten.
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Siksi on ennustettu, että ihmeet ja merkit tulevat eksyttämään, "jos mahdollista,
valitutkin."Mark.13:22

Miten kauheaa se onkaan, kun Jumalan armolahjasta osalliseksi päässyt lankeaa
pois saamastaan asemasta Jumalan palvelijana! Hän on hengellisesti kahdesti
kuollut, mikä merkitsee joutumista iankaikkisuudessa paikkaan, jonka nimi on
"toinen kuolema".

Kun Jumalan seurakunta on valmis, Jeesus tulee taivaasta alas maan päälle.
Silloin Antikristus eli "väärä profeetta" joutuu tuliseen järveen yhdessä Pedon
kanssa ja Saatana vangitaan syvyyteen. Heidän hallintonsa tuhotaan ja Jumalan
Kuningaskunta hallitsee koko maapallolla. Tuhatvuotisessa valtakunnassa ei ole
demokratiaa eikä vaaleja, vaan Jeesus yhdessä omiensa kanssa hallitsee kaikkea.

Kun ne tuhat vuotta ovat kuluneet loppuun, Saatana päästetään pois vankilasta.
Hän lähtee eksyttämään kansoja kootakseen ne sotaan Jumalaa vastaan. Hän
saa kansat kapinaan, vaikka ulkonaiset olot ovat olleet paratiisimaiset. Näin
tulee todistetuksi sekin, etteivät köyhät olot ole perimmäinen syy kapinaan, vaan
vallanhimo. Varmaan hän silloinkin eksyttää kansoja lupaamalla demokratiaa.

En kaipaa valtaa, koska Jumalan armossa on minulle kyllin. Myös sinä, älä
maista valtaa, vaan Jumalan Uhria. Katso Jeesusta ja maista kuinka hyvä Hän
on. Hän on arvollinen käyttämään kaikkea valtaa!
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Vaalit ja vapaus
Vapaus tuo valtaa ja valinnat vievät vastuuseen. Eduskuntavaaleissa
siirrät valtaasi herrallesi. Äänestäminen vaikuttaa enemmän sinuun kuin
eduskunnassa tehtäviin päätöksiin.

Valta ja vastuu
Vain vapaalla ihmisellä voi olla valtaa. Orja ei voi luovuttaa valtaansa
kenellekään, koska hänellä ei sitä ole. Hänen isäntänsä tekee kaikki päätökset
hänen puolestaan. Jos jollakin on vapaus, niin hänellä on myös vastuu
valintojensa seurauksista.

Äänestäminen eduskuntavaaleissa on vallan siirtämistä eikä sen käyttämistä.
Sitova kansanäänestys koskien jotain tiettyä asiaa olisi vallan käyttöä ja
todellista demokratiaa. Käytkö siis joka neljäs vuosi äänestyskopissa vain
luovuttamassa pois valtaasi? Mitä sait korvaukseksi vallansiirrosta?

Suhteesi eduskuntaan muistuttaa orjan suhdetta isäntäänsä. Eduskuntahan
tekee päätökset sinun puolestasi. Sinun pitää vain totella, mitä on päätetty, tai
isäntäsi rankaisee sinua. Valtiovalta on antanut sinulle äänioikeuden, jotta voisit
itse valita herrasi. Minkä puolueen orjaksi olet ryhtynyt? Sinä kannat vastuun
vallansiirrostasi, vaikka herrasi kantaakin vastuun tekemistään päätöksistä.

Kaiketi sanot minulle, että eduskuntaa pitää totella, vaikkei äänestäisikään.
Se on totta, mutta on eri asia totella sitä ulkopuolisena kuin osallisena sen
politiikkaan. Äänestämättömän henkinen vapaus on suurempi. Tarvitset
vapauttasi puoluepolitiikasta voidaksesi nähdä päätettävät asiat oikein. Vaikuttaa
voit muutenkin kuin äänestämällä. Voit toimia hyvien asioiden puolesta, istui
eduskunnassa sitten kuka hyvänsä.

Äänestäminen voi saada sinut kunnioittamaan liikaa eduskunnan päätöksiä.
Poliitikot haluavat sinun äänestävän, koska he haluavat sitoa sinun omantuntosi
heidän tekemiinsä päätöksiin. Valtiovalta voi helposti saada silmissäsi jopa
Jumalan aseman.

Jos olet henkisesti vapaa niin voit tajuta, että eduskunnalla ei ole
lainsäädäntövaltaa moraalisissa kysymyksissä. Ihmisten säädökset eivät saa
vaikuttaa omantuntosi sisältöön. Älä anna eduskunnan säätämien jumalattomien
lakien sitoa omaatuntoasi! Älä anna enemmistön sanella sitä, mikä on oikein ja
väärin! Kaikki me vastaamme Jumalalle valinnoistamme.

Äänestäminen
En aio äänestää eduskuntavaaleissa. Miksi? Siksi, koska en hyväksy
enemmistöpäätöksiä. Hyväksyn vain oikeat päätökset. Ne taas eivät synny
äänestämällä. Jos suostuisin äänestykseen, niin samalla hyväksyisin enemmistön
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vallan. Siellä missä täytyy äänestää, on riita. Ei savua ilman tulta; ei äänestystä
ilman riitaa. Jos ollaan yksimielisiä, niin silloin ei tarvitse äänestää.

Pitäisi pyrkiä yksimielisiin päätöksiin. Nyt Suomessa oikein harmitellaan sitä,
että puolueet eivät tarpeeksi erotu toisistaan. Ne ovat liian yksimielisiä, jotta
saataisiin kunnon äänestys aikaan. Onkin havaittavissa, että vaalien tähden
riitoja puolueiden välille oikein tekemällä tehdään. Demokratiaa yritetään
pelastaa riidoilla, koska demokratiassa ihmisillä täytyy olla mistä valita.

Toinen syy siihen, miksi en äänestä on se, että olen Jumalan orja Jeesuksen
tähden. Olen jo äänestänyt Jeesusta ja siirtänyt valtani Hänelle. Hän on minun
Herrani ja Jumalani. Hän päättäköön kaiken minun puolestani. Hän kuoli kerran
minun puolestani ja kärsi minun rangaistukseni. Hän on arvollinen saamaan
kaiken vallan. Hän on myös kykenevä ajamaan minun asiani paremmin kuin
mikään eduskunta, koska Hän voitti kuoleman ja elää aina ja iankaikkisesti.
"Tulkoon Hänen Kuningaskuntansa!"

Kansanvalta vai asiantuntijoiden valta
Ihmisten maailmassa yksimielisyyttä oikeasta päätöksestä ei usein löydy, vaikka
kuinka paljon neuvotellaan. Silti asiasta äänestäminen ei ole ainoa vaihtoehto.
Päätäntävalta voidaan asiassa kuin asiassa antaa suurimmalle käytettävissä
olevalle asiantuntemukselle. Enemmistö on usein väärässä, mutta asiantuntijat
ovat usein oikeassa.

Eduskunta voitaisiin muuttaa asiantuntijoiden neuvostoksi. Sen jäseniksi
valittaisiin jokaisen alan asiantuntijoista testeillä parhaat mahdolliset henkilöt
päätöksentekijöiksi. "Missä ohjausta ei ole, kansa sortuu, mutta neuvonantajien
runsaus tuo menestyksen."Snl.11:14  Jumala on tietysti suurin asiantuntija, mutta
koska ihmiskunta on pannut Hänet viralta, niin käytettäisiin edes parhainta
mahdollista inhimillistä asiantuntijaa.

Kristillisdemokraatit
On suorastaan irvokasta, että on olemassa kristillisdemokraattisia puolueita,
vaikka kristillisyydessä ei ole mitään demokraattista. Demokratia tarkoittaa
kansanvaltaa. Kristillisyys perustuu Jumalan valtaan.

Valta kuuluu Jumalalle eikä kansalle. Taivaassa ei ole parlamenttia, vaan Jumala
on Kuningas ja Hänellä on 24 vanhimman neuvosto. "Tapahtukoon Hänen
tahtonsa maan päällä niin kuin taivaassa!" Demokratian lakkauttaminen tulee
rukousvastauksena Isä-meidän rukoukseesi.

Jumala ei ole keksinyt demokratiaa, vaan Paholainen. Ihmiskunnan suuri
yhteinen kapina Jumalaa vastaan perustuu siihen, että Paholainen lupasi
ihmiselle valtaa. Hän vietteli jo Eevaa maistamaan palan valtaa sanomalla: "Ette
te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä,
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teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte
hyvän ja pahan." 1Moos.3:4-5

Eräitä vaaleja mainostettiin iskulauseella: "Maista pala valtaa. Äänestä!".
Mainoskuvassa oli hedelmä, josta oli haukattu pala. Miten osuvasti tuo mainos
toikaan esille ihmiskunnan toimeenpaneman vallansiirron Paholaiselle! Jos
valta maistuu sinusta makealta, niin muista, että vastuun kantaminen voikin olla
karvas pala.

Pysy erossa puoluepolitiikasta. Jos olet kiinnostunut kansan yhteisten
asioiden hoidosta, niin opiskele virkamieheksi ja palvele siinä asemassa kuten
teki Raamatun Daniel. Hän kykeni olemaan niin asialinjalla ja politiikan
ulkopuolella, että hän säilytti asemansa vaikka naapurivaltio miehitti maan.

Vaalien vaikutus
Uskotko äänelläsi olevan jokin vaikutus eduskunnan toimintaan? Sinähän
annat äänesi ihmiselle tai hänen puolueelleen. Edustajaasi sitoo puoluekuri ja
puoluettasi sitoo sen rahoittajien ja taustavaikuttajien tuki. Äänelläsi on varsin
vähän heihin vaikutusta. Enemmän valintasi vaikuttaakin sinuun itseesi.

Äänestämällä sinä rakennat omaa identiteettiäsi. Äänestämällä sinä tulet
osalliseksi niistä päätöksistä, joita edustajasi tekee. Henkilökohtaisten syntien
lisäksi on olemassa yhteisön synnit. Varo, äänestämällä sinä voit tulla osalliseksi
muiden synneistä. Edustajasi ja sinä vastaatte yhdessä Jumalalle edustajasi
päätöksistä.

Kansanedustajat eivät vastaa toimistaan kansalle tai äänestäjilleen, vaan
Jumalalle, koska todellisuudessa kaikki valta kuuluu Jumalalle. Äänestämällä
sinä voit tulla osalliseksi puoluehengestä. Olet vaarassa tulla lahkolaiseksi
(=puoluemieliseksi), jos otat äänestämisen vakavasti. Voidaksesi säilyttää
terveen arvostelukyvyn pysy puolueettomana. Älä siis äänestä ketään tai
minkään puolesta, vaan ota selvää siitä mikä on oikein ja aja sitä asiaa, teki muut
sitten mitä hyvänsä. Puolueeton mieli on jalo asenne, joka ei ääniä kalastele.
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Julkaistu 14.04.2001

Verotus ja väärä voitto
Jumala suosittelee kymmenen prosentin tuloveroa. Liian korkea verotus
tuhoaa talouden. Korkea verotus voi johtua siitä, että niin monet pyytävät
väärää voittoa. Jotkut ovat ottaneet jopa Jumalan evankeliumin vastaan
vääränä voittona.

Väärä voitto
"Ruhtinas, jolta puuttuu ymmärrystä, tekee paljon vääryyttä, mutta väärän
voiton vihaaja saa elää kauan."Snl.28:16  Jos hallitsijat olisivat väärän voiton
vihaajia, niin he osaisivat pitää verot kohtuullisina. Usein korkea verotus johtuu
väärän voiton saajien suuresta määrästä. Mitä on väärä voitto? Se merkitsee
taloudellisen hyödyn saamista väärin perustein. Se on joku lahjus tai etuisuus,
joka vääristää oikeuden. Rakastatko sinä saada taloudellista hyötyä ilman työtä?

Lottovoitto on väärä voitto, koska sen saa sattumalta. Pelihimo on rakkautta
väärään voittoon. Pörssivoitto on väärä voitto, jos se perustuu vain
suhdannevaihteluun, eikä yhtiön todelliseen arvon nousuun. Se, joka tahallaan
pysyy valtion avustettavana, vaikka voisi elättää itsensä työllään, on väärän
voiton pyytäjä. "Jos joku ei halua tehdä työtä, älköön myöskään syökö."2Tess.3:10

Raamattu todistaa, että erityisesti johtavassa asemassa olevan henkilön tulisi
vihata väärää voittoa. "Sinun tulee kuitenkin valita koko kansasta kykeneviä
ja Jumalaa pelkääviä, luotettavia ja väärää voittoa vihaavia miehiä ja asetaa
heidät ... päälliköiksi."2Moos.18:21  He eivät itse ota väärää voittoa, eivätkä anna
sitä muille. He iloitsevat oikeuden voitosta eivätkä ole lahjottavissa ja rukoilevat
Jumalaa: "Taivuta sydämeni todistustesi, älä väärän voiton puoleen."Ps.119:36

Kymmenen prosentin tulovero
Jumala sanoo kuninkaasta: "Hän kerää kymmenykset siemenviljastanne sekä
viinitarhojenne sadosta."1Sam.8:15  Jumalan mielestä kohtuullinen tulovero on
10%. Liian suuri tuloverotus on väärin, koska se rankaisee ahkeruudesta. Lisäksi
usein verovarat päätyvät erilaisille huijareille, jotka saalistavat väärää voittoa.
Työmies on palkkansa ansainnut, jos hän on tehnyt töitä.

Koska rahan arvo perustuu tehtyyn työhön, niin sen jakaminen ilman työpanosta
tuhoaa talouden. Siinä on oikeus, että kukin ansaitsee työpanoksensa mukaan.
Verotus, joka varastaa ahkeran vaivannäön, tuhoaa maan talouden.

Miten on mahdollista, että valtion tarvitsee ottaa paljon velkaa, vaikka verotus
on korkealla? Se on elänyt yli varojensa ja ottanut itselleen liikaa tehtäviä. Se on
päättänyt ottaa "ylimääräiset" rahat pois ihmisiltä tehdäkseen niillä jotain hyvää.

Jumala on asettanut hyvän tekemisen ensisijaisesti yksilöiden eikä valtion
tehtäväksi. Koska ihmiset ovat pahoja eivätkä tee vapaaehtoisesti hyvää
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varoillaan, niin valtio on päättänyt tehdä sen verovaroilla. Tarkoitus on ollut
hyvä, mutta ihmisten pahuutta ei sillä voiteta. Se on vain pakotettu etsimään
uusia muotoja.

Veronkierto on syntiä
Kansan kapina korkeaa verotusta vastaan on muodostanut hiljaisen salaliiton
valtiota vastaan. Monet hyväksyvät verojen kierron, koska kokevat, että "valtio
on sellainen rosvo". Jeesuksen seuraajalle on selvä sana tästä asiasta: "Antakaa
kaikille se, mikä kuuluukin antaa: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille
tulli."Room.13:7

On siis maksettava veroa niin kuin kuuluu, vaikka valtio kiskoisikin sitä
liikaa. Uskovainen maksaa veronsa rakkaudesta Jumalaan. "Jokaisen tulee
olla alamainen sille esivallalle, jonka alainen hän on. Eihän ole esivaltaa,
joka ei olisi Jumalalta. Ne esivallat, jotka ovat olemassa, ovat Jumalan
asettamia."Room.13:1

Huomaa, että Paavali sanoi tämän ihmisille, jotka olivat Rooman keisarin
alamaisia. Jumala siis tahtoi uskovien maksavan veronsa jopa heitä vainoavalle
keisarille? Jeesuskin sanoi: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja
Jumalalle, mikä Jumalan on."Matt.22:21

Oikea lahja ja väärä voitto
Pelastus on Jumalan lahja Jeesuksessa Kristuksessa. Sitä ei voi ansaita tekemällä
hyviä tekoja. Jotkut ihmiset pitävät tätä vääränä ja häpeällisenä voittona. Heistä
se on niin väärin, että joku huonosti elänyt pääsee taivaaseen vain uskomalla
Jeesukseen, ja hän, joka on elänyt hyvin, joutuu helvettiin, koska ei usko
Jeesukseen.

Sanoohan Raamattu: "Sille taas, joka ei töitä tee vaan uskoo häneen, joka
vanhurskauttaa jumalattoman, luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi."Room.4:5 

Yllyttääkö siis Jumala evankeliuminsa kautta rakastamaan väärää voittoa? Pois
se!

Nämä ihmiset eivät näe sitä, että Jumalan lahja ei vääristä oikeutta, vaan sen
tekevät ne, jotka yrittävät käyttää väärin Hänen lahjaansa. Jeesus ansaitsi
uhrikuolemallaan meidän syntiemme sovituksen. Hänellä on oikeus antaa se
lahjana kenelle Hän tahtoo. Oikeus on siinä, että vain vanhurskaat pääsevät
taivaaseen. Jeesuksen meille työllään hankkima lahjavanhurskaus avaa meille
taivaan ovet.

Joidenkin uskoa tunnustavien ihmisten käytös antaa aihetta arvostella heidän
saamaansa lahjaa. Tultuaan uskoon he jatkavat tahallaan syntistä elämäänsä ja
väittävät pelastuvansa uskon kautta, vaikka elävätkin synnissä. He ovat ottaneet
vastaan evankeliumin vääränä voittona. Olethan kuullut heidän evankeliuminsa:
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"Saat tehdä syntiä miten paljon vain ja pääset silti taivaaseen, kun vain uskot
Jeesukseen." Tämä sanoma pilkkaa Jumalan armoa ja lahjaa.

Jos joku on Jeesuksen voittama, hän seuraa mielellään kehotusta: "Joka on
varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehköön ennemmin
työtä, ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi antaa
tarvitsevalle."Ef.4:28  "Pitäkää kunnia-asiananne, että elätte hiljaisuudessa,
toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä omilla käsillänne, niin kuin olemme
teitä käskeneet. Näin te vaellatte moitteettomasti ulkopuolisten edessä ettekä ole
kenenkään avun tarpeessa."1Tess.4:11-12

Älä siis iloitse väärän voiton evankeliumista. Vaikka pelastus on sinulle
ilmainen lahja, niin Jeesus teki paljon töitä sen eteen. Kunnioita Hänen työtään
antamalla itsesi kokonaan Hänelle. Älä anna vain 10 % itsestäsi, vaan kaikki.
Silloin Hän on elävä sinussa ja vaelluksesi on oleva Jumalan evankeliumin
arvon mukaista, sillä Jeesus ei tee syntiä.
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Velka velvoittaa
Velallisuus ohjailee käytännön päätöksiämme. Siksi sillä on väliä millaista
velallisuutta koemme. Oletko velkaa rahaa vai rakkautta?

Onko väärin olla velkaa?
Jeesus puhuu mahdolliselle lainan antajalle näin: "Anna sille, joka sinulta
pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka tahtoo lainata sinulta."Matt.5:42  Jeesus
kannustaa meitä antamaan lainaa, mutta Hän ei yllytä meitä ottamaan sitä. Ei
jokaiselle lainaa anovalle tarvitse lainata, vaikka tuleekin kuunnella jokaisen
tarpeita. Lainanoton motiivit ovat usein vääriä. Myös väärämieliselle pyytäjälle
voi lainata, mutta silloin ei voi toivoa saavansa mitään takaisin. Koska lainan
antaminen ei ole väärin, ei sen ottaminenkaan voi olla väärin.

Lainan ottaja ei siis tee syntiä, mutta joka ei ota lainaa tekee paremmin.

Paavali sanoo: "Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte
toisianne."Room..13:8  Hän ei tässä puhu lainan takaisinmaksun laiminlyömisestä
velkana, vaan kehottaa elämään ilman lainoja. Jos sinulla on laina, sinä olet
velkaa, vaikka hoitaisit velan lyhennykset ajallaan.

Hän kehottaa velattomuuteen, eikä ainoastaan elämään ilman rahavelkaa, vaan
välttämään kaikkea muutakin velallisuutta paitsi sitä yhtä. "Antakaa kaikille se,
mitä kuuluukin antaa: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle
pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia."Room.13:7  Anna kunnia sille,
jolle kunnia kuuluu. Jos joku teki hyvin sinua kohtaan, niin kiitä häntä. Älä jää
kiitollisuuden velkaa. Jos joku on auktoriteettiasemassa, niin kunnioita häntä
kohtelemalla häntä hänen asemansa mukaisesti.

Jos olet kokenut Jumalan rakkauden Jeesuksen kuolemassa ja
ylösnousemuksessa, niin silloin olet lähimmäisellesi velkaa, et rahaa vaan
rakkautta. Tätä rakkauden velkaa voit lyhentää osoittamalla kaikille sitä
samaa rakkautta, mitä Jumala on osoittanut sinulle. Monet uskovat ovat hitaita
kokemaan tällaista velallisuutta, mutta nopeita ottamaan rahavelkaa. Siksi
Paavali sanoi, että älkää olko kenellekään mitään muuta velkaa kuin rakkautta.

Rahallinen velallisuus voi estää meitä lyhentämästä rakkauden velkaamme.
Rakkautemme Jumalaan vapauttaa meitä maailmallisista tavoitteista, mikä
vähentää tarvettamme ottaa rahallista velkaa. Toisaalta rahavelkamme usein
sitoo meitä maailmallisiin tavoitteisiin, mikä voi estää meitä sitoutumasta
Jumalan rakkauden synnyttämiin pyrkimyksiin.

Minä en ole parempi kuin ne ihmiset, jotka eivät usko Jeesukseen. Pääsen
Jumalan Paratiisiin ilman omaa ansiotani. Kuka tahansa muukin voi saada
saman armon. Tästä tosiasiasta kumpuaa velallisuuteni jumalattomia kohtaan.
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Olen heille velkaa evankeliumin. Siksi myös Paavali kirjoittaa näin: "Olen
velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille, sekä viisaille että tyhmille, ja siksi
olen omasta puolestani halukas julistamaan evankeliumia myös teille Roomassa
asuville."Room.1:14-15

Velanotto ja säästäminen
Rahalaina on tulonsiirto tulevaisuudesta nykyhetkeen. Rahan säästäminen on
tulonsiirto menneisyydestä tähän hetkeen tai tulevaisuuteen. Itsensä hillitsevä
säästää, mutta hillitön elää velaksi. Himo nauttia nyt eikä huomenna on
velanoton väärä motiivi.

Jumalan rakkaus neuvoo Jeesuksen omia näin: "Älkää tavoitelko korkeita,
vaan sopeutukaa vaatimattomiin oloihin."Room.12:16  Miten korkeita ei pidä
tavoitella ja miten alhaisiin oloihin tulee tyytyä? Se on aina suhteellista riippuen
yhteiskunnasta, jossa elämme. Velanoton tarpeellisuutta arvioidessaan uskovan
on syytä kysyä, onko hän tyytymässä vaatimattomiin oloihin vai aikooko hän
velanoton avulla tavoitella korkeita.

Monet ostavat velaksi, koska haluavat tänään korkeamman elintason huomisen
kustannuksella. Silti he eivät tiedä, elävätkö he edes huomenna. Luottamus
huomisen taloudelliseen menestykseen ei saisi kelvata lainan vakuudeksi. Ethän
jätä jälkeesi enemmän velkoja kuin varoja, kun lähdet Jumalan Paratiisiin!
Jos kohtelet lainan antajaasi Jumalan rakkaudella, et anna hänen kokea
luottotappiota sinun takiasi.

Omistamisen himo voi saada meidät säästämään yli kohtuuden ja käyttämisen
himo ostamaan velaksi. Jumalan rakkauden kokeminen Golgatan uhrissa tekee
meidät vapaaksi pahoista himoista. Siksi Jumalan ihminen ei ole nuuka, mutta ei
myöskään elä velaksi.

Jumala lainanantajana
Jumala on antanut meille lainan, joka meidän täytyy maksaa Hänelle takaisin.
Hän on antanut meille lainaksi elämämme tässä maailmassa ja vapauden tehdä
kuten haluamme. Miten olet käyttänyt vapautesi? Kohta sinä kuolet ja sitten
joudut tekemään tiliä elämästäsi Jumalalle. Et kykene maksamaan hyvillä
teoillasi pahojen tekojesi kustannuksia, vaan jäät Hänelle velkaa. Yksikin syntisi
on niin kallis, ettet kykene korvaamaan sitä koko elämäsi hyvillä teoilla.

Jos olisit elänyt kaikessa hyvin, Jumalan mielen mukaan, Hän olisi saanut
omansa takaisin. Nyt olet velkaa Jumalalle sen hyvyyden, mitä Hän ei saanut
sinun elämästäsi. Millä maksat velkasi Hänelle?

Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa ja eli hyvyytensä mukaisen
elämän. Jospa Jeesuksen täydellinen elämä luettaisiin sinun hyväksesi, niin
velkasi olisi maksettu. Juuri näin Jumala on valmistanut sinulle pääsyn
syntivelastasi.
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Jeesuksen hyvää vaellusta ihmisenä ei kuitenkaan voitaisi lukea sinun hyväksesi,
jos Hän ei olisi kuollut sinun puolestasi. Jokainen ansaitsee oman pahuutensa
mukaisen rangaistuksen. Jeesus kärsi sen sinun puolestasi, jotta sinä saisit
omistaa Hänen hyvyytensä. Syntivelkasi voidaan maksaa Jeesuksen verellä.

Ainoa asia, jonka sinä voit tehdä, on se, että otat Jumalan rakkauden vastaan.

Jumalan rakkautta otat vastaan katumalla syntejäsi siitä syystä, että Jeesus kuoli
puolestasi. Häpeä pahuuttasi Jumalan hyvyyden edessä ja tunnusta olevasi paha
ja ansainneesi Hänen tuomionsa. Jumalan hyvyys kutsuu sinua kääntymään
Hänen puoleensa. Annatko sydämesi kovuuden pehmetä Jumalan rakkauden
voimasta? Siten valitset iankaikkisen osasi.

Velallisuuden sitomina
Velallisuus velvoittaa elämään velan takaisinmaksun edellyttämällä tavalla.
Näin se ohjailee meidän elämämme päätöksiä. Siksi sillä on merkitystä, millaista
velallisuutta koemme.

Itsekkyys on meille luonnollista ja epäitsekkyys yliluonnollista. Meidän
syntinen sydämemme väittää, että olemme maksimaalisen nautinnon velkaa
itsellemme. Juuri tästä velallisuudesta uskovia varoitetaan näin: "Olemme siis
velkaa, veljet, mutta emme lihalle elääksemme lihan mukaan, sillä jos te elätte
lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot,
niin saatte elää."Room.8:12-13

Syntisen luontomme vaikutuksesta koemme voimakasta velallisuutta "elää
täysillä", jotta kokisimme kaiken mahdollisen nautinnon ennen kuin kuolemme.
Uusi elämä Jeesuksessa vapauttaa meidät tästä velastamme "lihalle". Sen sijaan
olemme Jumalalle velkaa sen, että elämme Hänelle emmekä itsellemme. "Sillä
Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: Yksi on
kuollut kaikkien puolesta, siispä kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien
puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen vaan hänelle, joka on
heidän tähtensä kuollut ja noussut ylös."2Kor.5:14-15

Kristuksen rakkauden synnyttämä velallisuus ei ole pelastuksen ostamista omilla
teoilla, vaan se on armoa armosta saadun pelastuksen päälle. On uskovia, jotka
haluavat olla vapaita Kristuksen rakkauden vaatimuksista. He ovat saaneet
syntinsä anteeksi Jumalan armosta, mutta tahtovat silti edelleen elää itselleen
eikä Jeesukselle, koska heidän sydämensä on kova Jumalan rakkautta kohtaan.

He ovat hengellisen kuoleman vaarassa, koska Raamattu sanoo: "jos te elätte
lihan mukaan, teidän on kuoltava". He ovat niin korviaan myöten velassa
syntiselle luonnolleen, että kuulevat evankeliumin väärin. He kuulevat armon
vapautena elää itselleen. He torjuvat rakkauden velkansa lainalaisuutena, koska
haluavat pysyä lihallisina. On suurta Jumalan armoa saada elää Jeesukselle!
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Aina joku maksaa
Velaksi eläminen on "lihan mukaan" elämistä. Se on luonnollisen ihmisen
normaalia elämää, mutta hengellinen ihminen ei pidä sitä normaalina. Siksi
lihallisen uskovan tulee muuttua hengelliseksi, eikä vain luopua velaksi
elämisestä. Vain Jumalan rakkauden syvempi kokeminen tekee meistä
hengellisiä.

Rahaa lainannut, joka ei edes yritä maksaa velkaansa, elää samalla asenteella
kuin uskovainen, joka sai syntinsä anteeksi, mutta ei taistele kiusauksia vastaan
ollakseen syntiä tekemättä.

Sama itsekäs asenne, joka käyttää väärin saamaansa rahalainaa, suhtautuu väärin
myös Jumalan armoon. Himonsa rentouttama velallinen ei pidä mielessään sitä,
että hän ei vielä omista velaksi hankkimaansa. Siksi hän käyttää sitä niin kuin
se jo olisi hänen omansa. Kun hän kuulee, että Jeesukselta saa synnit anteeksi,
hän voi ottaa sen ilolla vastaan, ajattelematta ollenkaan sitä paljonko hänen
pelastamisensa maksoi Jumalalle.

Muista, että aina joku maksaa, vaikka se olisi sinulle ilmaista. Ei ole olemassa
ilmaista pelastusta. Sinun syntivelkasi kuittaaminen maksoi Jumalalle kaiken.
Hän uhrasi ainokaisen Poikansa. Kadu pahuuttasi tämän näyn tähden ja rakastu
Jumalaan. Et voi antaa elämääsi Jeesukselle ennen kuin ensin olet kokenut
Jumalan rakkauden.

Se, miten käytämme rahavarojamme, kuvastaa meidän suhdettamme Jumalaan.
Jeesus sanoo: "Jos siis ette ole luotettavia, kun on kyse väärästä mammonasta,
kuka uskoo teille oikeaa? Ja jos ette ole luotettavia hoitaessanne toisen
omaisuutta, kuka antaa teille sitä, mikä on teidän omaanne?"Luuk.16:11-12 

Ajalliset velat ja varat katoavat, mutta oikeat velat ja varat pysyvät ikuisesti.
Toivon sinulla olevan varallisuutta iankaikkisuudessa, sen sijaan, että joutuisit
ikuiseen velkavankeuteen.

Jumala ei hyväksy yli varojen elämistä. Silti Hän ikävöiden odottaa
tuhlaajapojan paluuta Isän luo. Hänen rakkautensa murtakoon meidän itsekkäät
sydämemme.
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Raha ja veri
Raha on kuin yhteiskunnan veri. Jos sen kierto pysähtyy, niin
elinkeinoelämä kuolee. Globalisaatio johtaa vääjäämättä yhteen valuuttaan.
Euro on vain yksi askel kohti yhtä maailman valuuttaa. Onko toivonasi
haavoitetusta maailmantaloudesta henkiin heräävä uljas uusi maailma, vai
syntiesi tähden haavoitetun Jumalan Pojan veressä saatava uusi puhdas
elämä?

Raha virtaa kuin veri
Rahavirrat pitävät yhteiskunnan elossa. Tuotanto on kuin keuhkot ja suolisto,
kauppa on kuin sydän ja kulutus on kuin lihakset. Rahan avulla tuotteet
siirretään kauppaan, josta ne edelleen pumpataan rahan avulla kulutukseen.
Yhteiskunta on kuin elävä olento. Tiedonsiirtoverkko on hermosto ja
rahaliikenne on verenkierto.

Osama Bin Laden halusi tuhota USA:n. Siksi hän iski sen sydämeen eli kaupan
keskukseen. Hän tietää, että peto kuolee, jos sen sydän pysähtyy. Hän haluaa
vuodattaa sen veren maahan, eli mitätöidä dollarin arvon.

Pedon verenkierto
Raamattu kuvaa maailmanvallat pedoiksi. Euro on Euroopan Unionin veri.
Kahdelletoista valtiolle suoritettiin verenvaihto. Ne hylkäsivät oman verensä
ja niiden suonissa alkoi virrata yhteinen veri. Olemme nähneet uuden pedon
nousun kansojen merestä.

Eräänä päivänä ollaan ottamassa käyttöön yhteistä rahaa koko maailmaan.
Silloin toteutuu Raamatun sana Ilmestyskirjan pedosta, jonka valtaan annetaan
kaikki kansat. Ilm.13:7. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF työskentelee
tuon päämäärän hyväksi. Silloin otetaan käyttöön aivan uusi ennen kokematon
maksuväline.

"Se saa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan
oikeaan käteensä tai otsaansa merkin, niin ettei kukaan voi ostaa eikä myydä
paitsi se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku."Ilm.13:16-17

Sinut varmasti tullaan leimaamaan terroristiksi, jos kieltäydyt tuosta merkistä.
Silti, älä ota käyttöösi tuota valuuttaa! Sen sijaan anna Jumalan Hengen merkitä
sinut Jeesuksen nimellä. Älä myöskään yritä tuhota petoa, sillä sen on itse Jeesus
tekevä, kun Hän tulee maan päälle. Voi petoparkaa, sen täytyy kohdata Jumalan
viha.

Jumalan Pojan veri
Pääsyä Jumalan Taivaaseen ei voi ostaa rahalla, vaan Jumalan Pojan verellä.
Jeesus teki hyväksemme työn, jonka arvo välitetään meille Hänen veressään.
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"Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta
vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, kuin
virheettömän ja tahrattoman Karitsan, kalliilla verellä."1Piet.1:18-19

Jeesuksen veri on arvokas valuutta. Sillä voit maksaa syntivelkasi Jumalalle.
"Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat
lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on
Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon
kautta hänen vereensä."Room.3:23-24  Tätä maksuvälinettä voit käyttää uskon
kautta. Jos sydämesi yhtyy Jeesuksen sanoihin, niin sinä uskot. Jos vastustat
Häntä, niin sinä et usko.

Jumalan luokse ei voi tulla ilman osallisuutta Jeesuksen veren voimaan. "Keitä
ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" - "Nämä
ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa
ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen
edessä."Ilm.7:14

Tämä maailma kulkee yhä kauemmaksi Jumalasta. Jonakin päivänä se menee
liian pitkälle, jotta Jeesuksen oma enää voisi olla osa tätä yhteiskuntaa. Meidän
ei kuitenkaan tarvitse murehtia sen päivän tuloa, koska Jumala tempaa omansa
turvaan juuri oikealla hetkellä.
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Pääsiäinen
Ihmiskunnan historiassa on kolme suurta Jumalan tekoa, joissa Hän
pelastaa kansansa vapauttaen sen orjuuttajistaan. Toivo pääsystä
parempaan olotilaan kytee jokaisen ihmisen sielussa. Kaksi pääsiäistä on
ollut ja kolmas on tuleva. Ensimmäisenä pääsiäisenä Jumalan kansa pääsi
pois Egyptin orjuudesta matkalle luvattuun maahan. Toisena pääsiäisenä
päästiin pois synnin orjuudesta Jeesuksen seuraajiksi. Kolmantena
pääsiäisenä tullaan pääsemään pois vanhasta luomakunnasta uuteen.

Pääsy Egyptistä
Kaikille kolmelle pääsiäiselle on yhteistä Jumalan antama pelastus joillekin
ihmisille ja Hänen tuomionsa muille. Koko Egypti koki Mooseksen aikana
Jumalan lähettämät vitsaukset, jotta Jumalan kansa pääsisi pois sieltä.
Viimeisessä vitsauksessa Jumala surmasi kaikki maan esikoiset. "Minä kuljen
sinä yönä halki Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä
ihmisten että eläinten. Minä annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia.
Minä olen HERRA."2Moos.12:12

Israelilaisten esikoisia uhkasi sama tuomio. He pelastuivat Jumalan vihalta
vain teurastamansa karitsan veren kautta. "Heidän tulee ottaa karitsan verta
ja sivellä sitä ovenkamanaan ja molempiin ovenpieliin niissä taloissa, joissa
he karitsaa syövät. Veri on merkkinä taloissa, joissa te olette. Kun näen veren,
minä menen ohitsenne, eikä tuhoava vitsaus osu teihin, kun minä rankaisen
Egyptin maata."2Moos.12:7,13

Pääsy synnin orjuudesta
Toisena pääsiäisenä Jumalan esikoispoika Jeesus Kristus oli tuo uhrikaritsa,
jonka veri tarjoaa pelastuksen Jumalan tuomiosta. Evankeliumi ristiinnaulitusta
ja ylösnousseesta Jeesuksesta tarjoaa pääsyn pois synnin orjuudesta.

Niin kuin Faarao ei tahtonut päästää Israelia pois maastaan, niin ei syntikään
helpolla irrota meistä otettaan. "Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan
kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan
sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on
asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä."Room.3:23-24

Tämä toinen pääsiäinen toteuttaa uskoontulon, jolloin ihminen pääsee pois
Paholaisen valtakunnasta Jumalan armon alle.

Pääsy uuteen maailmaan
Jeesuksen omien lopullinen pelastuminen toteutuu kuitenkin vasta kolmantena
pääsiäisenä, kun Jeesus tulee takaisin maan päälle. Siihen aikaan maailmaa
kohtaa samankaltaiset vitsaukset kuin ensimmäisenä pääsiäisenä. Niiden
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keskeltä Jumalan kansa ei kuitenkaan lähde meren halki erämaahan, vaan
ilmojen halki ylös Jumalan luo.

"Mutta heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu
anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta, ja taivaiden voimat järkkyvät.
Silloin taivaalla näkyy Ihmisen Pojan merkki ja kaikki maan sukukunnat
vaikeroivat, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa
voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren pasuunan soidessa hän lähettää
enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa neljältä ilmansuunnalta, taivasten
ääristä niiden toisiin ääriin asti."Matt.24:29-31

Kuka on Hän, joka oli Ihmisen Pojaksi tuleva? Hän on Jumalan Sana, Jeesus
Kristus, joka on Herra eli Jahve eli Jehova eli Jumala.

Kerran Hän oli Jumalan Karitsa ristillä uhrina meidän syntiemme tähden! Nyt
Hän on Ylimmäinen Pappi Jumalan valtaistuimella meidän uskoamme varten!

Kohta Hän on tuleva Kuninkaana pilvissä luomaan kaiken uudeksi! "Pyhä,
pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka on
tuleva."Ilm.4:8
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Lopunaika
Lopunaika on aikakausi ihmiskunnan historiassa. Se alkoi siitä, kun Jeesus
kuoli ja nousi ylös taivaaseen. Se tulee päättymään siihen kun Jeesus tulee
takaisin maan päälle.

Jeesuksen toinen tulemus
Kun Jeesus syntyi maailmaan, niin alkoi uusi aikakausi ihmiskunnan historiassa.
Jumala alkoi luoda itselleen uutta kansaa kylvämällä evankeliumin sanaa
ihmisten sydämiin. Elämme edelleen 6. luomispäivää, koska Jeesus sanoi:
"Minun Isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä, ja niin teen minäkin."Joh.5:17

Toisaalta Hän sanoo tämän päivän joskus päättyvän. "Niin kauan kuin on päivä,
meidän tulee tehdä lähettäjäni tekoja. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä
työtä."Joh.9:4

Tuon yön jälkeen tulee taas uusi päivä, mutta se onkin lepopäivä Jumalalle ja
Hänen ystävilleen. "Jumalan kansalla on siis sapatinlepo vielä edessäpäin.
Joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan niin kuin Jumalakin
omista teoistaan. Pyrkikäämme siis pääsemään siihen lepoon, ettei kukaan
lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä."Hep.4:9-11

Jeesuksen tulemus maan päälle aloittaa 7. päivän. Tällä hetkellä Jumala hillitsee
vihansa, jota Hän tuntee ihmiskunnan kovasydämisyyden tähden. Hän odottaa
pitkämielisesti, että maan kallis sato valmistuisi. Jumalan armon pelastamat
ihmiset ovat se sato, minkä Jumala korjaa tästä maailmasta. Milloin tämä
aikakausi päättyy ja tulee tuo Jeesuksen mainitsema yö?

Hän antaa meille monia ajan merkkejä, jotka kertovat sen läheisyydestä, mutta
ei kerro tarkkaa aikaa. Syy tähän on ilmeinen. Jumala ymmärtää ja kuulee
koko ihmiskunnan ajatukset. Kun Hän toteaa, että kaikkien ihmisten sydämet
ovat niin paatuneet, ettei kukaan enää ota Jeesusta vastaan pelastajakseen, niin
silloin Hän käskee puhaltaa pasuunaan. Armonaika päättyy ja Jumala vuodattaa
vihansa maan päälle.

Ehkä vähän ennen tuota hetkeä maailmassa on vain yksi ihmissielu jossain, joka
kamppailee Jumalan kutsun edessä. Kun hän on ratkaisunsa tehnyt, Jumalakin
tekee päätöksensä. Toisaalta Raamatussa puhutaan pelastettujen lukumäärästä.
"Kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle."Room.11:25

Tänä Jumalan armon vuotena on viisautta tiedostaa, että Jumalan viha on pian
ilmestyvä taivaasta. Se sama viha ilmestyi kerran Golgatalla lyöden Jeesukseen
meidän asemestamme, että me voisimme päästä Jumalan armon alle. Jos
Jumalan valmistama pelastus ei sinulle kelpaa, niin sinä ...
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Pelastaudu Jumalan vihasta
Jumala kauhistuu petosta ja vihaa valehtelijoita. Hänen oikeudenmukainen
tuomionsa kaikkia teeskentelijöitä kohtaan oli totuutta rakastavan Jeesuksen
päällä Golgatalla. Jumalan Pojan viaton veri vuoti valehtelijoiden ansaitseman
rangaistuksen sovittamiseksi. Totuus kärsi, että kieroilijat voisivat tulla
tuntemaan totuuden.

Jumala katsoo vihassa väkivallantekijöitä. Hänen puolueeton tuomionsa kaikille
murhaajille ja väkivaltaisille kohtasi Rauhanruhtinasta, Jeesusta Kristusta
ristillä. Jumalan Karitsan pyhä veri vuoti, että Jumalan viha murhaajia kohtaan
tulisi sovitetuksi ja rikolliset voisivat saada anteeksi.

Jumala vihaa avionrikkojia, homoja ja kaikkea irstasta menoa. Hänen
lieventämätön tuomionsa kaikkia haureellisia kohtaan iski syyttömään
Jeesukseen häpeäpaalussa. Jumalan Pojan puhdas veri vuoti, että Jumalan vihan
asemasta hekumoitsijat voisivat kokea Jumalan rakkauden.

Jumala vihaa ylpeitä ja kerskailijoita. Hänen pyhä vihansa kaikkia ylpeitä
kohtaan kohdistui nöyrään ja vaatimattomaan Jeesus Nasaretilaiseen julkisella
teloituspaikalla. Kuuliaisen Jumalan Sanan veri vuodatettiin maahan, että
Jumala lauhtuisi vihastaan ylpeilijöitä kohtaan ja nöyrtyvät voisivat saada
puhtaan mielen.

Jumala vihaa ahneita ja varkaita. Hänen tuomionsa viha ruoski anteliasta ja
köyhää Jeesusta ja maksatti Hänen kuolemallaan kaikkien varkaiden syntivelat,
jotta katuva voisi olla vapaa synneistään.

Jumala vihaa kaikkea syntiä ja vääryyttä, eikä tuo viha ole vain teoreettista
asioiden vihaamista, vaan se koskettaa myös synnintekijöitä. Jumalalla on hyvä
tahto jokaista luotuansa kohtaan, eikä Hän halua vihata ihmistä. Eihän Jumala
ketään aiheetta vihaa! Syntinen luonne on kuitenkin niin oleellinen osa meitä,
että sen tähden kaikkien osaksi on tullut Jumalan viha.

Jumala rakastaa totuutta, rauhaa, uskollisuutta, puhtautta, nöyryyttä ja
anteliaisuutta. Hän rakastaa sinua, kun ajatuksesi, sanasi ja tekosi ovat hyvät.
Jumala siis vihaa syntisiä ja rakastaa vanhurskaita. Hän on kuitenkin niin
ihmeellinen, että Hän rakasti vihollisiaan siinä, että Jeesus Kristus kuoli
syntisten puolesta.

Joka sanoo, että Jumala rakastaa syntisiä ystävinään, tekee rikoksen
evankeliumia vastaan. Mihin Jeesuksen uhria tarvitaan, jos Jumalan viha ei
kohdistuisi syntiseen?

"Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta; hyvän
ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa
rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme,
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kun me vielä olimme syntisiä. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme
vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Jos
me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen
kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme
hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja."Room.5:7-10

Uskoontulo merkitsee sitä, että sinä annat sovittaa itsesi Jumalan kanssa.
Syntinen voi ottaa Jeesuksen vastaan omien syntiensä sovittajana ja pelastautua
näin Jumalan vihasta. Jumala julistaa tällaisen nöyrtyvän syntisen vanhurskaaksi
eli syyttömäksi ja antaa hänelle Jeesuksen Hengen ja elämän. Uskonratkaisu on
päätös hyväksyä omalle kohdalleen se sovitustyö, jonka Jeesus teki. Uskoontulo
ei merkitse sitä, että sinä annat elämäsi Jeesukselle, vaan sitä, että Jeesus antaa
elämänsä sinulle. Uskoontulossa sinä olet täydellisesti vain vastaanottava
osapuoli.

Vain jo uskoon tullut voi antaa elämänsä Jumalalle. (Room.12:1) Kun
avaat sydämesi Jeesukselle, joka kuoli puolestasi, niin koet ihmeen.
Hän itse Henkensä kautta antaa sinulle synninpäästön ja saat rauhan ja
pelastusvarmuuden. Jos joku ihminen yrittää vakuuttaa sinulle, että nyt olet
uskossa, kun teit sitä tai tätä, niin älä anna heidän pettää itseäsi.

Lähesty Jumalaa sydämelläsi, äläkä muotomenoin. Mikään kirkko tai seurakunta
ei voi antaa sinulle pelastusta. Ne voivat parhaimmassakin tapauksessa olla
vain Jeesuksen puhetorvia. "He huusivat voimakkaalla äänellä: 'Pelastus tulee
meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta!'"Ilm.7:10

Mene Jumalan luo
On jännittävää mennä huomattavan henkilön vastaanotolle. Odotan hetkeä,
kun saan astua sisälle Jumalan valtaistuinsaliin. "Tämän jälkeen minä näin
suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea, kaikista kansanheimoista,
sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisoivat valtaistuimen edessä ja
Karitsan edessä yllään pitkät, valkeat vaatteet ja käsissään palmunoksat."Ilm.7:9

Myös sinä voit päästä tähän paikkaan, jos täytät seuraavat ehdot. "Nämä ovat
ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja
valkaisseet ne Karitsan veressä."Ilm.7:14  Ahdistus, peseminen ja valkaiseminen
ovat ehdot. "He ovat voittaneet hänet (=Paholaisen) Karitsan veren ja
todistuksensa sanan kautta eivätkä ole rakastaneet henkeään vaan ovat olleet
alttiit kuolemaan asti."Ilm.12:11

Jeesuksen veri valkaisee sydämesi, jos uskossa Häneen kadut syntejäsi. Kun
tunnustat suullasi, "Jeesus on minun Herrani ja Jumalani", sinä peset vaatteesi
ja saat uuden elämän. Kun tottelet Jeesuksen opetuksia käytännön elämässä,
joudut vaikeuksiin ja ahdistuksiin, ja rakkautesi Jeesukseen koetellaan. Voita
oma pahuutesi, Paholainen ja syntinen maailma Jeesuksen Kristuksen kautta.
Jumala on kutsunut sinut luokseen.
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Milloin Jeesus tulee?
Jeesuksen paluun ajankohta on suuri salaisuus! Monet ovat innokkaasti
yrittäneet laskea tuota päivää ja joutuneet häpeään. Raamattu antaa meille
merkit, joiden perusteella voimme tietää, että se on lähellä. Raamattuun
luottaminen ei saata meitä häpeään, jos olemme kuuliaisia Jeesukselle.
Tottelemattomuus Jeesukselle vangitsee mielenkiinnon vääriin asioihin,
jotka tuottavat pettymyksen.

Juutalaisten karkotus ja paluu
Kun Jeesus puhui opetuslapsilleen paluunsa enteistä, Hän asetti juutalaiset
yhdeksi lopunajan merkeistä. Hän ennusti temppelin hävityksen: "Päivät tulevat,
jolloin tästä, mitä katselette, ei jää kiveä kiven päälle, vaan kaikki revitään
maahan."Luuk.21:6  Hän ennusti juutalaisten karkotuksen kaikkien kansojen
sekaan: "Monet kaatuvat miekan terään, toiset viedään vangeiksi kaikkien
kansojen sekaan."Luuk.21:24  Hän ennusti myös heidän paluunsa sanomalla:
"Pakanat tallaavat Jerusalemia, kunnes pakanoiden ajat täyttyvät."Luuk.21:24

Vuonna 70 toteutui ennustus temppelin hävittämisestä. Sen jälkeen toteutui
ennustus juutalaisten karkotuksesta. Ennustus juutalaisten paluusta on toteutunut
meidän aikanamme. Tämä on yksi merkki, josta me tiedämme, että Jeesuksen
paluu on lähellä.

Kesäntulon merkit
Jeesus vertaa paluutaan edeltäviä tapahtumia kesäntulon merkkeihin. "Oppikaa
viikunapuusta tämä vertaus: kun sen oksa virkoaa ja lehdet puhkeavat, te
tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin nähdessänne kaiken tämän tietäkää,
että se on lähellä, oven edessä."Matt.24:32  Jeesus viittaa ennen edellistä
jaetta luettelemiinsa tapahtumiin sanomalla "kaiken tämän". Hän rinnastaa
viikunapuussa nähtävät kesän merkit näihin ilmiöihin. Israelilaisten paluu
omaan maahansa on vain yksi näistä merkeistä. Miksi Jeesus käyttää
vertauksessaan viikunapuuta? Siksi, koska se julistaa tulevan kesän luonnetta.

Viikunapuu ei ole Israelin vertauskuva. Öljypuu, viikunapuu ja viinipuu
kuvaavat Raamatussa Jumalan valtaa. (Katso Tuom.9:8-15.) Hän on hyvä
kuningas, joka antaa hyvät hedelmät. Orjantappura kuvaa ihmisten valtaa.
Kun Israel itsenäistyi 1948, niin orjantappurapensaasta tuli kuningas eikä
viikunapuusta. Jeesuksen lupaamat kevään merkit enteilevät Jumalan hyvyyden
ilmestymistä maan päälle ja orjantappurahallitusten kukistumista.

Jeesus kirosi erään viikunapuun, kun Hän ei löytänyt siitä varhaisviikunaa.
(Mark.11:13-14) Näin Hän julisti tuomion orjantappurahallitukselle, joka oli
painava orjantappurakruunun Hänen päähänsä, vaikka Hänen elämänsä tuotti
hyviä viikunoita. "Ei ole varhaisviikunaa, jota sieluni kaipaa. Paras heistä
on kuin orjantappura, oikeamielisin pahempi kuin okainen aita."Miika.7:1,4 
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Juutalaiset edustivat Jumalan Kuningaskuntaa, mutta heistä ei löytynyt sen
hedelmiä. Siksi Jeesus sanoi heille: "Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja
annetaan kansalle, joka tuottaa sen hedelmiä."Matt.21:43

Israelin itsenäistyminen ja Jerusalemin joutuminen juutalaisille julistavat
Jeesuksen paluun läheisyyttä, mutta niiden vuosiluvuista ei voida laskea Hänen
paluunsa ajankohtaa.

Laskelmat Jeesuksen paluun ajankohdasta
Heti sanottuaan "tietäkää, että se on lähellä, oven edessä" Jeesus jatkaa:
"Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä
tapahtuvat." Uskovaisten mieliä on kiihottanut ajatus siitä, että jostain kohtaa
"kevättä" voitaisiin päätellä tuon viimeisen sukupolven alku ja siten laskea vuosi
milloin Jeesus tulee.

Kun viikunapuun on selitetty tarkoittavan Israelia, niin on päädytty laskelmiin
1948+40 = 1988 tai 1967+40 = 2007. Näistä luvuista on vähennetty seitsemän
vuotta, koska on ajateltu, että Jeesuksen tulemus tapahtuu seitsemän vuotta
ennen kuin "kaikki nämä tapahtuvat". Näin päädyttiin vuosiin 1981 ja 2000. Jos
Jeesus ei tule tänäkään vuonna, niin minkähän vuoden he keksivät seuraavaksi?

Sanottuaan että "tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin tämä kaikki tapahtuu"
Jeesus jatkaa: "Mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit
eikä Poika, vaan Isä yksin."Matt.24:36  Miksi näitä laskelmia tehdään, vaikka
Jeesus sanoo, että ne eivät tule onnistumaan?

Me voimme tietää, "että se on lähellä, oven edessä", mutta yritys laskea
Jeesuksen paluun ajankohta on synti Jumalaa vastaan. Usko jo Jeesusta: "Isä
yksin tietää". On häpeäksi Jeesuksen nimelle, jos Hänen omansa sanovat,
että Hän tulee tänä vuonna, eikä Hän sitten tullutkaan. Älä kiinnostu noista
laskelmista! Ne vahingoittavat monen uskoa!

Tämä sukupolvi ei katoa
Jeesus ennusti temppelin hävittämisen, ja se toteutui Hänen oman sukupolvensa
aikana. Kun Hän sanoo, "tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä
tapahtuvat", Hän tarkoittaa jotain muuta sukupolvea kuin omaansa. Se sukupolvi
näkee myös Hänen viimeksi mainitsemansa tapahtuman. Vasta sen tapahduttua
voidaan sanoa, että "kaikki nämä ovat tapahtuneet". Viimeisin tapahtuma
Jeesuksen ennustuksessa on se, kun Hän itse tulee taivaan pilvien päällä ja
enkelit kokoavat Hänen valittunsa Hänen luokseen. (Matt.24:31)

Miten Jeesus määritteli tämän viimeisen sukupolven? Se sukupolvi, joka voi
sanoa, "että se on lähellä, oven edessä", on tuo sukupolvi. Lue siis Raamatustasi:
"Samoin nähdessänne kaiken tämän tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin tämä kaikki
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tapahtuu."Matt.24:33-34  Tämä on monista liian epämääräinen määritelmä, mutta se
on kyllin hyvä minulle.

Tarkkailemalla kaikkia Jeesuksen antamia merkkejä voidaan tietää, että se
on lähellä. Me olemme jo nähneet jotain kaikista Jeesuksen mainitsemista
merkeistä. Kun nuo kaikki merkit "puhkeavat lehteen" niin "kesä tuli". Mitä
lähempänä ollaan Jeesuksen tulemusta, sitä voimakkaammaksi tulee uskovissa
tietoisuus: Se on nyt lähellä, oven edessä!
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Jeesuksen Kristuksen Päivä
Maailma alkaa olla siinä tilassa, etteivät ihmiset enää osaa hävetä
pahoja tekojaan. Tästä syystä he eivät myöskään voi ymmärtää Jumalan
evankeliumia, koska se tarjoaa armoa vain niille, jotka katuvat syntejään.
Miksi siis Jumala enää tarjoaisi armoaan ihmiskunnalle, joka ei osaa sitä
arvostaa? Ihmisten häpeämättömyys on ajanmerkki, joka julistaa Jumalan
Päivän läheisyyttä. Hänen päivänsä on hyvä päivä Hänen omilleen, mutta
tuomion päivä muille.

Nyt on sodomalaisten päivä
"Niiden kasvojen hahmo todistaa niitä vastaan. Syntinsä ne tuovat julki kuin
sodomalaiset, eivätkä niitä salaa. Voi niitä! Itselleen ne pahaa tekevät."Jes.3:9 

Nykyajan ihmisten kasvot todistavat heitä vastaan sodomalaisella tavalla.
Heidän kasvoillaan ei näy häpeää, vaikka he ovat tehneet syntiä. He eivät salaa
iljettäviä tekojaan, vaan etsivät synnilleen jopa julkista hyväksymistä.

On hullua, että samaan aikaan kun suuri osa mies-nais-pareista elää avoliitossa,
niin homoilla ja lesboilla on hinku päästä avioliittoon. He haluavat synnilleen
hyväksyntää niin kuin sodomalaiset. Nyt he ovat saaneet enemmistön
puolelleen. Tämä on heidän päivänsä.

Kun Jumala puhuu Raamatussa ihmisistä, jotka ovat niin paatuneita, että he
voivat "hyvällä omallatunnolla" tehdä syntiä, niin Hän viittaa Sodomaan ja
Gomorraan. Näin oli myös israelilaisten kohdalla ennen kuin heidät vietiin
pakkosiirtolaisuuteen pois omasta maastaan: "Jerusalemin profeettojen
joukossa minä näin kauhistavia tekoja: aviorikosta ja valheessa vaeltamista. He
vahvistavat pahantekijöiden käsiä, ettei kukaan kääntyisi pois pahuudestaan.
Kaikki he ovat minulle kuin sodomalaiset ja kaupungin asukkaat kuin
gomorralaiset."Jer.23:14

Lipevä kirkonmies ei tuomitse juuri kenenkään pahoja tekoja, ja siten hän tulee
vahvistaneeksi pahantekijäin käsiä. Tämä tekee hänestä osasyyllisen niiden
kanssa, joiden synneille hän osoitti hyväksymistä.

Häpeämättömät synnin laillistajat
Synnissä elävällä ei ole rauhaa Jumalan kanssa. Taitavalla teologisella
sanahelinällä synti voidaan selittää pois. Monet papit ja saarnamiehet ovat
manipuloineet ihmisten omiatuntoja niin, että nämä luulevat omistavansa rauhan
Jumalan kanssa.

"Kevyesti he yrittävät parantaa minun kansani vamman sanoen: 'Rauha,
rauha!', vaikka rauhaa ei ole. He joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet
kauhistavia tekoja. Silti he eivät tunne lainkaan häpeää, he eivät osaa hävetä.
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Kaatukoot he sen tähden kaatuvien joukkoon, sortukoot, kun minä heitä
rankaisen, sanoo HERRA."Jer.6:14-15

Koska pappi julistaa, että Jumala hyväksyy tappamisen isänmaan
puolustamiseksi, niin sotaveteraani ei osaa hävetä tekojaan. Koska pappi
ei tuomitse aviorikosta, niin ihmiset eivät osaa hävetä uskottomuuttaan.
Koska pappi ei tuomitse homoja ja lesboja, niin nämä eivät osaa kauhistua
luonnottomuuttaan. Siksi nämä papit "kaatuvat kaatuvien joukkoon" ja saavat
saman osan kuin ne, joiden syntejä he ovat "ymmärtäneet".

Sodomalaiset
"Tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys ja se, ettei hän tarttunut kurjan
ja köyhän käteen, vaikka hänellä ja hänen tyttärillään oli yltäkyllin leipää
ja rauhaisat olot."Hes.16:49  Korkea elintaso johtaa helposti itsekkääseen
nautiskeluun. Himon kierre johtaa luonnottomuuteen.

Sodoman asukkaat näkivät kahden enkelin tulevan Lootin luo. He olivat niin
kauniin näköisiä miehiä, että kaupungin miehet heidät nähtyään saivat himon
heihin. "He eivät olleet vielä käyneet makuulle, kun Sodoman kaupungin miehet,
nuoret ja vanhat, koko kansa joka taholta, piirittivät talon. He huusivat Lootia
ja sanoivat hänelle: 'Missä ovat ne miehet, jotka tulivat luoksesi tänä iltana?
Tuo heidät ulos luoksemme, että voimme yhtyä heihin.'"1Moos.19:4-5

Enkelit sokaisivat kansan ja Loot pääsi pakenemaan kaupungista. He sanoivat
Lootille: "Vieläkö sinulla on ketään täällä, tässä kaupungissa, vävyä, poikiasi,
tyttäriäsi tai muita omaisia? Vie heidät pois tästä paikasta, sillä me hävitämme
tämän paikan! HERRA lähetti meidät hävittämään sen, sillä HERRAN eteen on
tullut kova valitushuuto sen asukkaista."1Moos.19:12-13

Ihmisen Pojan Päivä
Jeesus kutsuu itseään Ihmisen Pojaksi, koska Hän on uusi Aadam. Hän on
sekä Jumalan Poika että Ihmisen Poika. Millainen on Hänen päivänsä? Hän on
luvannut tulla takaisin ja palkita omansa ja rangaista vihollisiaan.

Jos jollakin oli huono päivä, niin hän voi sanoa: "Tämä ei ollut minun päiväni."
Nämä eivät ole Jeesuksen päiviä, joita me nyt elämme. Nykyään Häntä ei pidetä
juuri missään arvossa.

Minä kaipaan nähdä edes yhden päivän tässä maailmassa, josta voisin sanoa:
"Tämä oli Jeesuksen päivä". Hän on kuitenkin ennustanut: "Tulee aika,
jolloin te toivotte näkevänne edes yhden Ihmisen Pojan päivistä, mutta ette
saa nähdä."Luuk.17:22  Miksi emme saa nähdä? Siksi, koska vähän ennen
Hänen tulemistaan maan päälle, ihmiset ovat yhtä paatuneita kuin ennen
vedenpaisumusta ja ennen Sodoman tuhoa. Hän katsoo turhaksi tarjota armoaan
häpeämättömille. Joko me nyt elämme tuota Jeesuksen mainitsemaa aikaa?
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Jeesuksen Päivä on lähellä
Lähellä on se päivä, jolloin Jeesus voi sanoa: "Tämä on minun päiväni." Hän itse
ennusti asiasta: "Mutta sitä ennen hänen pitää kärsiä paljon, ja tämä sukupolvi
hylkää hänet. Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös Ihmisen Pojan
päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään, aina
siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja vedenpaisumus tuli ja tuhosi
heidät kaikki. Käy samoin kuin kävi Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat,
ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti
Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. Samoin
käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy."Luuk.17:25-30

Näille kolmelle tapahtumalle on yhteistä se, että samalla kun Jumala tuomitsee
paatuneen ihmiskunnan Hän pelastaa ystävänsä tuhon keskeltä. Jeesus sanoo
ihmiskunnan hengellisen tilan olevan samankaltainen vähän ennen noita kolmea
katastrofia. Siksi on aiheellista kysyä: Kuinka paljon nykypäivän ihmiskunta
elää Sodoman hengessä? Vedenpaisumus ja Sodoman tuho ovat historiaa, mutta
Jeesuksen tulemus tapahtuu lähitulevaisuudessa.

Mutta vielä nytkin sinä, joka häpeät sitä, mitä olet tehnyt, saat tulla Jumalan luo.
Hän armahtaa sinua Jeesuksen tähden. Älä pelkää kokea todeksi syntiesi häpeää,
sillä Jumala on voimallinen sinut lohduttamaan. "Kun minä annan sinulle
anteeksi kaiken mitä olet tehnyt, sinä muistat ja häpeät, etkä voi avata suutasi
häpeäsi tähden, sanoo Herra, HERRA."Hes.16:63  "Häpeänne hyvitetään teille
kaksin verroin, ja pilkatut saavat riemuita osastaan. He saavat kaksinkertaisen
perinnön maassaan, heillä on oleva iankaikkinen ilo."Jes.61:7  "Ei yksikään, joka
uskoo häneen, joudu häpeään."Room.10:11
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Jeesuksen tulemuksen tärkein merkki
Jeesuksen paluuta edeltää monia tapahtumia, joista on kerrottu
Raamatussa. Yksi niistä on muita tärkeämpi merkki. Se ilmaisee
parhaiten, että Hänen tulemuksensa ja Hänen omiensa kokoontuminen
Hänen luokseen on lähellä. Jeesuksen antamat merkit käyttäytyvät
synnytyspolttojen tavoin. Ensin ne esiintyvät heikkoina ja harvoin, sitten
useammin ja voimakkaampina. Tätäkin merkkiä on esiintynyt apostolien
ajoista alkaen. Kun Jumala "käynnistää synnytyksen", merkki tulee
esiintymään lopullisessa muodossaan ja voimassaan.

Eksytys on ensimmäinen merkki
Kun Jeesus puhuu opetuslapsilleen paluutaan edeltävistä enteistä, Hän aloittaa
aina sanomalla: "Varokaa, ettei kukaan eksytä teitä."Matt.24:4  Hän myös palaa
puheessaan uudestaan tähän asiaan. On ilmeistä, että eksytys on tärkein
lopunajan merkki.

Jeesus osoitti eksytyksen johdattavan uskovia laittomuuteen, joka taas johtaa
Jumalan rakkauden hylkäämiseen. "Monta väärää profeettaa nousee, ja he
eksyttävät monia. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus.
Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu."Matt.24:11-13

Siitä me tiedämme
Apostoli Johannes, joka sai ilmestyksen siitä, mitä tapahtuu lopun aikoina,
varmasti tietää mistä hän puhuu, kun hän antaa meille merkin, mistä voimme
tietää, että elämme viimeistä aikaa. "Lapset, nyt on viimeinen aika. Te olette
kuulleet, että Antikristus on tulossa, ja niin onkin nyt monta antikristusta
ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika."1Joh.2:18

Hän siis toteaa, että maailmassa esiintyy monia antikristuksia ennen varsinaisen
Antikristuksen ilmaantumista. Sanomalla "siitä me tiedämme" hän julistaa
Antikristuksen ilmaantumisen tärkeyttä lopunajanmerkkinä. Jos antikristuksien
ilmaantuminen hänen aikanaan jo on merkki niin kuinka paljon enemmän
onkaan varsinaisen Antikristuksen ilmaantuminen.

Johannes varoittaa antikristillisestä eksytyksestä (1Joh.2:18-28) kehottaen
uskovaisia luottamaan heissä asuvan Pyhän Hengen opetuksiin, eikä "suurten
hengen miesten" oppeihin. Hän ilmaisi esittämänsä opetuksen olevan
ajankohtainen myös vähän ennen seurakunnan ylöstempausta sanomalla
antamansa opetuksen lopussa: "Ja nyt, lapset, pysykää hänessä, että meillä
hänen ilmestyessään olisi rohkea luottamus emmekä joutuisi häveten väistymään
hänen luotaan, kun hän tulee."1Joh.2:28
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Laittomuuden ihminen ilmestyy
Apostoli Paavalilla oli varma käsitys siitä, että Antikristus aloittaa toimintansa
ennen meidän kokoontumistamme Jeesuksen luo, koska ensin tapahtuu
luopumus, jonka seurauksena ilmestyy "laittomuuden ihminen". "Mitä tulee
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseemme
hänen luokseen... Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne.
Ensin näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen
lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai
palvottavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa
olevansa Jumala."2Tess.2:1,3  Se ei olisi mikään eksytys, jos hän aloittaisi
toimintansa julistamalla olevansa Jumala. Paremminkin se on hänen toimintansa
huippuhetki.

Monet opettavat, että Jeesus noutaa seurakuntansa pois ennen kuin Antikristus
aloittaa toimintansa. Tämä käsitys on Antikristukselle mieleen! Miksi? Koska
hänen on helpompi pettää sellainen uskovainen, joka uskoo pääsevänsä pois
maailmasta ennen kuin hän aloittaa eksyttävän toimintansa. Kuka nyt olisi
varuillaan asian suhteen, joka tapahtuu vasta sitten, kun hän on turvassa
taivaassa!

Antikristuksen ilmestyminen
Monet väärät profeetat ja antikristilliset julistajat ovat valmistelleet varsinaisen
Antikristuksen ilmestymistä. Tästä viimeisestä antikristillisestä eksytyksestä
sanotaan, että Jumala lähettää sen. Siksi se on niin voimakas. "Jumala
lähettää heille voimakkaan eksytyksen, niin että he uskovat valheeseen, jotta
kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan mieltyneet
vääryyteen."2Tess.2:2:11-12

Tämä eksytys on suuri ja julkinen, sillä siitä on kirjoitettu: "Tuon laittoman
tuleminen tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla
tunnusteoin ja ihmein, kaikin vääryyden viettelyksin niille, jotka joutuvat
kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen
pelastua."2Tess.2:9-10  Hän ei siis ole poliitikko, vaan "hengen mies". Myöhemmin
hän kyllä saa ystäväkseen poliitikon, joka on Ilmestyskirjan Peto.

Milloin hän ilmestyy? Paavali toteaa: "Ja te tiedätte, mikä häntä nyt
pidättää, niin että hän vasta ajallaan ilmestyy. Laittomuuden salaisuus
on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä
pidättämässä."2Tess.2:6-7  Koska Jumala lähettää tämän eksytyksen, niin vain Hän
voi pidättää sitä tulemasta. Toisaalta on kysymys sinetistä Jumalan tuomioitten
kirjakäärössä. Ilmestyskirjassa kerrotaan, kuinka Jumalan vihan aika on lukittu
seitsemän sinetin taakse. Ennen kuin vihan aika voi alkaa, Jeesuksen on
aukaistava nuo sinetit. Ensimmäisen sinetin auetessa lähtee liikkeelle valkealla
hevosella ratsastaja. "Sen selässä istuvalla oli jousi. Hänelle annettiin seppele,
ja hän lähti voittajana ja voittamaan."Ilm.6:2
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Jeesus tulee myöskin valkoisella ratsulla, mutta Hän sotii suunsa miekalla.
Tuolla Jeesusta matkivalla eksyttäjällä on jousi, jolla hän sotii. Paholainen
käyttää jousta sotiessaan uskovia vastaan. "Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla
voitte sammuttaa kaikki Pahan palavat nuolet."Ef.6:16  Tarkastelemalla Vanhan
Testamentin kohtia, joissa puhutaan, että Jumala ampuu nuolensa meihin,
esim. Jobiin (Job.6:4), havaitaan, kuinka tuo kuvaus puhuu siitä, miten Jumala
Paholaisen kautta koettelee meidän uskomme aitoutta.

Tämä "suuri hengellinen herätys" on maailman laajuinen ilmiö tämän yhden
suuren ihmeidentekijän ympärillä. Islamilaiset, juutalaiset ja monet kristilliset
kirkotkin lopulta ottavat hänet vastaan. Hän näyttää ja kuulostaa niin aidolta ja
hyvältä, että vain harvat huomaavat petoksen.

Sinäkin olet ihastuva häneen, jos et rakasta koko sydämestäsi Raamatun
Jeesusta. Voit ottaa vastaan rakkauden Totuuteen, jos näet, kuinka Totuus
ristiinnaulittiin sinun valheittesi tähden kerran Golgatalla. Voit täysin luottaa
Totuuteen! Vaikka Hän oli heikko ristillä, niin Hän on nyt vahva, koska Hän
nousi kuolleista, ja murskasi kaikki valheen vallat.
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Julkaistu 26.04.1998

Antikristus on langennut kristillinen johtaja
Raamatun ennustukset Antikristuksesta toteutuvat silmiemme edessä.
Hän on Paholainen, joka on pukeutunut valkeuden enkeliksi. Hän hurmaa
kaikki muut paitsi ne jotka tuntevat Raamatun Jeesuksen.

Hän on yksi meistä
"Lapset, nyt on viimeinen aika. Te olette kuulleet, että Antikristus on tulossa,
ja niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että
nyt on viimeinen aika. Meidän keskuudestamme he ovat lähteneet, mutta he
eivät kuuluneet meihin."1Joh.2:18-19  Kaikkien kristillisten yhteisöjen piirissä
on todellisia Jeesuksen seuraajia, joita minä kunnioitan. Silti puhun meidän
hengellisten kotiemme antikristillisyydestä, koska vain totuus tuo rakkauden ja
valhe johtaa rakkaudettomuuteen. Raamatun Jeesus on Totuus.

Kaksi petoa
Ilmestyskirjan 13 luku kertoo kahdesta pedosta, ensimmäinen nousee merestä
ja toinen nousee maalta. Merestä nouseva kymmensarvinen peto on poliittinen
johtaja ja maalta nouseva kaksisarvinen peto on kristillinen johtaja. Monet
kristilliset kirjat ja saarnat pyörivät vain tämän poliittisen pedon ympärillä.
Usein viitataan vain kuin ohimennen väärään profeettaan, joka on tuo maasta
nouseva peto. Mistä tiedät, että tuo maasta noussut peto on meistä uskovista
lähtöisin? "Sillä oli kaksi sarvea, samanlaiset kuin karitsalla, mutta se puhui
kuin lohikäärme."Ilm.13:11

Jeesus vertaa opetuslapsiaan lampaisiin ja sarvet kuvaavat johtajuutta.
Myös Jeesusta itseään sanotaan Jumalan Karitsaksi. Antikristus on siis
pastori, saarnaaja tai piispa. Hän on susi lammasten vaatteissa, koska hän
karitsansarvisena "puhuu niin kuin lohikäärme." Uskonnollinen peto saa ihmiset
kumartamaan poliittista petoa. Asetelma on kovin tuttu myös historiasta.

Paholainen seurakunnassa
Tuo väärä profeetta saarnaa Jumalan sanaa, niin kuin Paholainen saarnasi
Eevalle paratiisissa, tai Jeesukselle erämaassa. Hän tulkitsee Raamattua suurella
viisaudella.

Paavali tiedosti Paholaisen vaikutuksen seurakunnassa varoittaessaan
"toisen Jeesuksen" saarnaajista: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme
kavaluudellaan petti Eevan, niin teidänkin mielenne turmeltuu pois siitä
vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristusta kohtaan. Jos joku tulee
ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet tai jos te saatte toisen
hengen kuin sen, jonka olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka
olette ottaneet vastaan, niin sen te kyllä hyvin siedätte. En katso kuitenkaan
olevani missään suhteessa noita erinomaisia apostoleja huonompi."2Kor.11:3-5 

Tuo kaksisarvinen peto on siis "erinomainen apostoli".
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Eksyttäjä on lähellä
Jeesus sanoo apostoli Juudaksesta Joh.17:12: "kadotuksen lapsi". Paavali sanoo
Antikristuksesta saman nimen 2Tess.2:3. Sekä 2Tess.2:3 että Ilm.13 kuvaavat
kadotuksen lapsen samalla tavalla: "Tuon laittoman tuleminen tapahtuu
Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla tunnusteoin ja ihmein."2Tess.2:9

"Se tekee suuria tunnustekoja, niin että se saa tulenkin lankeamaan taivaasta
maan päälle ihmisten nähden."Ilm.13:13

Juudas Iskariot on siis esikuva Antikristuksesta. Sen täytyi olla Jeesukselle
tuskallista, että yksi hänen apostoleistaan oli Paholaisen vallassa. "Enkö minä
ole valinnut teidät kaksitoista? Kuitenkin yksi teistä on paholainen."Joh.6:70  Yhtä
lähellä kuin Juudas oli Jeesusta, on Antikristus lähellä meitä, jotka olemme
Jeesuksen seuraajia tässä lopun ajassa. Kukaan Jeesuksen oma ei säästy tässä
ajassa siltä tuskalta, että antikristillisyys on lähellä meitä.

Kaksisarvinen ja kymmensarvinen peto
Jumalan kansan huomio on usein voimakkaasti kiinnittynyt kansojen mereen,
josta voidaan jo nähdä pedon alkavan nousta. EU on osa yhdentyvää maailmaa.
Merestä nousseen pedon valtaan annetaan "kaikki sukukunnat, kansakunnat,
kielet ja kansanheimot."Ilm.13:7  Kymmensarvinen peto on siis todellinen koko
maailman valtakunta, mutta maasta nouseva peto on suuri uskonnollinen valta.
Jos tarkkaat maalle (=seurakuntaan), voit nähdä merkkejä kaksisarvisen pedon
noususta. Ekumenia on liikehtimistä kohti kaksisarvisen hallitsemaa maailman
kirkkoa.

Antikristillisyydessä korostetaan voimaa ja ihmeitä mieluummin kuin
vanhurskautta. Siinä vaaditaan enemmän alamaisuutta hengelliselle johtajalle
ja kirkon perinteelle kuin kuuliaisuutta Jeesuksen Herraudelle. Itsensä
korottaminen, "lihan mukaan kerskaaminen", ja rahan ahneus julistajan
käyttäytymisessä ovat varmoja merkkejä antikristillisyydestä. Juudaskin varasti
Jeesuksen kukkarosta.

Jeesuksella on seitsemän sarvea
Antikristus on kaksisarvinen Karitsa, kun Jeesus Kristus on seitsemän sarvinen
Karitsa. "Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon keskellä ja
vanhinten keskellä seisoi Karitsa. Se oli ikään kuin teurastettu, ja sillä oli
seitsemän sarvea."Ilm.5:6  On siis viisi ominaisuutta Jeesuksen voitelussa, jotka
puuttuvat antikristillisestä julistuksesta. Ne ovat Herran Henki, Ymmärryksen
Henki, Neuvon Henki, Tiedon Henki ja Herran Pelon Henki. Kaksi seitsemästä,
jotka korostuvat niin, ettei viiden puuttumista moni huomaa, ovat Voiman Henki
ja Viisauden Henki. Katso Jesaja 11:2.

Tuo karismaattinen, ihmeitä tekevä julistaja lankeaa samaan kuin Paholainen
aikanaan. Hän ylpistyy sydämessään saamastaan suuresta voitelusta. "Ensin
näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi,
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tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi
kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa
Jumala."2Tess.2:3-4

Jumalan seurakunta on nykyään Jumalan temppeli. "Te olette Jumalan
temppeli."1Kor.3:16  "Mehän olemme elävän Jumalan temppeli."2Kor.6:16 

Antikristus asettuu siis Jumalan seurakuntaan ja korottaa siellä itsensä
Jumalaksi.

Ylpeys voi muuttaa uskovan pedoksi!
Jeesuksen nöyrästä mielestä sanotaan: "Hänellä oli Jumalan muoto, mutta
hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen."Fil.2:6  Sana, joka saa
uskovaisen hylkäämään Jeesuksen nöyryyden, on siemen, joka voi muuttaa
hänet pedoksi. Jokainen sana, joka yllyttää hengellistä johtajaa herrana
hallitsemaan seurakuntaa, on kyykäärmeen siemen. Kun tämä siemen kasvaa
hänen sydämessään, niin hänestä tulee petosaarnaaja. Heistä Jeesus on sanonut:
"Te käärmeet! Te kyykäärmeitten sikiöt!"Matt.23:33

Eräs tällainen ylpeyden sana sanoo, että saarnaaja on kuningas seurakunnassaan
tai että seurakunnan johtaja korotetaan yli muiden vanhimpien. Oikea
hengellinen johtaja sanoo: "Olkaa minun seuraajiani, niin kuin minä olen
Kristuksen seuraaja."1Kor.11:1  Hän ei vaadi itselleen arvonantoa, vaan on
kaikkien palvelija.

Ylpeys hapatti seurakunnat
"Emmehän me julista itseämme vaan Jeesusta Kristusta: Jeesus on Herra,
ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden."2Kor.4:5  Ihminen,
Jeesus Kristus on Jumala. Raamatussa sana Herra (hepreaksi Jahve), tarkoittaa
Jumalaa. Vaikka herra voi tarkoittaa myös ihmistä, niin se herra on alkutekstissä
eri sana. Jos joku on Jeesuksen Kristuksen oma, niin hän on Jumalan lapsi.
Uskovainenkin on siis jotain jumalallista. Jeesus kutsuu opetuslapsiaan
veljikseen. Jumalan lapsella on siten suuri kiusaus alkaa julistaa itseään.

Mitä Paavali tarkoitti itsensä julistamisella? "Kerskailunne ei ole hyväksi. Ettekö
tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan? Puhdistakaa pois
vanha hapate."1Kor.5:6  Millainen itsensä kehuminen on "vanhaa hapatusta"?
Paavali antaa siitä esimerkin: "Mitä nyt puhun, sitä en puhu Herran mielen
mukaan vaan kuin järjetön itsevarmana kerskaillen. Koska niin monet
kerskailevat lihan mukaan, niin kerskailen minäkin."2Kor.11:17-

Sitten hän luettelee mitä kaikkea hän on Jumalan valtakunnan työssä tehnyt ja
miten paljon hän on kärsinyt Jeesuksen tähden. Tällainen Herrasta todistaminen
on lihallista puhetta ja turmelee useiden uskon. Vähäinen hapatus hapattaa koko
seurakunnan.



- 729 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Evankeliumista luopuminen ei yleensä tapahdu opillisesti, vaan "lihan mukaan
kerskaamisella". Jumalan laatiman pelastussuunnitelman pääperiaate on : "ettei
mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä."1Kor.1:29

Sydän, johon kerran loisti Kristuksen kirkkauden evankeliumi, pimentyy
ihmiskunnian tavoittelusta. "Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä,
jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman
jumala on sokaissut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen
kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva."2Kor.4:3-4

Luopumuksen historiaa
Alkuseurakunnassa tunnustettiin usko Jeesukseen sanomalla "Jeesus Kristus
on Herra." Kirkkoisät muuttivat tuon tunnustuksen Jeesus-keskeisestä minä-
keskeiseksi: "Minä uskon Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ja pyhän Katolisen
Kirkon ja ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän."

He olivat vastaanottaneet tuon Paavalin mainitseman toisen hengen, toisen
Jeesuksen ja toisen evankeliumin. Kirkkoisät lankesivat pois Jeesuksen
nöyryydestä ja alkoivat saalistaa kristillisyydellä maailman suosiota. He menivät
liittoon Rooman Keisarin kanssa tullen näin liitonrikkojiksi Jumalan silmissä.

Uusi Liitto on tehty Jeesuksen veressä ja siinä Jumala on "pelastanut meidät
pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan."Kol.1:13 

Jeesuksen valtakunta ei voi tehdä liittoa pimeyden valtakunnan kanssa. Jeesus
sanoi Paholaista "tämän maailman ruhtinaaksi"Joh.14:30  ilmaisten näin maailman
valtakoneiston takana olevan todellisen vaikuttajan. "Joka siis tahtoo olla
maailman ystävä, hänestä tulee Jumalan vihollinen."Jaak.4:4

Samoin kuin Vanhan Liiton Israel teki liiton ympäröivien kuningasten kanssa
ja joutui Jumalan tuomion alle, niin kristilliset johtajatkin ovat tehneet liittoja
valtiovallan kanssa ja vetäneet Jumalan tuomion päälleen. Martin Luther
piti Paavia antikristuksena, mutta hänestä itsestään tuli samanlainen. Näin
kävi siksi, koska hän luopui seuraamasta Jeesusta kääntyessään ystävineen
Kaarle kuninkaan ja Ausburgin valtiopäivien puoleen. Valtiopäivät käsittelivät
turkkilaisten hyökkäystä ja he tarvitsivat uskonnon tukea sodassa islamilaisia
vastaan. Sen ajan vihollisuudet jopa elävät vielä tämän päivän Kosovossa
osoituksena uskonnon ja politiikan vaarallisesta liitosta.

Kun he menivät tekemään liiton valtiovallan kanssa, he osoittivat epäuskonsa
Jumalan evankeliumia kohtaan. Luther nojasi valtiovallan suojelukseen
uskoen siten voivansa vapaasti julistaa evankeliumia. Näin hän petti itsensä
ja seuraajansa, sillä Galatalaiskirje julistaa, että Jumalan evankeliumi "ei ole
ihmisten mukaista". Paavali sanoo: "Jos vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en
olisi Kristuksen palvelija."Gal.1:10
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Ausburgin tunnustus, joka on Ausburgin valtiopäiville laadittu selonteko
luterilaisesta opista, alkaa liehittelevästi otsakkeella: "Oi voittamaton Kaarle
Kuningas". Luther meni jossakin mielessä syvemmälle luopumuksessa kuin
kirkkoisät. Hän luovutti kirkon johtajuuden kuninkaalle. Näin "tämän maailman
ruhtinaasta" tuli luterilaisen kirkon pää. Luterilaiselta maaperältä noussut Hitler
osoitti mitä hedelmää Lutherin luopumus kantoi.

Valtiokirkko, kaste ja pedon merkki
Katolinen kirkko oli luonut opin kasteessa tapahtuvasta pelastuksesta.
Paavi uskoo saaneensa Pietarilta taivasten valtakunnan avaimet, joiden
käyttöoikeudet hän on jakanut papeilleen, jotka edelleen käyttävät noita avaimia
kasteessa. Tämä suuri valhe siirtyi luterilaiseen kirkkoon. Kuolleesta uskosta
vanhurskauttamisen oppi on luterilainen korostus, jolla on yritetty vahvistaa
kasteen sakramentin taikaa.

Oppi kasteen armosta liittyy oleellisesti tuohon epäpyhään liittoon valtiovallan
ja seurakunnan välillä. Valtiouskontoa ei voitu saada aikaan evankeliumia
julistamalla, koska evankeliumissa Jumala odottaa ihmiseltä vapaaehtoista
vastausta Golgatalta esittämäänsä kutsuhuutoon. "Kenen maa, sen uskonto"
sopi valtiouskonnon perusajatukseksi. Toisin sanoen kansa täytyi pakottaa
kuninkaansa uskontoon. Siitähän on kyse myös Ilmestyskirjan petovaltiossa.

Luku 666 kuvaa taloudellista, poliittista ja uskonnollista valtaa. Suomessa ei
olisi Luterilaista kirkkoa ilman miekkalähetystä ja pakkokastetta. Vielä tänäkin
päivänä piispat ja papit pitävät kastetoimitusta evankeliumin synnyttämää
kokemusta tärkeämpänä osoittaen siinä olevansa niitä lainalaisia, joita
Galatalaiskirjeessä kauhistutaan. Galatalaiset pilkkasivat Jumalan evankeliumia
ympärileikkaus-uskollaan, luterilaiset pilkkaavat evankeliumia kasteen-armo
uskollaan.

Kirkollinen kastetoimitus onkin vanhin pedon merkin esikuva. Kukaan
kastamaton ei voinut ostaa eikä myydä, eikä edes asua niissä maissa. Otsaan
vedellä tehty risti merkitsee kastetun sielun kirkon omaisuudeksi samalla tavalla
kuin otsaan tehty pedon merkki sinetöi sielun pedon omaksi.

Juovuksissa Jeesuksen todistajain verestä
Porttojen äiti vainoaa todellisia Jumalan seuraajia. "Minä näin naisen olevan
juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä."Ilm.17:6  Jos tunsit
vihan väristyksiä minua kohtaan lukiessasi edellistä kappaletta, niin koit vihaa
samasta hengestä, joka vaikutti ylipapeissa ja kirjanoppineissa, kun he vaativat
Jeesusta tapettavaksi. "Pois maan päältä tuommoinen lahkolainen."

Sveitsin uskonpuhdistaja ja myöhemmin myös valtion päämies Zwingli oli
aluksi uskovainen, mutta hänestä tuli lopulta veljiensä murhaaja. Vuonna 1521
hän selitti (Vapaan Kristillisyyden Historia, Westin s.70), että oppi, jonka
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mukaan ihminen puhdistuu perisynnistä kasteen avulla, oli taikauskoa. Monessa
muussakin suhteessa hän tukeutui oikeaan evankeliumiin.

Mitä hänen sydämessään tapahtui, kun hän lopulta meni mukaan uskovien
vastaisiin toimiin? Syy hänen luopumukseensa oli, lienee siinä, että hän oli
mukana politiikassa.

"Raati ja Zwingli kävivät sanoista tekoihin, kun Felix Manz tammikuussa
1527 hukutettiin Zürichin läpi virtaavaan Limmatiin." (VKH s.85) Tämä
Manz oli ollut Zwinglin läheinen uskonystävä. Uudestikastamisesta sai joko
maastakarkoituksen tai kuoleman rangaistuksen. Saksan keisarin asetus vuodelta
1528 ja valtakunnanlaki 1529 säätivät kastajille kuolemantuomion. (VKH
s.158). Vuonna 1557 pidettiin Wormsin lähellä uskontokeskustelu, josta on
säilynyt asiakirjoja, joissa monet luterilaiset teologit kehottavat hallituksiaan
käymään kovakouraisesti käsiksi kastajiin. Allekirjoittajien joukossa on mm.
Philip Melanchthon. (VKH s.161)

Kuollutta uskoa
Lutherin usko ei ollut raamatullista, koska hänelle usko oli enemmän Raamatun
sanan totenapitämistä kuin kuuliaisuutta Jeesukselle. Hän oli luomassa oppia
siitä, että usko pelastaa, vaikka Raamattu opettaa, että Jeesus pelastaa - uskon
kautta. Luther luo julistuksellaan passiivista asennetta Jumalaa kohtaan. Vielä
tänäkin päivänä Lutherin opetukset saavat monet sydämet vastaamaan Pyhälle
Hengelle: En voi tehdä tässä Jeesuksen tahtoa, koska pelkään, että siitä tulisi
lainteko, joka olisi armosta pois joutumista. Tuon pelon aiheuttaa lapsikasteessa
ihmiseen tullut antikristillinen henkivalta. On johdonmukaista, ettei Luther
ymmärtänyt Jaakobin kirjeen sanomaa, koska siellä nuhdellaan kuolleesta
uskosta.

Jos uskovainen pysyy evankeliumin armossa, hänellä on armo tehdä uskon
tekoja, kuten ottaa kasteen. Jumalan armossa pysyminen tekee meistä Jumalan
ystäviä ja tämän maailman vihollisia. Raamatussa usko on kuuliaisuutta Sanalle,
eikä vain sen totenapitämistä. Pyhä armo tekee aktiivisia Jeesuksen seuraajia,
mutta irstas armo saa ihmisen lopulta teoillaan pilkkaamaan Armon Henkeä.

Luterilainen ja calvinilainen teologia ovat myös nykyaikaisen liberaaliteologian
kasvualusta. Luther alkoi murentaa monia Jeesuksen opetuksia.

Uskotonta uskoa
Liitto valtion kanssa pakotti hänet suhtautumaan sotaan Vanhan Testamentin
tapaan, vaikka Jeesus opettaa: "Te olette kuulleet sanottavan: 'Rakasta
lähimmäistäsi' ja 'Vihaa vihamiestäsi.' Mutta minä sanon teille: rakastakaa
vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä, että olisitte
taivaallisen Isänne lapsia."Matt.5:43-45
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"Vihaa vihollistasi" oli Israelille annettu käsky tuhota Jumalan vihollinen. Se
oikeutti "pyhään sotaan" sitä kansaa vastaan, jonka syntivelka oli täysi. Sen
sijaan Jeesus kielsi omiltaan kaiken Jumalan puolesta kostamisen. Hän otti
päälleen juuri tuon syntisille kuuluvan Jumalan rangaistuksen. Tämä sai aikaan
Hänen naulitsemisensa ristille. Hän ei puolustanut itseään aseella eikä myöskään
käyttänyt asetta meidän puolustamiseemme. Siksi myös Hänen seuraajansa ovat
pasifisteja.

Toinen asia, missä Luther on puhunut Jeesusta vastaan, on avioero. Hän katsoi,
että eronnut voi joissakin tapauksissa avioitua uudelleen toisen kanssa, vaikka
hylätty puoliso vielä elää. (Kirjassa Häälahja, Lutherin kirjoista koonnut Brandt,
s.151) Jeesus sanoo: "Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee
huorin, ja joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin."Luuk.16:18

Kuolleelle uskolle on mahdotonta ymmärtää Jumalan armoa ja voimaa. Ei
ihme, että nykypäivänä monet luterilaiset papit eivät usko Jeesuksen nousseen
kuolleista. Näinä viimeisinä aikoina he ovat jopa tehneet väärennetyn Raamatun
käännöksen pannakseen Jumalan Sanan kuolleen uskonsa muottiin.

Kirkko on pantu Jeesuksen tilalle
Luther ja erityisesti Calvin uskoivat Jumalan valtakunnan tulevan maan päälle
kirkon vallan kautta. Kuitenkin juutalaisilla on ainoa Jumalan hyväksymä
valtiouskonto. Uuden Liiton valtiouskonto ilmestyy vasta, kun Jeesus tulee
pilvissä takaisin maan päälle. Luther ja Calvin katsoivat, että juutalaiset olivat
menettäneet oikeutensa Jumalan kansana ja tuo valtiouskonto olisi siirtynyt
kristillisille kansoille. Tällä opillaan Luther edesauttoi Hitlerin toimeksipanemia
juutalaisvainoja.

Vielä tänäkin päivänä nämä kirkot uskovat tuhatvuotisen valtakunnan tuloon
maan päälle kirkon vallan kautta. Voisiko olla mitään antikristillisempää oppia!
Kirkko on pantu ei ainoastaan Israelin vaan myöskin Jeesuksen Kristuksen
tilalle!

Kirkollistuvat Jeesus-liikkeet
Tämän vuosisadan herätykset alkoivat Jeesus keskeisinä Pyhän Hengen
vuodatuksina. Vuosisadan loppua kohden maailman suosion etsiminen on yhä
useammin sokaissut uskovien sydämet Kristuksen kirkkauden evankeliumilta.
Yhä useammat Jumalan voitelemat julistajat ovat alkaneet kuninkailla
seurakunnissaan ja päättäneet perata puheistaan pois ne Jeesuksen sanat, joiden
tähden tulisi maailman halveksunta tai vaino.

Tavalliset portot myyvät itseään, mutta hengelliset portot ostavat maailman
rakasteluja Jumalalta saamillaan rikkauksilla. "Kaikki portot vaativat maksun,
mutta sinä maksoit kaikille rakastajillesi ja lahjoit haureudessasi heitä tulemaan
luoksesi joka taholta."Hes.16:33  Näillä seurakunnilla onkin ollut paljon Jumalalta
saatua kauneutta ja rikkautta, jota voi kaupata.



- 733 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Luther kauppasi kristillisyyttään valtiolle vetoamalla siihen, että kristityt
ovat hyviä alamaisia keisarille ja antavat voiton sodassa, koska Jumala
on heidän kanssaan. Meidän aikamme kristillisyys kosiskelee maailmaa
tekemällään sosiaalityöllä. Juopot raitistuvat, roistoista tulee kunnon kansalaisia
ja lähetyssaarnaajat opettavat kansat lukemaan ja kirjoittamaan ja rakentavat
sairaaloita.

Ilmestyskirjan suuri portto tarkoittaa luopunutta kristillisyyttä, koska sen synti
on liitto valtiovallan kanssa. "Tule, minä näytän sinulle, millaisen tuomion
saa se suuri portto, joka istuu paljojen vesien päällä, se, jonka kanssa maan
kuninkaat ovat harjoittaneet haureutta ja jonka haureuden viinistä maan
asukkaat ovat juopuneet."Ilm.17:1-2

Neitsyestä ei tule porttoa yhdessä yössä. Jokainen uskovainen on joskus uskoton
Jeesukselle - ja sitten katuu ja tekee parannuksen. Vakituinen uskottomuus
syntyy jatkuvasta katumattomuudesta ja huomaamatta tulevasta riippuvuudesta
rakastajastaan. Luopunut kristillisyys kangistuu kaavoihinsa, koska se on
kadottanut elämän lähteen. Kaavamainen pelastuskokemus astuu elävän
pelastuskokemuksen tilalle, koska Jumalan Henki on poistunut antikristillisestä
seurakunnasta.

Jeesuksen ajan fariseukset opettivat, että kun vain on ympärileikattu ja
kuuluu synagogaan, niin pelastuu. Sama oppi on kirkon piispoilla, kun he
sanovat, että kasteen armo pelastaa. Jeesuksella ei ole mitään tekemistä heidän
kanssaan, koska Hän opetti, että "ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki
hukutte". Samasta syystä Jeesukselle uskolliset eivät harjoita yhteyttä kuolleen
kristillisyyden kanssa.

Ratkaisun sakramentti
Oikea evankeliumi on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. "Jumala näki hyväksi
ilmaista minussa Poikansa, jotta julistaisin evankeliumia hänestä."Gal.1:15-16

Kun tahdottiin olla mieliksi maailmalle, niin ei tahdottu julistaa evankeliumia
Jeesuksesta, eikä kutsua ihmisiä muuttumaan Hänen kaltaisikseen. Sen sijaan
tahdottiin julistaa evankeliumia uskoontulosta, joka vaikuttaa myönteisesti
ihmisen ajalliseen elämään. Kun teet uskonratkaisun, niin tulee elämääsi
seitsemän hyvää ja kahdeksan kaunista.

Uudestisyntyminen ja uusi hyvä elämä arvostetussa seurakunnassa kuulostaa
paremmalta kuin tuleminen ahtaan portin kautta kaidalle Jeesus -tielle. Tuntuu
siltä kuin Paholainen olisi tullut seurakunnan johtoon mainonnan psykologin
hahmossa. Vetoa ihmisten tarpeisiin, niin saat tuotteesi myytyä.

Kun evankelioinnissa alettiin korostaa uudestisyntymistä, eikä Jeesuksen
yhteyteen tulemista, niin painopiste siirrettiin Jumalan sanan vastaanottamisesta
uskonratkaisukokemukseen.
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Suurina herätyksen vuosina 1800-luvulla tuli tavaksi tulla katumuspenkkiin
taivuttamaan sydäntään kuuliaiseksi Jeesukselle. Tämä tapa muuttui 1900-
luvulla paikaksi, jossa tehtiin ratkaisu Jumalan puoleen tai annettiin elämä
Jeesukselle. Vaikka moni onkin siinä hetkessä tullut todellisesti uskoon,
niin useille tuo paikka on kuitenkin tullut pahemmaksi petoksen paikaksi
kuin sakramentillinen kaste. Katumuspenkki muuttui vähitellen kirkolliseksi
alttariksi, pyhäksi pelastuksen paikaksi.

Julistajat eivät enää odottaneet Pyhän Hengen työn esille tulemista
ihmisessä, vaan he riensivät vakuuttelemaan esille tulleille, että nyt he ovat
uudestisyntyneet. Siksi monet jäivät vaille henkilökohtaista Pyhän Hengen
vakuutusta ja saivat tilalle "suuren" Hengen miehen mahtipontiset vakuuttelut.
Näin monet niistä, jotka uskovat uudestisyntyneensä tehdessään kokouksessa
ratkaisun kääntymyksestään, ovatkin saaneet valheellisen kokemuksen.
Tällainen menettely on työntänyt syrjään Pyhän Hengen arvovallan ja tilalle on
vähitellen tullut seurakunnan ja sen saarnaajan arvovalta.

Jos toinen uskoo pelastuneensa kastetoimituksessa, ja toinen uskoo
pelastuneensa esilletulossaan, vaikkei kumpikaan kokenut sydämessään
evankeliumin voimaa, niin he ovat molemmat samankaltaisessa taikauskoisessa
tilassa.

Temppelin evankeliumi
Seurakunnat alkoivat rakentaa kirkkomaisen yleviä temppeleitä kokoustiloiksi,
koska ihmisiä ennemminkin kutsuttiin kokouksiin kuin Jeesuksen luo. Uskottiin
että kunnian arvoisa kokoustila vetää ihmisiä. Kaupungin tai kunnan johtaja
kutsuttiin pitämään puhe temppelin vihkiäisissä, jotta muutkin katsoisivat
arvolleen sopivaksi tulla kokouksiin.

Pyhä Henki ei tarvitse yleviä saleja vakuuttaakseen ihmiselle, että tämä on
Jumalan lapsi ja perillinen. Sielullinen uskoon pumppaaminen sen sijaan
tarvitsee komeat kulissit, että ihmiset saisivat hyvän kokemuksen.

Jeesuksen nimen ja persoonan häpeäminen
Jeesuksen nimeen ja persoonaan sitoutuminen ovat oleellista Jumalan armon
vastaanottamisessa. Tosi uskovaiselle Hän ja Hänen sanansa ovat henki ja ovat
elämä. Silti Jeesuksen nimi ja persoona on yleisesti hylätty ja jätetty pois esim.
kokousilmoituksista. Sen sijaan on alettu uskoa enemmän uskoontulleiden
julkkisten nimiin.

Jeesusta hävetään siksi, että Hänen opetuksensa ovat tämän maailman ihmisistä
niin ahdasmielisiä. Siksi kaikkien Raamatun kohtien lukeminenkaan ei enää ole
mahdollista seurakuntien tilaisuuksissa, koska niitä pidetään liian lakihenkisinä.
Jeesus ei ole näille uskottomille mikään vetonaula, vaikka Hän antoi itsensä
naulattavaksi meidän tähtemme. Jeesus vakuuttaa vetovoimaansa: "Kun minut
korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni."Joh.12:32
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Ihmisviisauden palvontaa
Saarnojen sisältö alkoi muuttua julistavasta selittäväksi, koska alettiin
kuunnella tuota vanhaa kuisketta: "Onko Jumala todellakin sanonut niin?" Siksi
sananjulistajiksi alettiin hyväksyä luonnollisten lahjojen ja lukeneisuuden, eikä
Pyhän Hengen antamien armolahjojen perusteella. Ennen julistettiin: "Näin on
Jumalan sanonut." Nyt selitetään: "Näin me opetamme".

Sielunhoidossa alettiin tukeutua psykologiseen viisauteen, eikä Jumalan
sanalla lääkitsemiseen. He uskaltavat turvautua tämän maailman viisauteen,
vaikka Raamattu sanoo siitä: "Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta
hulluudeksi?"1Kor.1:20  Maailman ja Jumalan viisaus ovat hullutuksia toisilleen,
sillä Raamattu sanoo: "Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat
kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima."1Kor.1:18

Seurakunnan kaitsemisessa ei enää luotettu siihen, että Hyvä Paimen, Jeesus
läsnäolollaan pitää lauman koossa, vaan paimensauvaksi otettiin inhimillinen
arvovaltaisuus ja yhteishenkeä luotiin vahvistamalla herätysliikeidentiteettiä.
Kun Jeesus ei yhdistä seurakuntalaisia niin inhimillisellä "me hengellä" on
korvattu Pyhä Henki.

Ihmeitä totuudesta luopumisen hinnalla
Kun evankeliumia ei enää pidetä suurena sanomana Jeesuksesta, niin on tehty
tilaa sekä järkeisuskolle että sielulliselle kiihotukselle. Ihmisen oma kyky uskoa
yliluonnollisiin asioihin on sielullista uskoa, mutta raamatullinen usko saa
voimansa Jumalan sanasta. Jotkut ovat tämän maailman viisauden eksyttämiä,
toiset taas ovat eksyneet etsiessään ihmeitä. "Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja
kreikkalaiset etsivät viisautta."1Kor.1:22

Muista, että Antikristuksella on kaksi sarvea, voiman ja viisauden sarvet.
Hän siis kykenee hurmaamaan sekä juutalaiset että kreikkalaiset eli sekä
uskonnolliset ihmiset että ateistit. Uskonnollinen ihminen vaatii uskomisensa
ehdoksi tunnustekoja. Jumala ei kuitenkaan suostu tähän vaatimukseen. Hän
suostuu vahvistamaan uskoamme ihmeillä, mutta uskomme ei saa perustua
niihin, vaan sen tulee perustua Hänen sanaansa.

Jumalan ihmeet todistavat meille siitä, että evankeliumi Jeesuksesta on totta.
"Herra toimi yhdessä heidän kanssaan vahvistaen sanan sitä seuraavien
merkkien kautta."Mark.16:20  Jumalan ihmeet ovat siis Jeesuksen Kristuksen
todistajia ja vahvistavat meille evankeliumin totuuden sanan, että Hän on
se, joka Hän sanoo olevansa. Jos ihmeet eivät vahvista Jumalan sanaa, vaan
julistajan tai herätysliikkeen arvovaltaa, niin ihmeet eivät ole Jumalasta.

Moni hengellinen herätys on nostanut suuren saarnaajan koko kansan
tietoisuuteen. Silloin saarnaaja ja hänen ihmeensä ja merkkinsä ovat olleet
yleinen keskustelunaihe, mutta ei Jeesus. Hän jäi taka-alalle.



- 736 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Saarnaajan velvollisuus on pitää huolta siitä, että Jumala saa kunnian Hänen
ihmeistään. Pitäessään huolta tästä asiasta Paavali tuli kansan kivittämäksi,
vaikka hänellä olisi ollut tilaisuus ottaa vastaan samojen ihmisten palvonnan.
(Katso Apt.14) Jos Jumala ei saanut kunniaa ihmeistään, niin jatkossa
välikappaleena olleen saarnaajan kautta on voinut alkaa ilmetä ihmeitä, jotka
syntyvät valheen voimasta. Jos ihminen ottaa itselleen Jumalalle kuuluvaa
kunniaa, niin se on valheen tekemistä. Totuudesta luopunut saarnaaja tahtoo
antaa uskonnollisille ihmisille heidän vaatimansa tunnusteot.

Valheentekijä on kuunnellut käärmettä, ja hänen mielensä on turmeltunut pois
kuuliaisuudesta Totuudelle. "Sillä vääriä kristuksia (voideltuja) ja vääriä
profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he
eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin."Matt.24:24

Paha sukupolvi tavoittelee merkkiä
Kaatumista esirukouksen aikana on pidetty merkkinä Jumalan Hengen
kosketuksesta. Kaikki tällaiset merkit ovat aina olleet vaarallisia. Juutalaisetkin
pyysivät Jeesukselta merkkiä, mutta Hän vastasi: "Tämä paha ja avion rikkova
sukupolvi vaatii merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta
Joonaan merkki."Matt.12:39

Koska Jeesus ei antanut juutalaisille muuta merkkiä kuin ristiinnaulitun
ja ylösnousseen Jumalan Pojan, niin uskon, ettei Hän ole antanut
kaatumismerkkiäkään. Jeesus ei tahtonut juutalaisten ottavan Häntä vastaan
ilman, että he ottaisivat vastaan Hänen opetuksensa. Jos Hän olisi tehnyt
muutamia vaikuttavia temppuja, merkkejä, niin kansa olisi ihastunut suuresti
ja ottanut Hänet vastaan Messiaana, mutta heidän sydämensä olisi silti jäänyt
vastustamaan Hänen opetuksiaan.

Kristillisyydessä on aina ollut jossain määrin sielullisen uskon ilmiöitä, mutta
niin on erityisesti lopunaikana. Kun harjoitetaan sielullista uskoa, voi alkaa
todella tapahtua jotain yliluonnollista. Silloin olet vaarassa, koska sinulle on
liian vaikeaa olla pitämättä sitä Jumalalta tulleena, ja niin joudut valheen hengen
valtaan! Hypnoosi ja suggestiot ovat valheen voimaa, jonka valheen henki saa
aikaan. Jumalan usko on totuuden voimaa, jonka Pyhä Henki saa aikaan.

Monet käyttävät Raamatun lauseita loitsuina. He eivät kätke niiden sanomaa
sydämeensä, vaan hokevat niitä itselleen kiihottaen itseään uskomaan. Pakene
sellaista! Sen sijaan kuule ja ymmärrä Jumalan sana sydämessäsi, yhdy sen
sanomaan ja saat uskon lahjana Jumalalta. Hän antaa uskon niille, jotka
nöyrtyvät Hänen sanojensa edessä anomaan armoa.

Älä ole sellainen "uskon sankari", joka yrittää ottaa uskon sitä anomatta,
kiihottamalla itseään uskomaan. Jos et saanut uskoa Jumalalta, niin vika oli
ehkä kuulemisessasi. Nöyrry Jumalan sanan alle, niin Hän antaa sinulle uskon
armostaan.
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Jotkut sielullisen uskon julistajat ovat menneet yhä pidemmälle ihmeiden ja
merkkien korostamisessa. He ovat syrjäyttäneet katumuksen, parannuksen ja
syntien tunnustamisen, maailmasta luopumisen ja itsensä kieltämisen ja ristinsä
ottamisen ja Jeesuksen seuraamisen. Keskeiseksi asiaksi he ovat nostaneet
ylösnousemukseen ja ruumiin terveyteen uskomisen. Jopa taloudellinen
rikastuminen ja maailman valloittaminen seurakunnalle on nostettu esille.

Vähitellen väärä voitelu on alkanut lisääntyä ja on saanut viimeaikoina piirteitä,
jotka ennakoivat varsinaisen Antikristuksen pian nousevan karismaattisen
kristillisyyden riveistä.

Yhteenveto evankeliumeista
Jeesukselle uskollisten sanoma: Vain Jeesus Kristus pelastaa.
Vanhan porton sanoma: Kirkko pelastaa.
Keski-ikäisen porton sanoma: Usko pelastaa.
Nuoren porton sanoma: Henki pelastaa.
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Seurakunta ahdistuksessa
Se mitä tapahtui Jeesukselle, tapahtuu myös Hänen seurakunnalleen.
Ennen kuin Jeesus koki ylösnousemuksen, Hän kärsi ja kuoli.
Seurakunnalle riittää, että sille käy samoin kuin Hänelle, joka on sen
pää. Keisari Nero lavasti kristityt syyllisiksi Rooman paloon. Samoin
tekee kohta valtaan nouseva maailmanhallitus tämän ajan seurakunnalle.
Ensin maailman viha kohtaa Jumalan kansaa, sitten Jumalan viha
kohtaa maailmaa. Seurakunta kuolee, mutta se on nouseva ylös niin kuin
Jeesuskin.

Vaaralliset uskovaiset
Joku suuri katastrofi on oven edessä. Se pannaan Jeesukseen uskovien ihmisten
syyksi samalla tavalla kuin Rooman keisari Nero aikoinaan pani Rooman palon
kristittyjen syyksi, vaikka hän ilmeisesti itse sytytti kaupungin tuleen. Tuo
katastrofi teki kristityistä "valtakunnan vihollisia". Samankaltainen vaino tulee
toistumaan lopunajassa. Kristittyjä syyttävät ihmiset tulevat itse räjäyttämään
sen pommin, vaikka sanovat, että Jeesus-fanaatikot sen tekivät. Tiedotusvälineet
tulevat kertomaan oikeudenkäynneistä uskovia vastaan. Kaikkialla maailmassa
säädetään lakeja, jotka rajoittavat uskonnonvapautta.

Vuosituhannen vaihteesta lähtien tiedotusvälineissä on yhä useammin tuotu
esille, kuinka uskovaiset ovat vaarallisia maailman turvallisuudelle. He puhuvat
ikään kuin me aikoisimme itse järjestää maailmanlopun. He eivät tahdo nähdä,
että jokainen Jeesuksen seuraaja on pasifisti ja rakastaa kaikkia ihmisiä. Näin
tämä maailma teki myös Jeesukselle. Hän kulki ympäriinsä ja teki vain hyvää,
eikä pahaa, ja silti he sanoivat, että hän on vaarallinen ja hänet täytyy tappaa.

Tavallista suurempi vaino
Tämä maailma on aina vihannut Jeesuksen seuraajia. "Kaikki, jotka tahtovat
elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi."2Tim.3:12 

Lopunajassa on kuitenkin erityinen vaino, joka on maailmanlaajuinen sota
kristittyjä vastaan. Seurakunnat tuhotaan ja hajotetaan. "Sen sarven minä näin
sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät."Dan.7:21  "Sen sallittiin käydä sotaa
pyhiä vastaan ja voittaa heidät."Ilm.13:7

Jokaisen uskovan on hyvä ymmärtää, että tämä tapahtuu Jumalan
suunnitelman mukaan. Silloin hän voi yhtä tyynesti kuin Jeesus kulkea oman
kärsimyspolkunsa. Hän voi Jeesuksen tavalla sanoa tuomarilleen: "Sinulla ei
olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä."

Jeesus ennusti seurakunnan kohtalon
Yksi Jeesuksen keskeisimmistä opetuksista on se, että Hänen omansa
saavan maailmalta saman kohtelun kuin Hän. Se on moneen kertaan sanottu
Raamatussa äärimmäisen selvästi. Silti se on monilta pimennossa. He uskovat,
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että Jeesuksen seurakunnan ylösnousemus tapahtuu ilman sitä edeltävää
kärsimystä ja vainoa. Heidät on sokaissut sama inhimillinen mieli, joka sokaisi
juutalaiset näkemästä Jeesusta Messiaana. Sama ihmismielen mukainen ajattelu
sai Pietarin nuhtelemaan Jeesusta, kun tämä alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen,
että Hänen piti kärsimän. Samoista vaikuttimista muutamat Raamatun opettajat
uskovat, että seurakunta temmataan täältä pois ilman sitä edeltävää ahdistusta ja
vainoa.

"Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Silloin te joudutte
ahdistukseen, monia teistä tapetaan, ja kaikki kansat vihaavat teitä minun
nimeni tähden."Matt.24:8-9

"Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka
kestää loppuun asti, pelastuu. Ei opetuslapsi ole opettajaansa ylempi eikä
palvelija isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen
opettajalleen, ja palvelijalle niin kuin hänen isännälleen."Matt.10:22,24-25

Riittääkö sinulle se, että sinulle käy niin kuin Jeesukselle?

Maailma tulee evankelioiduksi vainon kautta
On selvää, ettei seurakunta kärsi samasta syystä kuin Jeesus kärsi. Hän kärsi
meidän syntiemme sovittamiseksi, mutta seurakunta kärsii tämän hukkuvan
ihmiskunnan evankelioimiseksi. Jeesus sanoo puhuttuaan vainosta: "Mutta joka
kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko
maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu."Matt.24:13-14 

Se, että monet Jeesuksen omat tulevat pysymään vahvoina loppuun asti, todistaa
evankeliumin kaikille kansoille.

Oikeussaleista uskovien todistus leviää television välityksellä kaikkialle
maailmaan. "Teihin käydään käsiksi ja teitä vainotaan. Teidät luovutetaan
synagogiin ja vankiloihin ja teidät viedään kuninkaiden ja maaherrojen eteen
minun nimeni tähden. Näin te joudutte todistamaan."Luuk.21:12-13  Tuona aikana
jokainen ihminen maapallolla tulee tekemään valintansa Jeesuksen suhteen.

Jeesuksen kuningaskunnan odotus
Jeesus kehotti omiaan valvomaan ja rukoilemaan odottaessamme Jumalan
valtakunnan ilmestymistä. Kaikkien aikojen uskovaiset ovat kaivanneet
Jeesuksen paluuta maan päälle, koska vanhurskas sielu ei viihdy syntisessä
maailmassa. Tätä kaipausta ei voi poistaa se, jos havaitsemme, ettei Jeesuksen
tulemus ole vielä nyt mahdollinen.

On väärin sanoa, että Hänen tulemuksensa voisi tapahtua koska tahansa.
Raamattu ilmoittaa monta asiaa, jotka täytyy tapahtua ennen kuin Jeesus voi
tulla. Täysi luku uskovia täytyy pelastua pakanakansoista (Room.11:25),
luopioiden täytyy edetä luopumuksessaan kyllin pitkälle (2Tess.2:3, Dan.8:23)
ja Jeesuksen tähden tapettujen luku täytyy tulla täyteen (Ilm.6:11).
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Voimme valmistautua Jeesuksen tulemukseen pyhittämällä sydämemme
Jumalalle niin, että olemme valmiit minä hetkenä tahansa kuolemaan uskossa
Jeesukseen Kristukseen.

Seurakunta on nyt Getsemanessa
Jeesus valmistautui Golgatan taisteluun rukoilemalla Getsemanessa. Hän sanoi:
"Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan
tapahtuko minun tahtoni vaan sinun."Luuk.22:42  Jeesuksen rukoillessa Pietari
nukkui miekka vyöllä. Samoin nytkin jotkut kristityt valmistautuvat vainoon
aseet kädessä, kun toiset rukouksessa pyhittävät sydämensä Jumalalle niin, että
ovat valmiit luopumaan kaikesta Jeesuksen tähden.

Luopiot valmistelevat seurakunnan tuhoa
Juudas järjesti Jeesuksen vangitsemisen. Samoin on oleva nyt. "Silloin monet
luopuvat, ilmiantavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan."Matt.24:10  Tuo sanonta
"antaa toisensa alttiiksi" voitaisiin kääntää "kavaltavat toisensa". Luopiot tulevat
järjestämään kaiken. Koska itse Antikristus on luopio, niin hän Juudaksen
tavalla tietää tarkalleen millaista elämää seurakunnissa vietetään. "Liiton
rikkojat hän viettelee liukkain kielin jumalattomuuteen, mutta niiden joukko,
jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä."Dan.11:32

Seurakunnan ylösnousemus
Jeesus luetteli monta asiaa vastauksena kysymykseen: "Milloin se tapahtuu.
Mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki?"Matt.24:3-31 

Niitä ovat eksytys, sanomia sodista, nälänhätä, rutto, maanjäristykset, vaino,
Jumalan temppelin häpäisy, pelottavat näyt taivaalla, aurinko ja kuu pimenevät
ja asteroidit putoavat taivaalta. "Silloin taivaalla näkyy Ihmisen Pojan merkki
ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan
taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren
pasuunan soidessa hän lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa neljältä
ilmansuunnalta, taivasten ääristä niiden toisiin ääriin asti."Matt.24:30-31

Sinäkin olet Hänen valittunsa, jos Hänen armonsa sinulle kelpaa. Jos valitset
nöyryyden Hänen edessään, niin Hänen armonsa valitsee sinut.
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Ufot
Avaruusolennot lentävillä aluksillaan ovat näkymättömän luomakunnan
asukkaita.

Elämää avaruudessa
"Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan vaan hallituksia ja henkivaltoja
vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden
pahoja henkiolentoja vastaan."Ef.6:12  Yleinen tietoisuus pahojen henkien
olinpaikasta perustuu kreikkalaiseen mytologiaan eikä Raamattuun. Maan
alla asuva sarvipäinen Paholainen ei ole Raamatun antama kuva. Paholainen
joukkoineen on meidän kannaltamme samassa suunnassa kuin Jumala.

Pahuuden henkiolennot asuvat avaruudessa. Juuri siksi on vaikeaa saada
yhteyttä todelliseen Jumalaan, koska Paholainen teeskentelee jumalaa siinä
välissä. "Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne
ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan,
ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa
tottelemattomuuden lapsissa."Ef.2:1-2  Yläkerran herra muokkaa niiden ihmisten
sydämen ajatuksia, jotka ovat tottelemattomia Jeesuksen sanomalle. Kuitenkin
ylimmän kerroksen Herra on ainoa Jumala ja istuu valtaistuimellaan ja hallitsee
kaiken.

Elämää taivaassa
Jeesus istuu nyt Jumalan valtaistuimella. "Tällä voimallaan hän vaikutti
Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan
oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta, valtaa, voimaa
ja herrautta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa
vaan myös tulevassa."Ef.1:20-21

Kaikki tietävät, että Jeesus ajaa ulos pahoja henkiä riivatuista ihmisistä. Paha
henki voi ilmestyä myös omassa henkiruumiissaan. Siten ihmisten todelliset
ufo-kokemukset voidaan osoittaa henkimaailman ilmiöiksi. Tähän monella
on vahvat vastaväitteet, koska he haluavat uskoa, että ilmiöt todistavat toisilta
planeetoilta tulleista olennoista.

Onko nähty avaruusaluksia ja jopa ammuttu niitä alas? Onko jopa saatu tutkia
kuolleen avaruusolion ruumista? Kukaan ei julkisesti vahvista näitä tietoja,
mutta tämänkaltaista myyttiä pidetään yllä, lähinnä Hollywoodin toimesta.
Sehän myy hyvin, koska UFOT kiinnostavat monia.

Sota avaruudessa
On täysin Raamatun mukaista, että näkymättömän maailman olennot ilmestyvät
ajoittain. Voidaan sanoa, että demonit ovat avaruusolentoja, mutta yhtä lailla
siellä on myös hyviä Jumalalle uskollisia enkeleitä. Vanha Testamentti kertoo
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kahdesta henkilöstä, Enokista ja Eliasta, jotka eivät kuolleet, vaan heidät otettiin
elävinä ylös Jumalan taivaaseen. Profeetta Elisa näki Jumalan enkelien hevosia
ja vaunuja. "Silloin HERRA avasi palvelijan silmät, ja tämä näki, että vuori oli
täynnä tulisia hevosia ja vaunuja joka puolella Elisan ympärillä."2Kun.6:17

Lähitulevaisuudessa on odotettavissa suuri sota avaruudessa. "Taivaassa
syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä ryhtyivät sotaan lohikäärmettä vastaan.
Lohikäärme ja sen enkelit tekivät vastarintaa mutta eivät kestäneet, eikä niillä
ollut enää sijaa taivaassa. Suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota kutsutaan
Paholaiseksi ja Saatanaksi, koko maanpiirin eksyttäjä, heitettiin maan päälle,
ja sen enkelit heitettiin sen kanssa."Ilm.12:7-9  On siis odotettavissa maan päälle
vieraita avaruudesta. Ei kovin mukavia vieraita, mutta ihmiset saavat mitä
halusivat. Muukalaisia avaruudesta.

Jumalan kaksi luomakuntaa
Kun jotkut ovat nähneet avaruusaluksia, he eivät voi käsittää, että olisi kysymys
henkiolennoista, koska he eivät ole tietoisia toisen luomakunnan todellisuudesta.
Kuitenkin asian voi ymmärtää, jos tietää, että on olemassa myös henkiruumiita
ja ajoneuvoja, jotka eivät ole tätä luomakuntaa. Raamattu kertoo kahdesta
luomakunnasta. "Hänessä (=Jeesuksessa) luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja
maan päällä, näkyvät ja näkymättömät."Kol.1:16

Kun Jumala loi taivaat, niin yksi niistä taivaista on ilmataivas, toinen on
avaruus ja kolmas taivas on tuo (meille) näkymätön luomakunta. "Ja on
taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita, mutta toisenlaista on taivaallisten
kirkkaus, toisenlaista taas maallisten."1Kor.15:40  Tämä kolmas taivas on oma
ulottuvuutensa avaruudessa, koska Raamattu sanoo taivaan avautuvan, kun
Jeesus tulee maan päälle. Voihan se olla, että tuo kolmas taivas on sama kuin
tiedemiesten tapailema antimateria, mutta yksi on varmaa. Tuo näkymätön
luomakunta on vakaampi materia kuin se missä nyt asumme. "Näkyvät ovat
ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia."2Kor.4:18

Jeesus lupaa kaikille ihmisille ylösnousemuksen uuteen ruumiiseen, joka
on rakennettu tuon toisen luomakunnan materiasta. Jeesuksen omat saavat
jumalallisen ruumiin, samankaltaisen kuin Herrallaan. "Mutta meidän
yhteiskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta
Kristusta Vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme
kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee
alistamaan kaiken valtaansa."Fil.3:20-21  Jumalattomat saavat oman herransa
kaltaisen ruumiin, joissa heidät heitetään ikuiseen rangaistukseen.

Jeesus tulee ratsastaen valkoisella ratsulla. Tuo hevonen ei tietenkään ole
tätä luomakuntaa. Pahat henget ajavat lentävillä lautasilla, Jumalan sotaväki
hevosilla. Tekniikka ei kuitenkaan auta sodassa Jumalaa vastaan.



- 743 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Kolmanteen taivaaseen temmattu
Apostoli Paavali kertoo, että hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. "Tunnen
miehen, joka on Kristuksessa. Neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin
kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista,
en tiedä, mutta Jumala sen tietää. Tästä miehestä tiedän, että hänet temmattiin
paratiisiin ja hän kuuli sanoja, joita ei voi sanoin ilmaista ja joita ihmisen ei ole
lupa puhua."2Kor.12:2-4

Jumalan ihana Paratiisi ja taivaallinen Jerusalem ovat tuota toista luomakuntaa.
Siellä luomakunnassa on joku soppi, jossa pahat henget ovat nikkaroineet
aluksensa voidakseen olla vakuuttavampia, kun joutuvat ajetuksi pois taivaan
avaruuksista maan päälle? Onhan se toki tyylikkäämpää sanoa, että tulimme
kaukaiselta planeetalta eikä, että Jumala heitti meidät pihalle.

Millaisia ovat olleet niiden kertomukset jotka mahdollisesti temmattiin
lentävälle lautaselle? Lue ja vertaa niitä kertomuksiin, joissa Jumalan enkelit
ovat järjestäneet lukemattomille ihmisille konkreettisia näyttöjä näkymättömän
luomakunnan todellisuudesta.

Näillä alueilla petos on erittäin tavallista. Paha enkeli väittää olevansa hyvä.
Petoksen voi paljastaa Jeesuksen nimen avulla. Kysy iloitseeko enkeli siitä, että
ihminen Jeesus Kristus on totinen Jumala ja ylistääkö hän Jumalaa siitä, että
Jeesuksen uhriveren kautta Jumalan viha väistyy syntisen ihmisen yltä. Saat
nähdä, että enkeli otti pitkät, jos hän oli pimeyden puolelta.

Sinua valmistellaan taisteluun
Ilmestyskirja kertoo kuinka koko ihmiskunta kokoontuu taisteluun Jumalaa
vastaan. Ilm.16:13-14. Miten on mahdollista saada ihmiset ryhtymään niin
epätoivoiseen taisteluun? Ihmiset on saatu uskomaan, että Jumalan sotavoimat
ovat yhtä heppoiset kuin lentävät lautaset.

Meneillään oleva UFO-kampanja valmistelee ihmisten mieliä sotaan Jumalaa
vastaan. Jeesuksen tulemus on "Uhka taivaalta" syntisille, jotka rakastavat
himojaan. Paholaiselle ei tuota vaikeuksia saada valheitaan läpi syntejään
rakastavassa ihmiskunnassa. Merkitseehän Jeesuksen tulemus maan päälle niin
voimakasta Jumalan pyhyyden läsnäoloa, että kukaan syntinen tuskin uskaltaa
tehdä syntiä, vaikka haluaisikin.

Sota Jumalaa vastaan on mieletön. Tee ajoissa sovinto Hänen kanssaan, ettet
vain löytäisi itseäsi Harmagedonin sotatantereelta, jossa kuolet Jeesuksen suusta
lähtevästä miekan iskusta. Ilm.19:11-21. Nyt vielä on Jumalan armon aika.
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Julkaistu 22.08.1999

Star Wars elokuva
Elokuvat heijastelevat ihmisten unelmia. Avaruuden valloitus on tämän
sukupolven suuri toive. Sallisiko Jumala ihmiskunnan muuttavan toiselle
planeetalle?

Tähtien sota
Hyvän ja pahan välinen taistelu on elokuvien suosima aihe. Tähtien Sota
on elokuva, jossa tätä aihetta käsitellään mahtavissa kulisseissa. Se julistaa
myös uskonnollista sanomaa, vaikka tekeekin vaikutuksen lähinnä teknisellä
virtuaalimaailmallaan. Elokuvan jedit asettavat pelon pahuuden lähteeksi. He
väittävät pelon synnyttävän vihaa, mikä edelleen synnyttää väkivaltaa. He
opettavat, että viha ei saa valtaa ihmisessä, jos hän voittaa pelkonsa. He sanovat,
että ihmisten ruumiin mikrokosmoksessa elää maailma, jonka olennot antavat
ihmisille elämän voimaa. Jedeiksi kelpaavilla on tavallista enemmän veressään
tuota elämää, jonka viisautta ja voimaa he ovat harjoittelemalla oppineet
hyödyntämään. He ovat sankarihahmoja, jotka tervehtivät toisiaan sanomalla:
"Voima olkoon kanssasi!"

Juutalaisten ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta: "Minä vannotan sinua elävän
Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika." Jeesus
vastasi: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä
Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien
päällä."Matt.26:64  Juutalaiset pitivät Jeesuksen todistusta Jumalan pilkkana ja
katsoivat Hänen ansaitsevan kuolemantuomion.

Jeesus Kristus ei ole jedi, vaikka Hän onkin Voiman Poika. Hänellä oli puhdas
veri, koska Jumala oli Hänen Isänsä, mutta Hän oli kaikessa kiusattu syntiin niin
kuin mekin, koska Hänen äitinsä oli tätä syntistä sukukuntaa. Elokuva käsittelee
pinnallisesti pahan ongelmaa. Toisaalta se herättelee toivoa siitä, että ihmisessä
asuisi piileviä jumaluuden voimia, jotka voitaisiin ottaa käyttöön.

Pelko itsessään ei ole se pimeä uhka, joka meidän täytyisi voittaa. Jumala
määrittelee sen mikä on oikein ja väärin. Ihmistä uhkaa se pimeys, että hän
rakastuu siihen, mikä on Jumalan kieltämää. Pelossa on rangaistusta. Jokainen,
joka tekee väärin pelkää, että Jumala rankaisee häntä. Viha ja väkivalta
tulevat huonosta omastatunnosta. Juuri rangaistuksen pelon kautta pahuuden
voimat hallitsevat ihmisiä. Monet ovat yrittäneet hallita tätä pelkoa kieltämällä
syyllisyytensä. Tämä elokuva tukee tällaisia ponnisteluja mainostaessaan pelkoa
pahuuden lähteenä.

Jeesus tuli vapauttamaan meidät syyllisyydestä ja sen tuomasta pelosta. "Koska
siis lapsilla on veri, myös hän tuli niistä samalla tavalla osalliseksi, jotta
hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin
Paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä
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ajan olleet orjuudessa."Hep.2:14  Pelätessään Jumalan rangaistusta ihminen
helposti joutuu pahuuden orjaksi. Se on kierre, jossa tehty synti aiheuttaa
pelon, joka edelleen johtaa uuteen syntiin ja tämä taas syventää pelkoa jne. Jos
ihminen ottaa Jeesuksen vastaan omien syntiensä sovittajana, niin Jeesuksen
sovitustyössä ilmestynyt Jumalan rakkaus karkottaa rangaistuksen pelon pois.
Näin synnin ja pelon kierre katkeaa Jeesuksen, Jumalan Pojan veren voimassa.

Elokuvassa taistelu pahaa vastaan on enimmäkseen fyysistä taistelua, josta
Jeesus nimenomaan varoittaa sanoessaan Pietarille: "Pistä miekkasi tuppeen!
Sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan tuhoutuvat."Matt.26:52  Mikään
lasermiekka ei pysty kukistamaan pahan valtaa. Taistelu pahaa vastaan käydään
sydämen ajatusmaailmassa. Kun tunnet pahaa himoitsevien ajatusten voiman,
niin tartu todelliseen valon miekkaan, Jumalan sanaan. "Jumalan sana on elävä
ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi,
kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset
ja aikeet. Mikään luotu ei ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja
paljastettua hänen silmiensä edessä, ja hänelle meidän on tehtävä tili."Hep.4:12-13

No, Tähtien Sota on vain elokuva, joka heijastelee ihmiskunnan unelmia.
Avaruuden valloitus on unelma, joka elää voimakkaana ihmisten mielissä. Se
ei kuitenkaan voi toteutua ilman Jumalan suostumusta. Hän on ilmoittanut
ratkaisevansa pahuuden ongelman maan päällä. Syntistä ihmiskuntaa ei
päästetä saastuttamaan muita planeettoja. Vasta Jeesuksen toisen tulemuksen
jälkeen ihmiskunnalle avautuu pääsy uudelle planeetalle: "Minä näin uuden
taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa
olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Näin myös pyhän kaupungin, uuden
Jerusalemin, laskeutuvan alas taivaasta Jumalan luota, valmistettuna niin kuin
morsian, miehelleen kaunistettu. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan
valtaistuimelta: 'Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Hän asuu heidän
keskellään, ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän
Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää
ole, ei surua, ei parkua eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt.'"Ilm.21:1-4

Tässä on sinulle realistinen unelma, jonka tulet kokemaan todeksi, jos uskot
Jeesukseen.
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Asteroidit tulevat
Jeesus on ennustanut asteroidien iskevän maahan vähän ennen kuin
Hän palaa maan päälle. Jumala hallitsee tilanteen. Oikean kokoinen
asteroidi iskee oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Se on oleva vaikein
aika ihmiskunnan historiassa.

Asteroidien kartoitus
Asteroidien uhka on noussut esille 1990 -luvun alusta lähtien. Vuosikymmenen
alussa havaittiin eräs maan ohi mennyt asteroidi. Jos se olisi tullut vain minuutin
eri aikaan, niin se olisi osunut maahan, ja se oli niin suuri asteroidi, että
kaikki elämä maapallolta olisi tuhoutunut. Tämä pelästytti monet tiedemiehet.
Pidettiin kansainvälinen konferenssi ja käynnistettiin suuret ohjelmat asteroidien
kartoittamiseksi.

BBC news uutisoi internet sivuillaan 12.1.2000: "Emme voi paeta asteroideja".
Yli 700 asteroidin on havaittu olevan tulossa kohti maata. Niitä on
todellisuudessa tulossa paljon enemmän, sillä vain osa niistä on voitu havaita.
Nykyisellä vauhdilla on arvioitu vievän 15 vuotta aikaa tunnistaa niistä 90%.
He kutsuvat maata uhkaavaa asteroidia lyhenteellä NEO ( Near Earth Object ).
Tiedemiehet sanovat asiasta: "Ei ole kysymys siitä iskeekö asteroidi maahan vai
ei, vaan kysymys on vain siitä milloin se tapahtuu."

He eivät osaa varmasti sanoa, mikä NEO osuu ja mikä menee ohi. Minä
hetkenä hyvänsä voi maahan osua joku tunnistamaton asteroidi. Siksi he
haluaisivat tunnistaa ne ajoissa, jotta niiden suuntaa voitaisiin ehkä poikkeuttaa
avaruusraketin kohteeseen viemillä räjähteillä. Voit löytää asiasta lisää tietoa
MPC:n (Minor Planet Center) kotisivuilta.

Koko ihmiskunta ahdistuu
Raamatun Daniel sai Jumalalta seuraavan ennustuksen: "Se on oleva ahdistuksen
aika, jollaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina siihen aikaan
asti. Sinä aikana pelastetaan sinun kansasi, jokainen, jonka nimi on kirjoitettu
kirjaan."Dan.12:1  Jeesus ennustaa samasta asiasta: "Silloin on oleva suuri
ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta tähän asti eikä tule
koskaan olemaan. Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, yksikään ihminen ei pelastuisi.
Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään."Matt.24:21-22  Ihmiskunnan
historian suurin ahdistus on lähellä.

Ihmiskunnan tulevaisuus on ilman asteroidi-iskujakin monessa mielessä
ahdistava: uudet tuhoisat taudit, ilmaston muutokset, odotettavissa olevat suuret
maanjäristykset, luonnon saastuminen jne. Tämä ennustettu ihmiskunnan
historian suurin ahdistus on lähellä. Silloin ihmiset kokevat epätoivoa, koska
taivaitten voimat järkkyvät.
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Jeesus ennusti asteroidien iskevän maahan
"Mutta heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu
anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta, ja taivaiden voimat järkkyvät.
Silloin taivaalla näkyy Ihmisen Pojan merkki ja kaikki maan sukukunnat
vaikeroivat, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa
voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren pasuunan soidessa hän lähettää
enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa neljältä ilmansuunnalta, taivasten
ääristä niiden toisiin ääriin asti."Matt.24:29

Tuon suuren ahdistuksen keskeltä Jumala tempaa omansa pois maan
päältä. Huomaa kuinka Jeesus ilmoittaa asteroidien putoamisen ja uskovien
ylöstempauksen olevan ajallisesti toisiaan lähellä. Ahdistuksen päiviä on jopa
lyhennetty uskovien tähden. Apostoli Johannes näkee edellisen tapahtuman
ilmestyksessä: "Sitten minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin. Tuli
suuri maanjäristys, aurinko muuttui mustaksi kuin karvainen säkki, ja kuu
muuttui kokonaan kuin vereksi. Taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin
raakileet varisevat viikunapuusta tuulen sitä ravistellessa. Taivas väistyi syrjään
kuin kirjakäärö, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät
paikoiltaan."Ilm.6:12-16

Jeesus kuvaa tuota ahdistusta: "Auringossa, kuussa ja tähdissä on merkkejä, ja
maan päällä on kansoilla ahdistus ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
Ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä,
sillä taivaiden voimat järkkyvät."Luuk.21:25-26  Asteroidin putoaminen mereen
saa aikaan valtavat hyökyaallot, jotka aiheuttavat suurta tuhoa meren rannalta
syvälle sisämaahan.

Tiedemiehet ovat havainneet, että erikoisen suuria maanjäristyksiä on tulossa.
Niiden yhteydessä on arvioitu jopa mannerlaattojen voivan liikkua, ja niin
toteutuisi Raamatun ennustus: "vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltansa".

Vuonna 1999 oli maailmassa maanjäristysten sarja, joka koetteli erityisesti
Turkkia. Silloin tiedemiehet ennustivat, että lähiaikoina tulee vielä suurempi
maanjäristysten sarja, jossa esimerkiksi Japanin pääsaari järkkyy pahasti. He
sanoivat, että se voi tapahtua huomenna, mutta joka tapauksessa 30 vuoden
sisällä. Voimme vain kuvitella, mitä maankuoren jännityksiä voisi laueta, jos
asteroidi tömähtäisi sopivaan paikkaan. Huomaa, että Raamattu julistaa, että
tämä suuri ahdistuksen aika on vain kerran koko ihmiskunnan historiassa.

Miten hoidat ahdistustasi?
Ahdistavat uutiset ovat lisääntyneet. Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Monet
reagoivat ahdistukseen juhlimalla. Tämä on vanha tapa hoitaa sieluaan, kun
tulevaisuus näyttää synkältä. Israelilaiset sanoivat sotajoukkojen piirittäessä
heitä: "Syödään ja juodaan, sillä huomenna me kuolemme."Jes.22:13  Totuuden
aiheuttamaan ahdistukseen voi reagoida toisellakin tavalla. Voit kääntyä Hänen
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puoleensa, joka lähetti ahdistuksen. Jeesus vie sinut läpi koettelemuksen, jos
käännyt Hänen puoleensa.

Kun me näemme Raamatun ennustusten toteutuvan, niin se julistaa meille, että
Raamatun Jeesus on luotettava. Hän sanoo: "Katso minä olen sen teille edeltä
sanonut."

Jeesus tempaa omansa turvaan
Myös apostoli Paavali kertoo meille tuosta suuresta päivästä, jolloin Jumalan
pasuuna soi kokoontumiskutsua kaikille Jeesuksen omille: "Nyt ilmoitan teille
salaisuuden: Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja
kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme."1Kor.15:51-52  "Sillä itse
Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan
pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten
meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän
kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin."1Tess.4:16-17

Jeesus korostaa tapahtuman nopeutta sanomalla: "Silloin on kaksi miestä
pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä:
toinen otetaan, toinen jätetään."Matt.24:40-41  Jeesus korjaa omansa pois suuresta
ahdistuksesta. Enkelit hakevat uskovaiset "taivasten ääristä hamaan toisiin
ääriin". Se tapahtuu yhtä aikaa kaikkialla maapallolla.

Heidät kootaan Jumalan valtaistuimen luo, jonka tunnelmista on seuraava
uutiskuvaus: "Yksi vanhimmista alkoi puhua ja kysyi minulta: 'Keitä nuo pitkiin,
valkeisiin vaatteisiin pukeutuneet ovat, ja mistä he ovat tulleet?' ... Hän sanoi
minulle: 'Nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat
pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.'"Ilm.7:13-14

Pidä huoli, että olet niiden joukossa, jotka Jumala evakuoi turvaan tuona suurena
vapautuksen päivänä.
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Kaikki saavat nähdä Hänet
Onnellisia ovat ne, jotka rakastavat Jeesusta, vaikka eivät ole Häntä
nähneet, sillä he saavat kerran nähdä Hänet ilman pelkoa. Lähellä on se
päivä, jolloin koko ihmiskunta saa nähdä Hänet ja vapisee pelosta, sillä he
eivät uskoneet Hänen nimeensä.

Ihmisen Pojan merkki
Juutalaiset vaativat Jeesukselta merkkiä, joka olisi vakuuttanut heidät siitä, että
Hän on luvattu Messias. "'Opettaja, me haluamme nähdä sinulta merkin.' Hän
vastasi heille: 'Tämä paha ja avion rikkova sukupolvi vaatii merkkiä, mutta sille
ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki."Matt.12:38-41

Joona saarnasi Niiniven asukkaille sanoen: "Vielä neljäkymmentä päivää,
ja Niinive hävitetään."Joona.3:4  Kuunnellessaan Joonaa he näkivät hänen
ihollaan arpia, jotka hän oli saanut meripedon vatsassa. Se varmaan vaikutti
heihin syvästi, kun Joona selitti huutaneensa suuren kalan vatsassa Jumalaa
armahtamaan häntä. Nuo Joonan arvet kertoivat heille toisaalta Jumalan
tuomion todellisuudesta ja toisaalta siitä, kuinka Jumala armahtaa syntistä, joka
pyytää Häneltä armoa. Niin koko kaupunki teki parannuksen Joonan saarnan
vaikutuksesta.

Jeesus sanoo olevansa meille merkkinä samalla tavalla kuin Joona oli Niiniven
asukkaille. Ylösnoustuaan Hän ilmestyi opetuslapsilleen ja he saivat nähdä
"Ihmisen Pojan merkin". Hän näytti arvet käsissään, jaloissaan ja rinnassaan.

Ennen ristiinnaulitsemista ylimmäinen pappi vaati Jeesusta sanomaan, "oletko
sinä Messias, Jumalan Poika". Vastauksessaan Jeesus sanoi: "Tästedes te saatte
nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan
pilvien päällä."Matt.26:64  Hän siis lupasi, että juutalaiset tulevat näkemään, kun
Hän tulee pilvissä.

Kaikki silmät saavat nähdä Hänet
"Katso, hän tulee pilvissä! Kaikkien silmät näkevät hänet, niidenkin, jotka
hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tähtensä.
Totisesti, aamen."Ilm.1:7  Kun Jeesus oli noussut kuolleista, niin Jumala "antoi
hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle vaan Jumalan ennalta valitsemille
todistajille."Apt.10:40-41  Mutta kun Hän saapuu pilvissä, niin Hän ilmestyy
kaikelle kansalle. Koko ihmiskunta näkee Jeesuksen tulemuksen.

Puhuessaan tulemustaan edeltävistä tapahtumista Jeesus sanoo: "Silloin taivaalla
näkyy Ihmisen Pojan merkki ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat, kun
näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja
kirkkaudessaan. Suuren pasuunan soidessa hän lähettää enkelinsä kokoamaan
hänen valittunsa."Matt.24:30-31
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Hänen tulemuksensa on julkinen tapahtuma. Hän näyttäytyy kaikille, kun Hän
tulee omiaan vastaan. "Sitten meidät, ... temmataan ... pilvissä Herraa vastaan
yläilmoihin ..."1Tess.4:17

Julkinen eikä salainen tulemus
Monet opettavat, että Jeesus noutaa seurakuntansa rauhallisena aikana ilman,
että "kaikki maan sukukunnat näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien
päällä". Kuinka he voivat niin pahoin erehtyä? Ehkä siksi, että he elävät
kristillisyyttä, jossa seurakunta asetetaan etualalle ja Jeesus taka-alalle. Koska
he ovat piilottaneet Jeesuksen seurakunnan varjoon, heillä on taipumus uskoa,
että ylöstempauksessakin seurakunta saa osakseen ihmisten huomion, kun se
yhtäkkiä katoaa ja Jeesus pysyy salassa.

Heille voi käydä lopunajassa samoin kuin niille Tessalonikan uskoville,
joille Paavali kirjoitti näistä asioista. He nimittäin järkyttyivät syvästi, kun
luulivat, että Jeesus oli jo tullut ja hakenut omansa pois. Jos tulemus olisi
salainen, voitaisiin harjoittaa tällaista valhetta esimerkiksi kriisiaikoina, jolloin
kaikenlaiset huhut helposti saavat vallan. Niin kuin varkaan tulo yllättää heidät
niin myös tekee Jeesuksen ilmestyminen pilvissä, koska he eivät odota Häntä
saapuvaksi.

Jeesuksen ilmestyksen seuraukset
Miten kansat reagoivat tähän julkiseen ilmestykseen: "Maan kuninkaat,
ylimykset ja sotapäälliköt, rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat
kätkeytyivät luoliin ja vuorten uumeniin ja sanoivat vuorille ja kallioille:
'Kaatukaa päällemme ja kätkekää meidät valtaistuimella istuvan kasvoilta
ja Karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut! Kuka voi sen
kestää?'"Ilm.6:15-17  Jumalan ja Karitsan vihan päivä alkaa siis seitsemännestä
sinetistä kohta sen jälkeen, kun Jeesus on temmannut omansa pois maailmasta.
Kaikki tietävät silloin, mistä on kysymys.

Jeesus puhuu tästä tulevasta vihan ajasta hyvin koskettavasti Häntä itkeville
naisille kantaessaan ristiään: "Älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja
lapsianne. Sillä päivät tulevat ... Silloin sanotaan vuorille: 'Kaatukaa meidän
päällemme', ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät.' Jos näin tehdään vihannalle
puulle, mitä sitten tapahtuu kuivalle!"Luuk.23:28-30  Jeesus siis sanoo olevansa
"tuore puu", joka kärsi Jumalan vihan ristillä meidän puolestamme. Ihmiset,
joille ei kelpaa Jeesuksen heille ansaitsema pelastus Jumalan vihasta, tulevat
kärsimään sen itse.

Israelissa tapahtuu tuona ilmestyksen päivänä suuria asioita. Siitä on puhuttu
profeetta Sakarjan kautta. "He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. He
valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin
kuin murehditaan esikoista."Sak.12:10  Tämä jae oli Jeesuksen mielessä, kun Hän
sanoi ylimmäiselle papille, "tästedes te saatte nähdä ..." Hän jo hengessään näki
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päivän, jolloin Hän tulisi pilvissä näyttämään kaikille ne arvet, joiden lyömistä
tuona hetkenä valmisteltiin.

Nähtyään Jeesuksen ja Hänen arpensa, kun Hän ilmestyy pilvissä, monet
israelilaiset tajuavat, että Jeesus Nasaretilainen on Messias. Silloin "koko
Israel on pelastuva"Room.11:26  , sillä kaikista sukukunnista tulee uskoon
12000 henkilöä. "Maa pitää valittajaisia, kukin suku erikseen ... kukin
suku erikseen ja heidän naisensa erikseen."Sak.12:12,14  Nämä pelastuneet
merkitään Jumalan sinetillä. "Kuulin myös sinetillä merkittyjen lukumäärän,
sataneljäkymmentäneljätuhatta merkittyä kaikista Israelin poikien
heimoista."Ilm.7:4

Jeesuksen tulo maan päälle
Kun Jeesus tulee maan päälle, se on kokonaan erilainen tapahtuma kuin se, kun
Hän ilmestyy pilvissä hakiessaan omansa pois maailmasta. Kun Sakarja on ensin
kertonut siitä, että "he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet", hän sen
jälkeen kertoo Jeesuksen tulosta maan päälle. "HERRA lähtee liikkeelle ja sotii
näitä kansoja vastaan niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen
jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla, idän
suunnalla. Öljymäki halkeaa kahtia ..."Sak.14:3-4

Vastaava kohta on Ilmestyskirjassa: "Minä näin taivaan avoinna: valkoisen
hevosen, jonka selässä oli istuja. Hänen nimensä on Uskollinen ja
Totuudellinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat
kuin tulen liekki ..."Ilm.19:11-12

Myös Paavali puhuu ensin 1Tess.4 luvussa siitä kuinka meidät "temmataan
pilvissä Herraa vastaan ..." ja sitten 2Tess.1. luvussa siitä kuinka Jeesus
"ilmestyy taivaasta tulen liekissä". Jeesuksen ilmestyminen pilvissä on
viimeinen rakkaudenosoitus ihmiskunnalle, ennen kuin Hän tule maan päälle ja
tuhoaa vastustajansa.

Voit siis olla turvallisella mielellä sen suhteen, että seurakunnan ylösnousemus
ei pääse tapahtumaan huomaamattasi.
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Jumalan Karitsan Kuningaskunta on lähellä!
Uusi maailmanjärjestys, jonka Jumalan Karitsa tuo maan päälle, on
lähellä. Silloin Jeesuksen Kristuksen kautta luotu uusi ihminen kokee
ylösnousemuksen.

Hyviä uutisia pahoille ihmisille
Älä pelkää, maailman loppu ei tule ainakaan tuhanteen vuoteen. Sen sijaan
pelkää Jumalaa, koska Hänelle sinun on tehtävä tili elämästäsi. Älä rakasta tätä
sivilisaatiota, sillä se tuhoutuu. Sen sijaan rakasta Jumalaa, joka rakasti sinua ja
antoi Ainokaisen Poikansa kärsiä sinun pahuutesi ansaitseman rangaistuksen.

Katso Jeesus Kristus on Jumalan Uhrikaritsa! Hän on uhri sinun syntiesi
tähden, eikä ainoastaan sinua varten uhrattu, vaan annettu kaikkien ihmisten
pelastumista varten. Kuulitko tämän ilosanoman? Jos olet sille kuuliainen, niin
tunnustat pahuutesi Jumalalle ja antaudut syntiesi Sovittajalle.

Etkö tunnusta olevasi paha? Et uskalla tiedostaa sitä, koska pahuutesi
ajatteleminen saa sinut vihaamaan itseäsi. Herää jo totuuteen itsestäsi, sillä
Jeesusta vihattiin ristillä sinun puolestasi! Evankeliumin valossa voit tiedostaa
totuuden itsestäsi muuttumatta ihmisvihaajaksi.

Onhan se johdonmukaista, että vastustat hyvää Jumalaa, koska olet paha
ihminen. Annatko Jumalan voittaa itsesi vai taisteletko Häntä vastaan?
Ennemmin taistele omaa pahuuttasi vastaan ja pyydä siihen voittovoimaa
Jumalan Karitsalta. Asetu Jumalan puolelle itseäsi vastaan. Tunnusta pahuutesi
Jeesukselle ja anna Hänen muuttaa itsesi.

Kaikki maailman valtiot ovat pahuuden valtakuntia, mutta hyvyyden
kuningaskunta on lähellä. Jeesus, Jumalan Karitsa tulee kohta maan päälle
ja murskaa kaiken pahuuden. Nyt Hän vain odottaa yhtä asiaa ennen kuin
Hän tulee. Hän toivoo, että saisi voittaa sinut omakseen ja tehdä sinusta
kuningaskuntansa kansalaisen.

Huonoja uutisia hyville ihmisille
Jumalan Karitsan Kuningaskunta on tulossa maan päälle. Tämä on huono
uutinen monille, jotka kokevat, että he eivät tarvitse Jumalaa tai Jeesuksen
sovitustyötä. He uskovat ihmisten muuttuvan paremmiksi ja paremmiksi. He
raivostuvat Jumalan väliintulosta, koska he ovat panneet toivonsa evoluutioon.
Uskotko sinä yhä itseesi ja ihmisen hyvyyteen? Onko sinulla toivo siitä, että
kaikki lopulta muuttuu maailmassa hyväksi ihmisten voimin?

On kummallista, että ihmiset ovat uskollisia joillekin periaatteilleen,
vaikka tosiasiat todistavat ne vääriksi. He eivät pety itseensä eikä ihmisen
mahdollisuuksiin, vaikka he arjessaan näkevät paljon valheita, petosta, ryöstöä,
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juonitteluja, väkivaltaa ja kaikenlaista vääryyttä. He ovat sulkeneet korvansa
Jumalan evankeliumilta, koska se ei anna toivoa ihmisen omasta hyvyydestä.
He eivät hyväksy sitä, että Jeesus eläisi heissä ja vaikuttaisi heissä Jumalan
hyvyyttä. Ei, he haluavat oman hyvyyden eikä Jumalan hyvyyttä.

Monet todella ahkeroivat, jotta maailma pelastuisi. He uskovat siihen, että
hyvät olosuhteet tekevät ihmiset hyviksi. He uskovat hyvän yhteiskunnallisen
järjestelmän ja henkisen kasvatuksen voimaan. Juuri he ovat luoneet
tiedotusvälineiden avulla ihmiskunnalle yhteisen tietoisuuden hyvästä ihmisestä.
Entä jos tosiasiat kaatuvat heidän päälleen niin pahasti, että he menettävät
toivonsa ihmisten hyvyyteen. Silloin heillä olisi tilaisuus myöntää, että Jumala
on oikeassa. Hän päätti luoda uuden ihmisen Jeesuksessa Kristuksessa, eikä
korjata vanhaa.

Illuusio ihmisen hyvyydestä on ylpeyttä. Kaikki saavat jonakin hetkenä katkeran
herätyksen unestaan, jossa ihmiset olivat hyviä. Tuona hetkenä monet ihmiset
kuitenkin mieluummin valitsevat vihan itseään ja muita kohtaan kuin nöyrtyvät
anomaan armoa Jumalan Karitsalta. Ajat ennen Jeesuksen paluuta ovat vihan
aikoja, jolloin ihmiset vihaavat itseään ja muita. Maailma tulee olemaan täynnä
ihmisiä, joilla on samanlainen mieli kuin kouluampujilla.

Tarkkaa Jumalan uutisia
Jokainen meistä elää omaa pientä elämäänsä, jossa on oma sisäinen
tunnelmansa. Ympäröivässä maailmassa voi tapahtua vaikka mitä, niin sen ei
tarvitse vallata meidän sisäistä maailmaamme. Ole varovainen mitä päästät
sydämeesi ja millaisten ajatusten sallit viipyä mielessäsi.

Kun kuuntelet uutisia, niin ole varovainen, mitä otat vastaan. Sinua yritetään
puolitotuuksilla saada valheen valtaan. He muotoilevat uutislauseet niin, että
asenteesi asioihin tai ihmisiin muuttuisivat heidän haluamaansa suuntaan. On
helppo jäädä tuijottamaan tämän maailman näytelmää ja vajota sen huumaavaan
nirvanaan.

Jos sinussa on ylpeyttä, niin et voi olla tarkkaamatta uutisia "menestyneiden"
kunniasta. Jos sinussa on ahneutta, niin uutiset rikastumisen mahdollisuudesta
valloittavat tajuntasi ja pörssiromahdus suistaa mielesi paniikkiin. Jos rakastat
omaisuutta, mainokset säteilevistä tuotteista luovat sisimpääsi tarpeen omistaa
niitä. Jos sinussa on itsekästä nautinnollisuutta, niin viihteen lumous kietoo
mielesi hurmioonsa.

Jos olet kuollut yhdessä Jeesuksen kanssa, niin sinussa ei ole ylpeyttä ei
ahneutta eikä itsekkyyttä. Silloin sisäinen silmäsi on terve ja elät valossa, jossa
maailman petollisuus näkyy selvästi. Palakoon Jumalan tuli sydämessäsi ja
valaiskoon mielesi ja ravitkoon ajatuksesi!
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Monet uskovaiset haluavat tietää, mikä on uutisten takana oleva totuus. He
tutkivat salaliittoja ja haluavat esittää uutiset Raamatun valossa. Tässä työssä
heidän sisäinen silmänsä on vaarassa, koska pimeys, jota he tutkivat, voi
sokaista heidät. Jeesus on antanut meille sisäisen silmän, joka näkee maailman
Jumalan silmin. Voit uudestaan tulla sokeaksi, jos et valvo ajatusmaailmaasi. Ei
uutislähteiden tutkiminen paljasta totuutta, vaan siihen tarvitaan puhdas sydän.

Tarkkaa Jumalan uutisia! Jos et saa ravintoa hengellesi Jumalalta, niin tämän
maailman hengenravinto täyttää tyhjiösi. Perkaa sydämesi ajatukset puhtaaksi
tuosta happamasta ravinnosta ja pyydä saada syödä Jumalan sanojen ruokaa. Et
voi pysyä uskossa vain Jumalan sanan kirjaimen voimasta, vaan saat voiman
sanasta, joka tulee Hänen suustaan. "On kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta'."Matt.4:4

Ristiinnaulitse itsekkyytesi, ahneutesi ja ylpeytesi Pyhässä Hengessä - Jumalan
rakkauden tähden! Käännä sisimpäsi kasvot Jumalan Karitsaan päin, Hän on
Totuuden Kuningas. Millainen tunnelma onkaan Jumalan Paratiisissa? Pyhä
Henki välittää Jeesuksen omille "uutisia Paratiisista". Minä janoan terveisiä
Jumalalta. Pienikin kokemus, joka on tullut ikuisesta puutarhasta antaa voimaa
odottaa pääsyä täältä katoavasta maailmasta oikeaan maailmaan.

Odota Jumalan Kuningaskunnan tuloa
Jumalan Kuningaskunnan kansalaisten ylösnousemus on suuri tapahtuma.
Jumalan Paratiisissa asuu nyt valtava joukko ihmisiä, jotka Jeesus on
pelastanut noin 6000 vuoden aikana. Siellä he kaikki odottavat vanhurskasten
ylösnousemusta. Joka päivä sinne saapuu uusia ihmisiä, jotka siirtyivät sinne
ajasta. Sinne minäkin odotan pääseväni, kun ruumiini lakkaa toimimasta.

Me tiedämme, että ennen Jeesuksen paluuta maailmassa on vaikeita aikoja.
Tulee aika, jolloin uskovan ei pidä seurata maailman tapahtumia enää ollenkaan.
Älä jää seuraamaan uutisia Antikristuksen ja Pedon toimista, kun he aloittavat
toimintansa. Tämä on meille samanlainen Jumalan sana kuin Hänen sanansa
Lootille, kun hänen piti paeta Sodomasta: "Älä katso taaksesi!". Hänen
vaimonsa katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi. Jeesus sanoo: "Muistakaa
Lootin vaimoa! Joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka
elämänsä kadottaa, pelastaa sen."Luuk.17:32-33

Henkesi tuli, jonka Jumalan Karitsa on sinussa sytyttänyt, valaisee sinun sisäistä
maailmaasi. Katsele Jumalaa siinä valossa ja käännä selkäsi pimeydelle, joka
sinua ympäröi. Odota Kuningasta, joka tulee noutamaan sinut kotiin. Jeesus
on luvannut näin: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää minun
sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa."Joh.8:51

Minä en näe kuolemaa, vaan Jeesus tulee noutamaan minut kotiin. Mikä siinä
on erona, jos minä näkisin kuoleman? Ajattele Jeesuksen edellisiä sanoja
käänteisenä: "Jos joku ei pidä Jeesuksen sanoja, hän näkee kuoleman." Kuolema
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tulee noutamaan jumalattoman. Noutaja tulee jokaiselle, mutta kumpi noutaa
sinut, Jeesus vai Kuolema?

Olen jo kuollut yhdessä Jeesuksen kanssa, siksi minun ei tarvitse kuolla
toista kertaa. Jeesuksella on valta noutaa omansa, koska Hän on voittanut
itselleen Kuoleman ja Tuonelan avaimet: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen
ja viimeinen, ja minä elän. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja
iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet."Ilm.1:17-18

Antikristus, peto ja maailman hallitus saavat hallita maailmaa pienen hetken,
koska heillä on paljon ihmisiä maailmassa. He ilmestyvät kokoamaan omansa
valmistaakseen heidät sotaan Jumalaa vastaan. He tietävät, etteivät he voi voittaa
sitä sotaa, mutta he mieluummin haluavat tuhoutua sodassa Jeesusta vastaan
kuin antautua Hänelle.

En odota kuolemaa enkä antikristusta, vaan Jeesusta Kuningasta. Tulkoon
Jumalan Kuningaskunta!

Jumalan Karitsa ottaa vallan maan päällä
Kaikki kansat kokoontuvat Harmagedonille taistellakseen - ei Israelia vastaan -
vaan Jumalaa Kaikkivaltiasta vastaan. He kokoontuvat sinne, koska he tietävät
mihin kohtaan maapalloa Jeesus tulee.

Paholainen, maailman hallitus ja Antikristus tekevät valmistelujaan
yllyttääkseen ihmiset Jumalaa vastaan. Toisaalta Jumala tekee omia
valmistelujaan, jotta kaikki olisi valmista "Jumalan Kaikkivaltiaan suurena
päivänä".

Eräänä päivänä Jeesus sanoo Paratiisissa pyhilleen: "Tämä on se päivä, kun te
saatte pukeutua uuteen ruumiiseen. Minä lähetän teidät alas maassa asuvien
pyhieni luo. Siellä te saatte pukeutua uuteen ruumiiseen yhdessä heidän
kanssaan. Kun enkeli puhaltaa pasuunaan, niin te saatte uuden ruumiin yhdessä
heidän kanssaan ja minä tempaan teidät kaikki yhdellä kertaa luokseni."

Kun Paratiisin pyhät tulevat alas, he ovat näkymättömiä, koska he ovat
henkiolentoja. Maan päällä olevat Jeesuksen omat kuitenkin tuntevat
heidän läsnäolonsa, joka virvoittaa heitä suuresti. Silloin he kuulevat
sisimmässään Pyhän Hengen todistuksen: "Katso, Jeesus tulee! Menkää
häntä vastaan!" Jeesuksen pyhät ilmestyvät Paratiisista tänne kuin aamuinen
kaste kohotakseen taas ylös Jumalan luo. "Sinun kansasi on altis voimasi
päivänä. Pyhässä kauneudessa - kuin kasteen aamuruskon kohdusta - olen sinut
synnyttänyt."Ps.110:3

Millaista onkaan kokea ruumiin ylösnousemus! Saamme ruumiin, joka on
laadultaan samanlainen kuin Jeesuksen kirkastettu ruumis, jollaiseksi Hänen
maallinen ruumiinsa muuttui Hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Hän kulki
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seinien läpi ja ilmestyi missä tahtoi. Siinä ruumiissa voidaan kulkea halki
avaruuden ilman mitään avaruusalusta.

Mikä valtaisa kohtaaminen ylhäällä! Kaikkien aikojen uskovaiset tulevat uuteen
ruumiiseen pukeutuneena Jeesuksen luo. Ilo ja riemu tulevat olemaan sanoin
kuvaamattomia.

Jeesus nousee taivaallisen hevosensa selkään ja sanoo omilleen: "Nouskaa tekin
hevostenne selkään. Nyt mennään. Seuratkaa minua taisteluun, mutta te ette
taistele, vaan minä yksinäni poljen Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan."

Avaruudessa avautuu iso portti, josta Jeesus pyhineen syöksyy kuin tulipallo
kohti maata. Millaista onkaan ratsastaa tuon tulipallon keskellä taivaallisella
hevosella valtavan suuressa joukossa ja katsella edellä ratsastavaa Jeesusta!

"Minä näin taivaan avoinna: valkoisen hevosen, jonka selässä oli istuja. Hänen
nimensä on Uskollinen ja Totuudellinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaasti.
Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki, hänen päässään oli monta kruunua,
ja häneen oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Hän
oli pukeutunut vereen kastettuun viittaan, ja hänen nimensä on Jumalan
Sana. Häntä seurasivat valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot pukeutuneina
valkoiseen, puhtaaseen pellavavaatteeseen. Hänen suustaan lähtee terävä
miekka, jotta hän löisi sillä kansoja. Hän paimentaa heitä rautaisella sauvalla
ja polkee Jumalan, Kaikkivaltiaan, vihan kiivauden viinikuurnan. Hänellä on
viitassaan ja kupeellaan kirjoitettuna nimi: 'Kuninkaiden Kuningas ja herrain
Herra'."Ilm.19:11-16

Kun Paholainen on heitetty kahleissa syvyyteen ja maailmanhallituksen
johtaja eli peto ja Antikristus on heitetty tulijärveen, alkaa tuhatvuotisen
kuningaskunnan aika. Jeesus vapauttaa myös luonnon synnin turmeluksessa.
Silloin ilmasto, kasvit ja eläimet muuttuvat ja myös jäljelle jääneet ihmiset
voivat paremmin.

Kun maa on puhdistettu, on aika juhlia. Silloin on Jumalan Karitsan ja Hänen
seurakuntansa hääjuhla. Se on suuri Jumalan ihmisten ehtoollinen, jossa
juhlimme Pyhää Liittoamme Jumalan kanssa. Autuas ja onnellinen on se, joka
saa osallistua sille aterialle.

Maan päällä on silloin edelleen tavallisia syntisiä ihmisiä, vaikka monet kuolivat
Jumalan lähettämissä vitsauksissa. Heidän keskellään kulkee Jeesuksen omia
uudessa ruumiissaan. Jotkut heistä hallitsevat jäljellejääneitä kansoja. Daavid on
silloin Israelin kuninkaana. "Palvelijani Daavid on heidän kuninkaansa."Hes.37:24

Silloin Jerusalem asuu rauhassa ilman muureja ja armeijaa. Silloin kaikki
Israelin jälkeläiset kokoontuvat omaan maahansa.
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Maailman loppu
Millaista on elää maailmassa, jota Jeesus hallitsee yhdessä pyhiensä kanssa?
Jumala on kertonut millaista on tuhatvuotisen valtakunnan aikana Israelissa.
Muissakin maissa on varmaan vastaavaa.

"Silloin MINÄ OLEN HERRA, heidän Jumalansa, ja palvelijani Daavid on
ruhtinas heidän keskellään. Minä, HERRA, olen puhunut. Silloin minä teen
heidän kanssaan rauhan liiton ja hävitän maasta petoeläimet, niin että minun
lampaani saavat asua turvallisesti autiomaassa ja nukkua vaikka metsissä.
Minä annan siunauksen heille ja kaikelle, mitä kukkulani ympärillä on, ja
annan sateiden tulla ajallaan. Ne ovat siunauksen sateita. Puut kantavat
hedelmää, maa antaa satonsa, ja minun lampaani saavat olla turvassa omassa
maassaan."Hes.34:24-27

"Silloin susi asuu karitsan kanssa ja pantteri makaa vohlan vieressä. Vasikka,
nuori leijona ja syöttöhärkä kulkevat yhdessä, ja pieni poika paimentaa niitä.
Lehmä ja karhu käyvät samalla laitumella, niiden vasikat ja pennut makaavat
vierekkäin. Leijona syö rehua kuin härkä. Imeväinen leikkii kobran kolon
luona, ja vieroitettu lapsi kurottaa kätensä kyyn onkaloon. Missään minun
pyhällä vuorellani ei tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran
tuntemista, niin kuin vedet peittävät meren."Jes.11:6-9

Tuhannen vuoden päästä Paholainen päästetään irti vankilastaan. "Hän lähtee
eksyttämään maan neljällä kulmalla asuvia kansoja, Googia ja Maagogia,
kootakseen ne sotaan, ja joukkoja on paljon, kuin hiekkaa meren rannalla. Ne
nousevat yli koko maan ja piirittävät pyhien leirin ja rakastetun kaupungin.
Mutta taivaasta lankeaa tuli ja tuhoaa ne."Ilm.20:8-9

Tästä Googin sodasta on ennustettu jo Vanhassa Testamentissa. Siinä Jumala
sanoo Googin ruhtinaalle. "Vuosien lopulla sinun on mentävä maahan, joka on
toipunut miekan jäljiltä, ja kansan luo, joka on koottu monien kansojen seasta.
Sinun on mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa ovat olleet rauniomaana.
Se kansa on tuotu pois kansojen seasta ja kaikki asuvat siellä turvallisesti.
Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi, joka peittää maan. Sinä hyökkäät
kaikkine joukkoinesi, ja mukanasi on monia kansoja. Näin sanoo Herra HERRA:
Sinä päivänä mieleesi tulee eräitä asioita ja sinä mietit pahan juonen. Sinä
sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, käyn rauhallisten, luottavaisina
asuvien ihmisten kimppuun - he kaikki asuvat muurittomissa asuinpaikoissa,
joissa ei ole salpoja eikä portteja.Hes.38:8-11

Miksi Paholainen onnistuu villitsemään nuo kansat Israelia vastaan, vaikka
kaikki he ovat saaneet nauttia ennalleen asetetun maan ihanuudesta? Näin tulee
todistetuksi se, että ihmisen pahuus ei johdu huonoista olosuhteista. Tämä
viimeinen sota todistaa meidän pahuutemme syntyvän kateudesta niitä kohtaan,
joita Jumala on siunannut enemmän kuin meitä itseämme.
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Tämän jälkeen Paholainen heitetään tulijärveen ja Jumala herättää kaikki
ihmiset kuolleista ja tuomitsee heidät tekojensa mukaan. Silloin tämä planeetta
poltetaan tulessa ja Jumala luo uuden maan ja uuden taivaan.

Ei kai vain sinun sydämessäsi ole kateutta niitä kohtaan, jotka ovat päässeet
osalliseksi Jumalan armosta? Älä usko Paholaisen valheita! Jumala ei ole
puolueellinen, kyllä Hän sinuakin rakastaa - Jeesuksessa Kristuksessa. Tartu nyt
kiinni iankaikkiseen elämään, joka on sinulle tarjolla Jumalan Karitsassa.
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Iankaikkiset arvot
Kuka tässä muutosten maailmassa tahtoo uskoa muuttumattomiin
arvoihin? Muutostensa hekumassa ihmiset vaativat Jumalaakin
muuttumaan. Sitä yrittäessään he murskaantuvat kallioon, joka ei murene
eikä siirry pois paikaltaan.

Uskosi ei muuta totuutta
Jeesus astui alas Tuonelaan, koska oli ottanut päälleen meidän syntiemme
rangaistuksen. Sinäkin astut sinne, jos kuolet synneissäsi. Kun kuolema irrottaa
sinut ruumiistasi, voit huomata, että alat vajota alas Tuonelaan. Silloin tiedät,
ettei ollut uhria sinun syntiesi edestä. Jumalan Uhria ei ollut luettu hyväksesi,
vaikka se oli kerran puolestasi annettu.

Kuolema ja Jumala ottavat omansa. Kukin sielu menee omaan paikkaansa.
Emme voi uskollamme muuttaa totuutta, mutta totuus voi muuttaa meidät.
Oletko Jeesuksen vai Kuoleman oma? He tuntevat omansa, mutta tiedätkö sinä,
kumman oma olet? Jeesus meni kerran puolestasi Tuonelaan, jotta sinun ei
tarvitsisi mennä sinne. Hän nousi sieltä ylös taivaaseen, jotta sinäkin pääsisit
sinne.

Jos kuolemasi hetkellä olet Jeesuksen oma, huomaat kohoavasi ylös Jumalan
luo. Silloin tiedät, että Jumalan Uhri oli luettu hyväksesi. Jeesus tuntee omansa
ja Hänen omansa tuntevat Jumalan. Vain puhtaat voivat mennä Jumalan luo.
Muut pakenevat Jumalan pyhyyttä Tuonelaan.

Kenties sanot minulle, että oletpa sinä vanhanaikainen, kun tuollaiseen uskot.
Vanhanaikaisuudessa ei ole minulle kyllin, haluan uskoa iankaikkisiin,
muuttumattomiin arvoihin. Jumala ei muutu. Hän ei voi toimia omien arvojensa
vastaisesti. Voi ihmistä, joka vaatii Jumalaa muuttumaan! Jumala ei voi kieltää
itseään, vaikka sitä Häneltä itkien pyytäisit.

Uskomalla sen, mikä on sinulle mieluista, voit hetkeksi hankkia itsellesi hyvän
olon, mutta et muuttaa totuutta. Kun uskot siihen, mikä on sinulle mieluista,
asennat sisimpääsi suodattimen, joka vaikuttaa siihen, miten havainnoit
todellisuutta, jossa elät. Tällainen usko on kuin ooppiumia, jonka avulla pakenet
sinulle epämieluista todellisuutta.

Omassa uskossaan elävät kokevat sydämessään tyhjyyttä, koska he ovat irti
iankaikkisista arvoista. Turhaan he yrittävät täyttää tyhjyyttään tiedolla, joka
ei ole puhdasta totuutta. He iloitsevat valheiden ja totuuden sekoituksesta ja
halveksivat Jumalan puhtaita iankaikkisia arvoja. He uskovat kaiken kehittyvän
paremmaksi. He etsivät alati jotain uutta, jolla täyttäisivät tyhjyytensä.
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Totuus muuttaa uskoasi
Todellisuus, jossa elämme, todistaa meille Jumalasta. Ilman Häntä meitä ei
edes olisi olemassa. Kaikki mitä on, on Hänen kauttaan. Hänen luomistekonsa
kertovat meille Hänen arvoistaan. Koska luonto on synnin saastuttama, sen
todistus Jumalan puhtaudesta on heikko. Siksi Hän tuli luoksemme Jeesuksessa
Kristuksessa. Hän tuli todistamaan meille sen totuuden puolesta, että Jumala on
syytön kaikkeen pahaan.

Jumala ei ole luonut pahuutta. Hän ei ole luonut himoja. Ne eivät ole
luonnollisia tarpeitasi. Himo on valheellinen mielikuva. Seksuaalinen himo
saastuttaa ruumiin, omaisuuden himo maan ja kunnian himo jopa taivaan.
Himojen antamat nautinnot ovat suoraan verrannollisia Tuonelassa koettuun
tuskaan. Sen määrän, minkä olet itsellesi hekumaa hankkinut, saat kärsimystä
Tuonelassa.

Jumalaa vastaan kapinoivat väittävät luonnon kehittyneen sattumien kautta
itsestään, mutta himot ovat sattumien satoa. Kun he puhuvat evoluutiosta,
he sanovat, että alussa ei ollut mitään ja sitten maailma kehittyi itsestään. Se
pitääkin paikkansa, pahuuden evoluution suhteen. Aivan alussa ei ollut mitään
pahaa, koska Jumala ei sitä luonut.

Voimme havaita, että Raamattu kertoo meille siitä todellisuudesta, jossa me
elämme. Sen todistus on tarkoitettu johdattamaan meidät tosiasioiden eikä
opillisten tulkintojen pariin. Jos käännyt Raamatun Jeesuksen luo, niin havaitset
Hänen elävän. Älä vain rukoile Häntä, vaan pane arjessasi käytäntöön Hänen
sanansa. Silloin koet totuuden voiman.

Muuttumaton Totuus
Jumala ei muutu. Se on iankaikkisuutta. Tämä maailma, jossa elämme, on
täynnä muutosta. Se on katoavaisuutta. Jumala on kuitenkin laittanut tämän
katoavaisen keskelle jotain katoamatonta. Se on kuin tie katoavaisuudesta
katoamattomuuteen. Se on Hänen Sanansa. Jumalan Sana on katoamaton
siemen. Sen kautta iankaikkisuus voi asettua asumaan meidän sydämeemme.

Onnellinen on hän, joka on sydämessään yhtynyt Jumalan Sanaan. Hän
tuntee sisimpänsä täyttyneen pysyvällä Totuudella, joka ei muutu. Hän tuntee
lepäävänsä kuin kalliolla, joka on aina samanlaisena samassa paikassa. Hän ei
edes uneksi muutoksesta tai jostain kehityksestä, koska hän kokee täydellistä
tyytyväisyyttä.

Jumalan Sana ilmestyi minulle - ja minä sisäistin sen. Yhdyin iankaikkiseen
ajatukseen - ja se otti minut omakseen. Tunnustin Totuuden - ja Hän valtasi
minut. Sisimpäni aukesi Hänelle - ja Hän astui sisälleni tuoden iankaikkisuuden
tullessaan. Jeesus Kristus on minun Herrani ja Jumalani!
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Jumalan rakkaus ei koskaan katoa, koska Jumala on rakkaus. Hän todisti
rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Hän antoi ainokaisen Poikansa Uhriksi
meidän syntiemme edestä. Miksi pahuutemme seuraukset vaativat näin suuren
uhrin? Se johtuu ikuisuuden vaatimuksista. Jumalan oikeudenmukaisuus ei
koskaan katoa, koska Jumala on oikeudenmukainen ja vanhurskas. Syntisen
muuttaminen vanhurskaaksi vaati uhrin, joka koskettaa iankaikkisuutta.

Sovinto Jumalan kanssa merkitsee yhtymistä siihen, mikä Jumalan
mielestä on oikein ja väärin. Hänen arvonsa ovat Hänen vanhurskautensa.
Oikeudenmukaisuus on toimintaa Hänen arvojensa mukaan. Himot ovat väärin,
vaikka ihmiset pitävät seksuaalista himoa rakkautena, omaisuuden himoa
uskona ja kunnian himoa toivona. Vain Jumalan Uhriin yhtyminen voi tuoda
kapinallisen sydämemme sovintoon Jumalan kanssa. Se poistaa meistä himojen
lumouksen.

Voi kuinka vaikeaa onkaan muutoksia palvovien ihmisten ottaa vastaan
muuttumattomia totuuksia! Siitä huolimatta kuuntele iankaikkisuuden kutsua,
jotta voisit kerran astua sinne - ilolla.

Vaikka maailma on pahan vallassa, sen keskellä voi syntyä jotain iankaikkisesti
arvokasta - tekoja, jotka ovat tehdyt rakkaudesta Jumalaan. Siksi vaikuttakoon
sinunkin tekoihisi se, että Jumala rakasti sinua ja antoi ainoan Poikansa Uhriksi
sinun edestäsi!
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Tulevaisuus
Mies kertoo ystävälleen: Muistan, kun minun piti Jeesuksen tähden luopua
omaisuudestani silloin 10000 vuotta sitten. Olisin minä ollut mieletön, jos
olisin vaivaisen 80 vuoden tähden pitänyt kiinni maallisesta onnestani
ja menettänyt iankaikkisen elämän. Hänen ystävänsä toteaa tähän: Niin
mutta sinun oli silloin vaikea nähdä sitä, mikä on todella arvokasta. Mies
huudahtaa: Kiitos Jumalalle! Hän avasi minun silmäni, kun näin Jeesuksen
menettävän ristillä minun tähteni koko maallisen elämänsä. Jotkut ovat
löytäneet aarteen, joka ei koskaan menetä arvoaan. He ovat valmiit
luopumaan kaikesta voidakseen säilyttää osuutensa siihen.

Välähdys kaukaisesta tulevaisuudesta
Mies kertoo ystävälleen: Minun vaimoni jätti minut, kun tulin uskoon. Hän
sanoi minulle: "En ala elämään uskovaisen kanssa. Valitse minut tai Jeesus".
Sanoin hänelle: Sinä olet minulle rakas, mutta Jeesus on vielä rakkaampi.
Valitsen siis Jeesuksen.

Ystävä toteaa: Olisihan ollut mieletöntä menettää iankaikkinen elämä
nauttiakseen onnea vain muutama kymmenen vuotta.

Mies jatkaa: Elin yksin siihen asti kun vaimoni kuoli, koska Jeesus sanoo, että
"joka nai eronneen, tekee aviorikoksen". Tunsin itseni joskus yksinäiseksi, mutta
en totisesti kadu sitä, että olin Jeesukselle uskollinen. Nyt olen niin onnellinen
tässä sädehtivässä iankaikkisessa kehossani, että se elämä siinä lihan ruumiissa
tuntuu niin epätodelliselta.

Ystävä kertoo: Kun Jumala kutsui minua, niin minun oli vaikea tulla uskoon,
koska pelkäsin, että joutuisin luopumaan omaisuudestani. Olin hankkinut sen
monenlaisella petoksella. Kun tulin uskoon, niin tunnustin tekoni ja menetin
kaiken. Istuin jopa vankilassa petosteni takia. Mies toteaa ystävälleen: Olisihan
ollut tyhmää vaihtaa iankaikkinen elämä rahaan ja omaisuuteen. Muuten siitä on
nyt jo noin 9000 vuotta, kun ne kaikki paloivat sen vanhan maan mukana.

Ystävä jatkaa: Niin minulla on nyt niin hieno talo täällä, että ne maalliset tavarat
tuntuvat todella vaatimattomilta. Kyllä Jumala on hyvä ja ihmeellisen antelias!
10000 vuotta sitten kaikki vain näytti niin toisenlaiselta, kun piti elää uskosta,
eikä nähnyt sitä minkä me nyt näemme.

Jeesus tai ei mitään
Avaa silmäsi ja näe mitä edessäsi on. Jeesus lupaa sinulle todella paljon. Hän
lupaa niin paljon hyvää, että kuka tahansa haluaisi omistaa sen. Kuka ei haluaisi
saada syntejään anteeksi? Kuka voisi kieltäytyä iankaikkisesta elämästä? Kuka
ei haluaisi kuolematonta ruumista? Kuka ei haluaisi asua Jumalan kaupungin
loistossa?
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Siksi jokainen, joka on hylännyt Jeesuksen, väittää, että Hän on valehtelija.

Olisi todella hirveää, jos Raamatun Jeesus olisi valehtelija. Se ei olisi hirveää
niinkään siksi, että synnit jäisivät saamatta anteeksi tai jäisimme vaille
iankaikkista elämää. Se olisi hirveää siksi, että Hän on niin hyvä ja täydellinen.

Jos suurin Hyvyys valehtelisi, niin mitään ei olisi olemassa. Katso luomakuntaa
kuinka hyvin se on suunniteltu. Kunnia Jumalalle! Hän on hyvin kaiken tehnyt!
Katso Jeesus Nasaretilaista ihmisenä! Ei ole ollut toista Hänen vertaistaan, ei ole
eikä tule.

Jeesuksen hylkääjät
Kaikki haluaisivat sen hyvän mitä Jeesus lupaa, mutta he eivät haluaisi luopua
mistään Hänen tähtensä. Siksi niin monet mieluummin kantavat syntiensä
tuomiota. He tyytyvät ajallisen elämän nautintoihin ja sulkevat silmänsä
iankaikkisuudelta. He unelmoivat vain ihmisten rakentamista kaupungeista ja
tieteen saavutuksista.

He ovat valmiit uskomaan Jeesuksen lupaamaan hyvään, jos voivat samalla
elää niin kuin jumalattomat elävät tarvitsematta luopua mistään. Suurin osa
kristillisyydestä on juuri tuollaisten ihmisten kirkkoja. He luulevat voivansa
kulkea kahta tietä yhtä aikaa, mutta pettävät itsensä. Heillä ei ole Jumalan armon
osallisuuden antamaa jumalisuutta, vaan ainoastaan kristillisyyden ulkokuori.

Luovu jumalattomista ajatuksistasi
"Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon HERRAN
luo, niin hän armahtaa, ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä on paljon
anteeksiantamusta."Jes.55:7  Jeesuksen sovitustyön armo ei tule osaksemme
kastevedessä eikä ehtoollisessa, koska siihen tarvitaan sydämen kääntyminen
Hänen luokseen.

Rakkaista mielipiteistään luopuminen on ihmiselle se vaikein luovutus.

Se on kuitenkin meille ratkaisevan tärkeä asia voidaksemme pelastua. Usko
tulee Jumalan sanan kuulemisesta. Jos et hylkää omia ajatuksiasi, ja ota tilalle
Jeesuksen ajatuksia, niin sinulla ei voi olla Jeesuksen uskoa. Uskoontulossa
sydämen ajatukset tulevat Jumalalle otollisiksi ja siksi Hän antaa sinulle
armonsa ja taivaalliset lahjansa. Kaikki muu käytännöllinen luopuminen jostain
Jeesuksen tähden onkin sitten seurausta siitä, että ajattelet kuten Jeesus.

Mistä pitää luopua Jeesuksen tähden?
Sinä saat luopua synneistäsi. Koska Jeesus kuoli syntiesi tähden, niin sinä et
enää tahdo jatkaa synnissä. Olet valmis luopumaan kaikesta Jeesuksen tähden,
koska rakastat Häntä. Koska Jeesus osti sinut vapaaksi synninorjuudesta, niin
sinä olet ilolla kaikessa alamainen Hänelle.
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"Niinpä yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta,
mitä hänellä on."Luuk.14:33  Tämä voi tuntua rankalta, mutta se on itse asiassa
meille suuri helpotus, koska saamme jotain parempaa tilalle. Tosiasiassa se
on jopa hyvä sijoitus, sillä Jeesus lupaa maksaa takaisin meidän tilillemme
taivaaseen. Se mistä kukin pääsee luopumaan Jeesuksen tähden, on hyvin
yksilöllistä.

"Ja jokainen, joka on luopunut taloista, veljistä tai sisarista, isästä, äidistä tai
lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, saa satakertaisesti takaisin ja perii
iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäisistä tulevat viimeisiksi, ja monet
viimeisistä ensimmäisiksi."Matt.19:29-30

On selvää, että ilman iankaikkisen elämän toivoa jokainen toimii vain ajallisten
päämäärien hyväksi. Näe vaivaa tunteaksesi Jumala Jeesuksen Kristuksen
kautta. Luovu kaikesta, mikä on ristiriidassa Jeesuksen kanssa. Ota ilolla vastaan
kaikki, mitä Hän sinulle antaa. Hän tekee itsensä meille niin todelliseksi, että
voimme seurata Häntä. "Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen
roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen."Fil.3:8
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Periaate on tie
Koska periaatteesi vaikuttavat ratkaisevasti valintoihisi, niin ne
muodostavat tiesi, jota tulet kulkemaan. Pysymällä periaatteidesi tiellä
saavutat jotain. Näin periaatteidesi perusteella voidaan ennustaa jotain
tulevaisuudestasi. Jos joudut toimimaan vastoin periaatteitasi, tunnet
olevasi eksyksissä. Vaihtaaksesi periaatteitasi tarvitset jonkun herätyksen,
joka avaa sinulle pääsyn uudelle tielle. Huonot periaatteet vievät tuhoon
ja hyvät antavat menestyksen. Jeesus kykenee puhdistamaan sisimpäsi
pahoista periaatteistasi. Rakkaudesta Häneen omaksut Häneltä hyvät
periaatteet. Hän on portti puhtauteen. Hän on tie iankaikkiseen elämään.

Periaatteet ovat sydämen laki
Periaatteet ovat kuin laki, joka omaksutaan vapaaehtoisesti. Sen sisältö
kirjoitetaan sydämeen eikä lakikirjaan. Periaatteet omaksutaan niiltä, joita
rakastetaan ja kunnioitetaan.

Vanhemmilta saadaan ensimmäiset periaatteet. Heitä vastaan kapinoitaessa
myös ensimmäisen kerran luovutaan joistain periaatteista. Jokainen periaate
koetellaan käytännön paineissa. On hyvä asia, jos pysyt valitsemallasi tiellä
silloin, kun periaatteesi on hyvä. Jotkut yrittävät elää ilman mitään periaatteita,
koska he kokevat etteivät kykene noudattamaan niitä.

Tietä etsimässä
Periaatteesi ovat sydämeesi kirjoitettu tie, jota pitkin yrität vaeltaa. Jos
joudut olosuhteiden paineessa toimimaan vastoin periaatteitasi, tunnet
olevasi eksyksissä. Silloin joko pyrit takaisin tielle tai etsit uutta tietä tai jäät
harhailemaan tiettömään korpeen.

Periaatteistaan luopuminen ei ole yksinkertainen asia kenellekään. Olkoot niiden
sisältö mikä tahansa. Saadakseen omalletunnolleen uuden sisällön täytyy mennä
sisälle jostain portista, joka laittaa elämän uusille raiteille. Eksynyt löytää taas
tien, jota hän voi kulkea.

Jumala kutsuu kaikkia eksyneitä: "'Kyselkää muinaisia polkuja. Kysykää,
mikä tie on hyvä, ja vaeltakaa sitä, niin löydätte levon sieluillenne.' Mutta he
vastasivat: 'Emme vaella.'"Jer.6:16  Nykyään moni vastaa edelliseen kutsuun. "En
vaella, koska en tahdo olla niin vanhanaikainen."

Kehitysoppi on syöpynyt syvälle ihmisten tajuntaan. Siksi he luulevat, että
kaikki vanha on jotenkin primitiivistä ja uusi on jotenkin parempaa, koska he
ajattelevat sen olevan kehittyneempää. Voi sattuman tien kulkijoita! Kukaan
ei ole niin vanhanaikainen kuin Jumala, koska Hänen tiensä on iankaikkinen!
Kelpaisi sinunkin kulkea Hänen tietään.



- 766 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Jeesus on portti
Jeesus sanoo: "Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän
pelastuu."Joh.10:9  ja "Menkää sisään ahtaasta portista."Matt.7:13  Hän siis sanoo
olevansa ahdas ovi pelastukseen. Miksi Jeesus on ahdas portti uuteen elämään?
Siksi, koska portti on mitoitettu nöyrtynyttä ihmistä varten. Se on liian ahdas
vain ylpeytensä paisuttamalle ihmiselle.

Jumalan hyväksynnän saaminen on ahdas portti ja ihmisten hyväksynnän
saaminen on lavea portti. Portin ahtaus tulee siitä, että syntisen pääsy Jumalan
suosioon on vaikea asia. Siihen tarvittiin Jumalan Pojan kuolema. Voimme
tulla Jumalan hyväksymiksi vain Jeesuksen kautta, koska Hän maksoi
syntivelkamme. Lähesty Jumalaa Jeesuksen uhrikuoleman kautta, niin pääset
sisälle Hänen periaatteisiinsa! Jos et voi sovittaa itseesi sitä, että Jeesuksen uhri
koskee myös sinua, niin portti on sinulle liian ahdas.

Kun omaksut yleisen mielipiteen mukaiset periaatteet, niin menet läpi laveasta
portista. Enemmistön hyväksynnästä tulee silloin omantuntosi perusta.
Demokraattinen omatunto syntyy lavean portin äänestyskopissa. Puhdas
omatunto saadaan huutamalla Jeesusta avuksi ahtaan portin katumuskammiossa.

Jeesus on tie
Jeesus sanoo: "Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie
elämään."Matt.7:14  "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo
muuten kuin minun kauttani."Joh.14:6

Kun Jeesus puhui itsestään tienä, juutalaiset varmaan muistivat Raamatun sanan,
jonka Mooses puhui annettuaan kymmenen käskyä: "Pitäkää siis huoli, että
toimitte niiden mukaan, niin kuin HERRA, teidän Jumalanne, on teitä käskenyt.
Älkää poiketko niistä oikealle älkääkä vasemmalle. Kulkekaa kaikessa sitä
tietä, jota HERRA, teidän Jumalanne, on käskenyt teidän vaeltaa."5Moos.5:32-33 

Jumalan laki on siis tie.

Sanoessaan, "Minä olen Tie", Jeesus siirsi Jumalan lain arvovallan itseensä. Hän
asettaa itsensä, sanansa ja oman esimerkkinsä Mooseksen saaman lakitekstin
sijaan. Apostoli Johannes sanoo asiasta näin: "Joka sanoo pysyvänsä hänessä,
on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi."1Joh.2:6  Jos tunnet Hänen
armonsa ja rakkautensa, niin seuraat Häntä. Hänen seuraamisensa ei saa
perustua Hänen matkimiseensa, vaan Hänen periaatteidensa omaksumiseen. Jos
rakastat Häntä, niin omaksut Hänen periaatteensa.

Hän, joka on päässyt evankeliumin kautta sisälle Jumalan armoon, on saanut
uuden mielen ja hengen. Uudestisyntynyt sisin rakastaa Jumalan lakia. Hän ei
enää ole lain alla, vaan laki on hänen sisällään, sillä "sisäisen ihmiseni puolesta
hyväksyn iloiten Jumalan lain."Room.7:22  Hän, joka ei ole sisällä Jumalan
armossa ei rakasta Jeesusta, eikä siksi pidä Hänen käskyjänsä. Jeesus sanoo: "Se,
joka ei rakasta minua, ei pidä minun sanojani."Joh.14:24
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Tiellä vaeltaminen
Jeesus-tiellä edistyminen on tärkeää, mutta tärkeintä on olla Tiellä: "Kunhan
vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!"Fil.3:16 

Kenenkään ei pidä luulla, että voisimme seurata Jeesusta omassa voimassamme.
Meidän osuutemme Tiellä pysymisessä on sama kuin uskoontulossakin.

Meidän tulee yhtyä hengessämme Jeesukseen, jonka evankeliumi meille
ilmoittaa. Jos me pidämme huolen mielestämme, Jumala pitää huolen
tiestämme. Jos meillä on Jeesuksen mieli, niin Hän antaa meille voiman kulkea
Hänen tietään.

Jeesus-tien oikealla puolella on lainalaisuuden uskonnollinen maailma ja sen
vasemmalla puolella on laittomuuden jumalaton maailma.

Jotkut uskoontulleista ovat tulleet Jeesus-tielle sen oikealta toiset sen
vasemmalta puolelta. Apostoli Paavali kuvaa laittomien ja lainalaisten
voittamista seuraavasti. "Lain alaisille olen ollut ikään kuin lain alainen
voittaakseni lain alaisia, vaikka itse en olekaan lain alainen. Ilman lakia oleville
olen ollut kuin olisin ilman lakia voittaakseni ilman lakia olevia, vaikka en
olekaan ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa."1Kor.9:20-21

Julistaessaan evankeliumia lain alaisille hän yritti saada heidät kuulemaan, mitä
laki sanoo, että he tajuaisivat syyllisyytensä ja tulisivat armoa tarvitseviksi.
Julistaessaan evankeliumia laittomille hän yritti saada heidät kuulemaan,
kuinka hyvä Jeesus on, että he tajuaisivat epäjumaliensa turhuuden ja heissä
heräisi tarve päästä yhteyteen todellisen Jumalan kanssa. Omaa Jeesus-tiellä
vaeltamistaan hän kuvaa sanomalla "en ole lain alainen" ja "en ole ilman lakia"
ja "olen Kristuksen laissa".

Jeesus on niin kapea Tie, että sivullisen on vaikea havaita jopa sen
olemassaoloa. Näin on varsinkin silloin, jos sitä katsoo vähänkään kauempaa
Tien sivusta. Tien oikealla puolella on uskonnollinen ja vasemmalla puolella
on jumalaton maailma. Toisin sanoen Tien oikealla puolella ovat lainalaiset ja
vasemmalla puolella ovat laittomat.

Ne, jotka vaeltavat Jeesus-tietä pitkin, tulevat usein väärinymmärretyiksi sekä
oikealla että vasemmalla puolella olevien taholta. Lainalaiset luulevat tiellä
kulkijoita laittomiksi, koska he eivät näe Tietä. He näkevät vain Tien takana
olevan laittomuuden ja siksi heistä näyttää, että tiellä kulkevat kulkisivat
laittomuudessa. Laittomat luulevat tiellä kulkijoita lainalaisiksi, koska
hekään eivät näe Tietä. He näkevät vain Tien takana olevan lainalaisuuden
ja siksi heistä näyttää, että tiellä kulkijat kulkisivat lainalaisina. Tästä
johtuu, että Jeesus-tiellä kulkevat saavat kuulla herjaushuutoja sekä oikealta
että vasemmalta. Toiset pitävät meitä lakihenkisinä ja toiset taas pitävät
laittomuuden edustajina.
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Tiellä pysyminen
Kaidalla tiellä pysyy parhaiten kun katsoo suoraan eteensä Tielle eli Jeesukseen.
Sivuille vilkuilu helposti suistaa ojaan. Jos pelästyt lainalaisten sanomia, niin
joudut helposti laittomuuteen. Jos pelästyt laittomuuden sanomia, niin joudut
helposti lain alle.

Lainalaisten sanoma voi myös lumota niin, että käännyt tietoisesti oikealle.
Myös laittomuuden sanoma voi kiehtoa sinua niin, että unohdat Tien ja käännyt
vasemmalle.

Kun tulit uskoon, niin ihailit Jeesusta ristiinnaulittuna Jumalan Karitsana ja
ylösnousseena Herrana Jumalan valtaistuimella. Voidaksesi kulkea Tiellä sinun
tulee ihailla Häntä myös ihmisenä. Sellaisena Hän on meille Tie, "sillä sellainen
kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa."1Joh.4:17

Se, mitä Jeesus koki vaeltaessaan täällä ihmisenä, on meille rohkaisuksi.
"Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan,
ettette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne."Hep.12:3  Hän jätti "esikuvan, että
seuraisitte hänen jälkiään."1Piet.2:21

Pimeyttä on siis oikealla ja vasemmalla, mutta edessä on yhä kirkastuva Jeesus-
tie!
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Julkaistu 04.12.2000

Hyväosaiset
Ketkä ovat hyväosaisia? Eikö rikkaat, viisaat, kauniit ja terveet ole sitä.
Huono-osaiset haaveilevat paremmasta elämästä. He käyvät uuvuttavaa
taistelua kovaa kohtaloaan vastaan toivoen onnenpotkuja ja yrittävät
kaikin voimin vaihtaa huonon osansa parempaan. Huono osa ajallisissa
asioissa saa ihmisen helposti pilkkaamaan Jumalaa. Hyvä osa taas saa
ihmisen helposti unohtamaan iankaikkisen osansa. Jumala tarjoaa
jokaiselle hyvää osaa Jeesuksessa Kristuksessa. Haluatko olla mieluummin
hyväosainen iankaikkisesti kuin ajallisesti? Molempien hyväosaisuudesta et
voi pitää kiinni.

Huono-osaiset
Monet kokevat, että heidän osansa tässä elämässä on huono. Siksi he haaveilevat
paremmasta asemasta. Unelmissaan he vaihtavat parempaan ulkonäköön
ja lahjakkuuteen, ihanampaan puolisoon ja arvostetumpaan ammattiin.
Haaveidensa yllyttämänä he usein myös yrittävät käytännössä aloittaa "uuden
elämän", vaikka heillä todellisuudessa onkin vain yksi elämä. Haaveidensa
huumassa he vastustavat kiivaasti kaikkia kehotuksia, jotka neuvovat tyytymään
osaansa.

Käytännössä elämän olosuhteet sallivat vain rajoitetusti tilaisuuksia
valita parempi osa. Monet asiat jäävät vain haaveiksi, vaikka kuinka niitä
tavoittelemme. Siksi osaansa tyytymättömät vihoittelevat kovaa kohtaloaan
vastaan. Kohtalonsa nurkumisesta onkin lyhyt matka Jumalan vihaamiseen,
koska jokainen tajuaa, että on asioita, jotka ovat Korkeimman kädessä.

Jumalan antama hyvä osa
Useimmat kokevat olevansa huono-osaisia jossakin tämän elämän asiassa.
Levottomina he rimpuilevat kovaa kohtaloaan vastaan. Moni on niin keskittynyt
etsimään ajallisesti hyvää osaa, ettei hän kiinnostu Jumalan tarjouksesta.
Kuitenkin Jumalalla olisi todella hyvä osa jokaiselle, jos se vain kelpaisi.
Syntisyys on jokamiehen huono-osaisuutta.

Ainoa kestävä ulospääsy huono-osaisuudesta on vaihtaa osansa jumalattomana
ihmisenä Jumalan lapseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän jälkeen voi
noudattaa seuraavaa ohjetta: "Vaeltakoon kukin sen osan mukaan, jonka Herra
on hänelle antanut, ja siinä asemassa, jossa Jumala on hänet kutsunut."1Kor.7:17

Kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen omien syntiensä sovittajana,
niin hän valitsee itselleen hyvän osan. Jumalan lapsen osa jättää täydellisesti
varjoonsa kaikki tämän maailman hyvä-osaiset. Minkä osan Jumala lapselleen
antaakaan tässä ajassa, niin Hän pitää huolta kaikesta, mitä elämiseen tarvitaan.
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Orjinakin vielä hyväosaisia
Huono osa tässä elämässä menettää masentavan voimansa, jos on saanut hyvän
osan tulevassa maailmassa. Siksi Paavali saattoi kehottaa jopa orjia olemaan
tyytyväisiä orjina. "Jos sinut kutsuttiin orjana, älä sitä murehdi."1Kor.7:21

Tämä ei ole kannanotto orjuuden puolesta, vaan Jeesukselta saadun hyvän osan
puolesta. Näistä orjista jotkut saivat isäntänsä sydämen heltymään niin, että
hankkivat vapauden itselleen ja monille muille.

Ryöstettyinäkin vielä hyväosaisia
Älä murehdi kovaa osaasi tässä maailmassa, vaan iloitse Jeesuksessa saamastasi
hyvästä osasta. Jopa omaisuuden menettäminen ei ole kova kohtalo ihmiselle,
jolla on Jeesuksen mieli. "Te kärsitte yhdessä vankien kanssa ja iloiten
hyväksyitte omaisuutenne ryöstön, sillä te tiesitte, että teillä on parempi
omaisuus, joka pysyy."Hep.10:34

Tämä ei ole kannanotto ryöstelyn puolesta, vaan Jeesukselta saadun
iankaikkisen omaisuuden puolesta. Jotkut näistä ryöstetyistä saivat ryöstäjänsä
muuttumaan, kun nämä saivat todistuksen arvokkaammasta omaisuudesta, jota
ei kukaan voi ryöstää.

Hylättyinäkin vielä hyväosaisia
Monet kokevat nykyään sen kohtalon, että puoliso hylkää ja tulee avioero.
Tässä tilanteessa monen on vaikea alistua kohtaloonsa yksinäisenä. "Naimisissa
oleville annan käskyn, en minä vaan Herra, että vaimo ei saa erota miehestään.
Jos hän kuitenkin eroaa, pysyköön naimattomana tai sopikoon miehensä kanssa.
Ei myöskään mies saa hylätä vaimoaan."1Kor.7:10-11  "Vaimo on sidoksissa
mieheensä niin kauan kuin tämä elää. Mutta jos mies kuolee, vaimo on vapaa
menemään naimisiin kenen kanssa tahtoo."1Kor.7:39

Tämä ei ole kannanotto yksinäisyyden puolesta, vaan Jeesukselta saadun onnen
puolesta. Jotkut näistä hylätyistä ovat saaneet puolisonsa takaisin, kun heidän
hylkääjänsä sai todistuksen tosi rakkaudesta, joka on uskollinen kuolemaan asti.

On luonnollista, etteivät nykyajan ihmiset käsitä edellisiä opetuksia, koska
he luulevat liikaa kyvystään vaihtaa parempaan osaan. Eronnut, joka ei tahdo
elää naimattomana, kapinoi Jumalaa vastaan. Vain kuolemassa Jumala purkaa
avioliiton. Inhimillinen tuomioistuin ei kykene kumoamaan Jumalan sanan
vaikutusta.

Jeesuksen seuraajat näyttävät usein huono-osaisilta, vaikka todellisuudessa
ovatkin hyväosaisia.
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Hyväosainen iankaikkisesti
Kaikki ajallinen hyvä tulee Jumalalta. Suhtautumisemme omiin lahjoihimme ja
varallisuuteemme testaa meidän henkemme luonteen. Kunnia ja kiitos Jumalalle
kaikesta hyvästä minun elämässäni!

Jos tuo hyvyys otetaan meiltä pois, niin sanokaamme: Jumala antoi ja Hän otti
pois, kiitetty olkoon Jumalan nimi! Jumala antoi terveyden ja Hän otti sen pois.
Kiitos siitä Jumalalle! Jumala antoi omaisuutta ja Hän otti sen pois. Kiitos siitä
Jumalalle! Jumala antoi puolison ja Hän otti sen pois. Kiitos siitä Jumalalle!
Kuinka tällainen asenne on mahdollista? Omaksumalla Jeesuksen mielen tulet
voittajaksi.

Ottamalla meiltä pois antamansa hyvän Jumala koettelee meidän uskoamme
ylösnousemukseen. Kun menetämme jotain meille tärkeätä, niin saamme
tilaisuuden elää todeksi uskomme. Jumala otti minulta pois minun terveyteni,
mutta minun sydämeni riemuitsi iankaikkisesta terveydestä, joka minulla
on oleva uudessa ruumiissani. Tuo riemu auttoi minua tyynesti kantamaan
sairauteni. Sairaushan on vain väliaikaista. Halutessaan Hän voi palauttaa
minulle myös tämän ajallisen terveyden, mutta iloni ei riipu siitä. Kunnia
Jumalalle kaiken hyvän Antajalle!

Jeesus Kristus on minun osani! Siksi olen hyväosainen iankaikkisesti.
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Julkaistu 01.09.2002

Koti-ikävä
Talosi ei ole oikea kotisi, vaan ruumiisi, jossa henkesi asuu. Nykyinen
kotisi on tehty katoavasta raaka-aineesta. Katso miten ihmeellisesti se
on suunniteltu, vaikka onkin tehty halvasta aineesta! On helppo uskoa,
että sama Suunnittelija kykenee toteuttamaan ruumiisi ikuisesta ja
tuhoutumattomasta raaka-aineesta. Etkö jo ikävöi muuttaa uuteen kotiisi?

Missä on kotisi?
Tavallisesti tarkoitamme kodilla taloa, jossa asumme. Tutut tavarat ja ihmiset
joiden kanssa asumme luovat kodin tutun ja turvallisen ilmapiirin. Raamatussa
kutsutaan kodiksi myös ruumistamme, jossa henkemme asuu.

Kenen kanssa asut ruumiisi talossa, vai oletko yksinäinen? Asuuko luonasi
Jumala vai pahat henget? Hän, joka asuu luonasi, on tuonut omia tavaroitaan
tullessaan.

Monet luulevat Taivaaseen pääsemisen olevan kristillisyyden keskeisin
tulevaisuuden odotus. Tosiasiassa Jeesus asettaa ruumiin Ylösnousemuksen
tulevaisuutemme toivoksi. "Jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on
iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."Joh.6:40

Ruumiillinen elämä on Jumalan tahto. Siksi Hän haluaa antaa ruumiille
kuolemattomuuden. Jumala ei puhu meille kuoleman jälkeisestä elämästä,
vaan Hän puhuu iankaikkisesta elämästä. "Me tiedämme, että vaikka tämä
meidän maallinen telttamajamme hajotetaankin, meillä on taivaissa Jumalan
valmistama asunto, ikuinen koti, joka ei ole käsin tehty."2Kor.5:1

Paavali vertaa nykyistä ruumiistaan "käsin tehtyyn" telttaan ja uutta taivaallista
ruumistaan taloon. Uskovan koti-ikävä on siis verrattavissa teltassa asujan
kaipaukseen päästä asumaan oikeaan taloon. Uuden ruumiin saamista kutsutaan
myös Jumalan lapseksi ottamiseksi. "Myös me huokaamme sisimmässämme ja
odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta."Room.8:23  Puhuminen vain
taivaaseen pääsemisestä ei tee oikeutta sille, mitä Jumala on luvannut.

Uusi koti hengellesi
Jumalan luona on Jumalan lasten koti. Kaikki Jeesuksen omat kaipaavat uuteen
kotiinsa. "Siksi olemme aina turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan
kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, olemme poissa Herran luota. Mehän
vaellamme uskossa, emme näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä
ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiistamme kotiin Herran luo. Siksi
pidämme kunnia-asianamme olla hänelle mieliksi, olimmepa kotona tai poissa
kotoa."2Kor.5:6-9
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Toisin sanoen Paavali sanoo: Niin kauan kuin elämme tässä ruumiissamme,
olemme poissa oikeasta kodistamme, koska elämme uskossa. Jos koemme
olomme kotoiseksi tässä ruumiissamme, niin "olemme poissa Jumalasta"
ja elämme näkemisessä. Samoin jos koemme jonkun seurakunnallisen
yhdistystoiminnan hengelliseksi kodiksemme, niin olemme poissa Herrasta.

Maallinen seurakunta on yhtä kuolevainen kuin meidän ruumiimme. Sekä
uskovan ruumis, että seurakunta ovat Jumalan teltta temppeleitä, eikä kiinteitä
taloja.

Jumalan Hengessä elävä kaipaa päästä Kotiin, jota hän ei odota löytävänsä maan
päältä. Uskovien kokoontumisessa on jotain taivaallisen kodin ilmapiiristä,
mutta varo ettet rakenna siihen kiinteää temppeliä. Meistä vasta hiotaan kiviä
tulevaa Jumalan temppeliä varten.

Ei meillä ole täällä pysyväistä seurakuntaa, vaan se on ylhäällä. "Meidän
yhteiskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta
Kristusta Vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme
kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi."Fil.3:20-21

Uuden ruumiin ominaisuudet
On tärkeää miten elämme tässä ruumiissamme, koska se vaikuttaa uuden
ruumiimme ominaisuuksiin. Meidän tulee antaa tämän kuolevaisen ruumiimme
jäsenet vanhurskauden palvelijoiksi Jumalalle. "Teidät on kalliilla hinnalla
ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne."1Kor.6:20

Rakkaudesta Jumalaan ja uskossa Hänen lupauksiinsa me ahkeroitsemme olla
Hänelle mieliksi, "sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen
eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt,
hyvää tai pahaa."2Kor.5:10

Tulevan ruumiisi kirkkaus riippuu teoistasi tässä nykyisessä ruumiissasi.
Haluatko sinä saada paremman ylösnousemuksen? Jo Vanhan Testamentin ajan
Jumalan ihmisistä sanotaan: "Jotkut antoivat kiduttaa itseään eivätkä ottaneet
vastaan vapautusta, että saavuttaisivat paremman ylösnousemuksen."Hep.11:35 

"Toinen tähti eroaa toisesta kirkkaudeltaan."1Kor.15:41  "Monet maan tomussa
nukkuvista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja
iankaikkiseen kauhuun. Ymmärtäväiset loistavat, niin kuin loistaa taivaankansi,
ja ne, jotka johdattavat monta vanhurskauteen, loistavat niin kuin tähdet aina ja
iankaikkisesti."Dan.12:2-3

Kuolevasta kodista ikuiseen kotiin
Jeesus sanoi menevänsä valmistamaan meille asuntoa. "Minun Isäni kodissa
on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan
teille sijaa?"Joh.14:2  Usein me ymmärrämme tämän lupauksen tarkoittavan taloa
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taivaallisessa Jerusalemissa. Niinkin voi olla, mutta ainakin Hän tarkoittaa sillä
uutta ruumista, jonka Hän ylösnousemuksellaan meille valmisti.

Kaikki uskovat saavat uuden ruumiin samana hetkenä suurena ylösnousemuksen
päivänä. Uskon, että se tapahtuu yhtenä hetkenä siksi, että kaikki uskovaiset
muodostavat yhden kokonaisuuden. He yhdessä muodostavat Karitsan Vaimon.
Millaiset ovatkaan uuden ruumiisi ominaisuudet? Millaisista soluista se on
tehty?

Nykyisin tiedemiehet ovat oppineet ymmärtämään enemmän kantasolujen
toiminnasta. Nuo solut voivat muuttua miksi tahansa ruumiin soluksi. Ne ovat
aktiivisia sikiön kehityksen aikana, mutta voivat olla aktiivisia myöhemminkin.
Niiden avulla voidaan korvata vaurioitunutta kudosta, jopa hermosoluja. Eikö
Jumala olekin ihmeellinen! - Hän on luonut solun, joka "tietää" miksi sen
pitää muuttua, kun se viedään oikeaan paikkaan. Hänkö ei sitten tietäisi, miten
kuolematon ruumis tehdään! Kunnia Jumalalle kantasolujen suunnittelijalle!

Jumala on solujen Mestari! Eikö ole helppo uskoa, että Hän kykenee tekemään
ruumiin myös jostain muusta raaka-aineesta? "On taivaallisia ruumiita ja
maallisia ruumiita, mutta toisenlaista on taivaallisten kirkkaus, toisenlaista taas
maallisten."1Kor.15:40

Kun Jeesus nousi kuolleista, niin Hänen ruumiinsa koki tuon prosessin
"teltasta taloksi". Silloin toteutui sana: "Tämän katoavaisen pitää
pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pukeutua
kuolemattomuuteen."1Kor.15:53

Lähellä on se suuri päivä, jolloin Jeesuksen omat kokevat saman kuin heidän
Herransa. Suuren muuttopäivän kiihkeä tunnelma välkkyy jo mielessä.
Silmänräpäyksessä koen Jumalan voiman ruumiissani ja soluni muutetaan
ikuisiksi ja muotoni sen mukaiseksi kuin Jeesus minulle sijan valmisti Jumalan
Kodissa.
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Julkaistu 01.04.2000

Uusi maailma
Luojan uusi versio luomakunnasta on oleva parempi kuin nykyinen.
Vanha luomakunta kulkee kohti tuhoansa, mutta Jumala on luova uudeksi
kaiken. Miltä tuntuisi elää kuolemattomassa ruumiissa tai asua Jumalan
suunnittelemassa talossa? Miltä tuntuisi silittää ruohoa syövää leijonaa
tai hyväillä sutta oikealla kädellä ja vasemmalla lammasta? Miltä tuntuisi
kävellä Jumalan rakentaman kaupungin kiiltäviä katuja ja syödä elämän
puun hedelmää täydellisissä puutarhoissa tarvitsematta koskaan nukkua.
Sinä tulet kokemaan sen ja määrättömästi paljon muuta hyvää, jos uskot
Raamatun Jeesukseen.

Odottelua paratiisissa
Me tiedämme, että me Jeesuksen omina pääsemme kuoltuamme taivaaseen.
Se on kuitenkin vain väliaikainen olomuoto. Siellä odotellaan uuden ruumiin
saamista. Uskovan sielu pääsee kuollessaan Jeesuksen luo, Jumalan paratiisiin.
Jeesus sanoo: "Isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut,
olisivat minun kanssani siellä, missä minä olen."Joh.17:24  Jeesus sanoi ristillä
katuvalle ryövärille: "Tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani
paratiisissa."

Uusi ruumis
Jeesus ei aseta tulevaisuuden lupauksensa painopistettä siihen, että sielumme
pääsee paratiisiin, vaan siihen, että saamme ylösnousemuksessa uuden ruumiin.
"Jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Ja minä
herätän hänet viimeisenä päivänä."Joh.6:40

Hän puhuu kuolleiden herättämisestä, koska Hän puhuu tulevaisuudestamme
siten, miltä se näyttää tästä maailmasta katsottuna. Meille, jotka elämme täällä,
kuolleet ovat "poisnukkuneita". Paratiisissa asuvien kannalta sinne saapuvat ovat
kuin kilpajuoksussa maaliin päässeitä. Riemuhuudot kaikuvat Jumalalle siitä,
että taas yksi pelastettu pääsi turvaan.

Paavali puhuu Jeesuksen tavalla, kun hän sanoo: "Veljet, emme tahdo teidän
olevan tietämättömiä poisnukkuneiden osasta, ettemme murehtisi niin kuin
ne, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin
kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova
poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. ... ja Kristuksessa kuolleet
nousevat ylös ensin."1Tess.4:13-14,16

Millainen ylösnousemus?
Jeesus on uusi Aadam. Hänen ylösnousemusruumiinsa on uuden ihmisen
prototyyppi, koska on kirjoitettu: "Meidän yhteiskuntamme on taivaissa, ja
sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi. Hän muuttaa
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meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä
voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa."Fil.3:20-21

Kun opetuslapset kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen, niin Hän kulki seinien
läpi, vaikka Hän myös söi heidän nähtensä. Ruumis oli samanmuotoinen,
mutta laadultaan toista luokkaa. Siinä ruumiissaan Hän myös lensi ylös pilviin.
"Tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen
pukeutua kuolemattomuuteen."1Kor.15:53  "Me, joilla on Hengen esikoislahja,
huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme
lunastusta."Room.8:23

Koko luomakunnan ylösnousemus
"Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Itse
luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden
vapauteen."Room.8:19,21  Luontofilmit eivät aina ole niin kivaa katseltavaa,
koska eläimet tappavat toisiaan. Se mikä nyt on luonnollista, ei välttämättä ole
sitä, miksi Jumala sen alun perin tarkoitti. Syntiinlankeemuksen seuraukset
koskettavat koko luomakuntaa, eikä vain ihmistä.

Millainen on uusi luomakunta?
"Susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumella, leijona syö rehua kuin nauta, ja
käärmeen ruokana on maan tomu. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä
pahaa eikä vahinkoa, sanoo HERRA."Jes.65:25  Jumala rakasti maailmaa ja lähetti
Jeesuksen pelastamaan koko luomakunnan. Siksi on kirjoitettu: "Julistakaa
evankeliumia kaikille luoduille"Mark.16:15

Kuulkaa siis kaikki kasvit ja eläimet Jumalan sana: "Teidät luodaan uudeksi,
kun Jeesus tulee."

Uusi planeetta
Tällä planeetalla on edessään vielä noin tuhat vuotta elinaikaa. "Minä näin
uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa
olivat kadonneet, eikä merta enää ollut."Ilm.21:1  Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun
Jeesus on hallinnut maan päällä omiensa kanssa tuhannen vuotta.

Vanhan maan kohtalosta on sanottu näin: "Mutta Herran päivä tulee kuin varas.
Silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, maa
palaa ja kaikki, mitä siihen on tehty."2Piet.3:10

Millainen uusi planeetta?
Silloin ei enää ole kahta erillistä luomakuntaa, näkymätön ja näkyvä, vaan ne
ovat yhdistetyt yhdeksi luomakunnaksi. "Hän on ilmoittanut meille tahtonsa
salaisuuden siitä armotaloudesta ... hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi
kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä."Ef.1:9-10
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Tuolla planeetalla ei ole meriä laisinkaan. Siellä on yksi korkea vuori, jolle
on rakennettu Jumalan Jerusalem. Hän itse asuu siellä. Planeetta ei tarvitse
auringon valoa, vaan Jumalan kirkkaus valaisee sen. Sen täytyy olla suurempi
kuin tämä nykyinen planeetta, koska kaupunki on niin korkea, että se ei voisi
olla näin pienellä planeetalla.

Kaupunki on Jumalan suunnittelema. Sen rakennusaineet ovat kallisarvoiset
ja loistavat. Se on kauneudessaan häikäisevä. Siellä on elämän veden virta ja
elämän puu. Mitä sitten teemmekään yhdessä Jumalan kanssa, niin se on oleva
mielenkiintoista! Hän tekojensa monimuotoisuus nykyisessä luonnossa antaa
meille vähän esimakua Hänen kykyjensä rikkaudesta.

Jeesus Kristus kuoli kerran sinun puolestasi, että voisit saada pääsyn uuteen
maailmaan. Pidä huoli siitä, että tavataan kultakaupungissa!
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Julkaistu 11.06.2000

Täydellinen on valmis
Mikään ei ole valmis, jos siitä täytyy tehdä uusi parempi versio. Vasta
täydellinen on valmis, koska sitä ei enää voi tehdä paremmaksi. Kehitystä
tarvitaan niin kauan kuin on jotain epätäydellistä. Maailmamme on
täynnä epätäydellistä tekniikkaa, joka on saastuttanut luonnon. Koska
syntinen ihminen ei osaa tehdä mitään täydelliseksi, maailma ei tule
koskaan ihmisten toimin valmiiksi. Hän joka itse on täydellinen, on tekevä
täydellisen maailman. Hän tekee kerralla valmista. Hänen maailmassaan ei
tunneta kehitystä, koska sitä ei tarvita.

Jumala on täydellinen Luoja
Hänen tekonsa ovat tarkoituksenmukaisia. Hänen muotoilunsa on täydellisen
kaunista. Hän on värienkäytön mestari. Hänen suunnittelutaitonsa on
ilmiömäinen ja Hänen voimansa rajaton. Makro- ja mikrokosmos ovat Hänen
peukalonsa ja pikkusormensa välissä.

Hän osaa suunnitella täydellisen kokonaisuuden. Hänen luomiensa lajien
välillä näkyy samanlaisten ja erilaisten ominaisuuksien täydellinen harmonia.
Kaikki on luotu määrättyä tarkoitusta varten. Täydellisyyksien välillä vallitsee
täydellinen vuorovaikutus.

Kävi henkäys ulos Jumalan suusta ja sanat täynnä voimaa ja viisautta. Tapahtui
niin kuin Hän sanoi ja maa vilisi elämää. Jokaisen eliön DNA-koodi on osa
viisasta kokonaisuutta ja jokainen planeetta kiertää määriteltyä rataansa.
Hänen koodeissaan ei ole bugeja, eikä sattuma ohjaa Hänen tekojaan. Kunnia
Jumalalle, ainoalle viisaalle!

Jumala on täydellinen Persoona
Kaikki mitä Hän sanoo, se toteutuu. Hän ei peru puheitaan, sillä Hänen sanansa
ovat täydelliset. Ne ovat valmiit tullessaan ulos Hänen suustaan. Hänen ei
tarvitse korjata puheitaan, koska Hänen ilmaisunsa on täydellinen.

Hän ei koskaan muutu, koska Hän on täydellinen. Hänen asenteensa ovat
järkkymättömät, ne eivät muutu. Hänen luonteensa on täydellisen hyvä. Hän
on täydellinen uskollisuudessa ja rakkaudessa. Hänen armonsa luo täydellisen
yhteyden Hänen kanssaan. Hän on täydellinen pitkämielisyydessä ja vihassa.
Hänen tuomionsa on täydellinen oikeudenmukaisuudessa. Hän tietää ja tuntee
kaiken täydellisesti. Kunnia Jumalalle, Hän yksin on hyvä!

Täydellinen pelastus
Kun synti tuli maailmaan, Jumala heti ilmoitti pelastuksen siitä. Hänellä on
täydellinen neuvo joka tilanteeseen. Kaikki Jumalan suunnitelmat toimivat
täydellisesti. Hän on toteuttava sanansa maan päällä lopullisesti ja täydellisesti.
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Hänen ajoituksensa on täydellinen, eikä mikään tapahdu Hänen aikataulussaan
liian aikaisin tai liian myöhään.

Jumala on suunnitellut pelastaa sinut Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän voi
täydellisesti pelastaa sinut, jos tulet Jeesuksen kautta Jumalan luo. Hän antaa
sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi, koska Hän sovitti ne ristillä täydellisesti.
Hän antaa sinulle iankaikkisen elämän, koska Hän sai ylösnousemuksensa
kautta täydellisen voiton kuolemasta. Hän on tekevä sinustakin täydellisen
niin kuin Hän itse on täydellinen. Jeesus Kristus kutsuu sinua kirkkaudellaan
ja täydellisyydellään! Kunnia Jumalan Karitsalle, sillä Hänen uhrinsa on
täydellinen.
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Julkaistu 16.04.2006

Huutavat sydämet
Jokainen tuntee itsensä joskus kurjaksi. Mitä teit kurjuutesi kanssa?
Voisitko reagoida siihen paremmin?

Kurjien huuto
Olenko minä kurja sen tähden, että olen köyhä ja sairas? Ei! - Olemme kurjia
pahojen ajatustemme ja rakkaudettomien tekojemme tähden.

Kuka nyt pahuuttaan ajattelisi! Viihteen virta vieköön tuskamme pois.
Naurumme alla on pahuus, hymyjemme takana ilkeys. Kuka uskaltaa herätä?

Unohtaisinko pahuuteni? Torjuisinko mielestäni pois kurjuuteni? Minä olen
mikä olen, enkä itseäni voi muuttaa. Siksi etsin unohduksen unta.

Kauhea herätys! Kuolema, sodat ja sairaudet, ne taas herättivät meidät. Kuka
tahtoo tuntea kurjuutensa? Olisiko elämä hereillä sittenkin mahdollista?

"Voisiko usko auttaa kurjuuttani? Saisinko lohdutusta uskonnosta? Ei! - En
tahdo olla uskonnon uhri! Uskovaiset ne vasta kurjia ovat!"

Kuinka kurja voisi kurjaa auttaa? Heidän uskostaan on vain pahuuden peitteeksi.
En tahdo seurakunnassa nukkua. Älköön virsien viihde minua lohduttako.

Todellisuutta tahdon elää, vaikka se tuskaa toisi. Silloin ainakin tiedän, mikä
minuun osui.

Pahuuttaan paenneet kompastuvat pimeässä. He eivät tiedä kuka heitä löi. He
ovat unensa uhreja. Voi jumalattomien katkeraa kurjuutta!

Onhan Jumala etsimisen arvoinen! Vain Hän voi meitä auttaa. Kuka olisi Häntä
arvokkaampi ystävä? Hän on kurjan toivo.

Jumala on rikas, minä tiedän sen, kun katson Hänen tekojensa loistoa. Hän
on hyvä ja rakkaudellinen, minä tiedän sen, kun katson Häntä Jeesuksessa
Kristuksessa.

Mitä auttaa pelkkä tieto? Se on hyödytön, jos ei se johda toimintaan. Minä
huudan Häntä kaikesta sydämestäni, koska tiedän Hänen kuulevan.

Otan mukaani oikeita sanoja ja lähestyn Häntä. Avaan sydämeni Hänelle, enkä
peittele mitään.

Minä etsin Jumalaa, joka on luonut taivaan ja maan. Minä vastasin Hänelle, joka
on antanut puolestani suuren uhrin.
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Minä kurja huusin ja Jumala kuuli. Sisimpäni kaipasi Häntä ja sai vastauksen.
Hän katsoi minun puoleeni ja lohdutti minua armollaan.

Hän antoi minun syntini anteeksi Jeesuksen uhrikuoleman tähden. Jumala vie
kurjat onneen ja täyttää köyhät rikkauksillaan.

Hän vastasi huutooni ja otti minut omakseen. Ihmeelliset ovat Hänen
pelastustekonsa!

Tekijä on kuitenkin aina enemmän kuin hänen tekonsa. Jumala itsessään on
paljon ihmeellisempi kuin kaikki se, mitä Hän on tehnyt.

Pelastettujen huuto
Taas minä etsin Häntä. En siksi, että Hän auttaisi minua. Etsin Häntä vain siksi,
että olen kiinnostunut Hänestä.

Minä onnellinen huusin ja Jumala kuuli. Jeesus puhui minulle. Hän ilmaisi
minulle itsensä ja ravitsi henkeni kirkkaudellaan.

Jumalan armosta minä olen, mitä olen. Hän muutti minut. Joka tuntee Jumalan,
on Jumalasta syntynyt.

Ollako Jumalasta, vai eikö olla? Siinäpä vasta on kysymys! Jeesus on siihen
vastaus. Hän on elämän lähde.

Häntä katselemalla me muutumme. Hän on muuttava voima. Sydän tunnetaan
teoistaan, tekeminen olemisesta.

Sydämeni kiintyi Häneen itseensä, eikä vain Hänen tekoihinsa. Siksi onneni
kestää, eikä uskoni Jeesukseen ole vain kurjuuteni puolustus.

Hän on tehnyt tyhjäksi pahuuteni. Hänessä kuolivat pahat ajatukseni.

Kuka on se kurja uskovainen, jolla on hyvä tunnustus, mutta paha sydän? Hän
sanoo olevansa Jumalan lapsi, mutta ajattelee kuin Paholainen.

Älä pelkää! Jeesus on sitä, mitä Hän sanookin olevansa. Siksi sinäkin voit olla
sitä hyvää, mitä tunnustat.

Tuntekaa pahojen ajatustenne kurjuus! Murehtikaa tekojenne pahaa lähdettä.

Lähestykää Jumalaa totuudessa, niin Hän lähestyy teitä armollaan. Mikä onni
onkaan omistaa puhdas sydän ja jumaliset ajatukset.

Paatuneitten huuto
Vihaiset kasvot nousevat minua vastaan. Katkerat suut mitätöivät huutajien
toivon.
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"Ei hän minua kuule, vaikka kuinka paljon huudan! Olen jäänyt Jumalan
vastausta vaille."

Kun Jumala huusi sinulle, vastasitko sinä? Onko siis ihme, jos Hän ei vastaa
sinulle?

Kovetit korvasi Hänelle. Paadutit sydämesi Hänen huudolleen. Siksi Hän on
vaiti, kun sinä huudat.

Minua katsovat kovettuneet silmät, jotka eivät muista näkemäänsä. Vastassani
ovat paatuneet korvat, jotka eivät muista kuulemaansa.

"Ei hän ole minulle huutanut. Jumalako olisi puhunut minulle?" Tokkopa häntä
on olemassakaan, kun hän ei välitä minun hädästäni."

Olitko sinä olemassa silloin, kun Jumala puhutteli sinua? Sydämesi oli
epäjumalasi lumoissa. Ei mitään, oli rakkautesi kohde.

Koska itse olet olematon, niin Hän ei ole olemassa sinulle. Rakastaessasi
turhuutta, olet tullut jumalasi kaltaiseksi.

Voiko sydämeesi jäädä mitään jälkeä Hänen puhuttelustaan? Voi, jos teet
sydämesi pehmeäksi Hänen edessään.

Pehmeä sydämesi sen huomaa, että Hänen sanansa ovat sinua lähellä. Sinun ei
tarvitse noutaa niitä taivaasta.

Lyökää paatuneita sydämiä! Antakaa niille mahdollisuus tulla pehmeiksi.
Kyntäkää syvälle sydämiin, jospa he eivät enää koveta itseään.

Tahdotko olla kurja pahuutesi tähden vai paatua totuutta paetessasi. Ole
mieluummin kurja kuin paatunut, sillä pelastus on valmistettu kurjille.
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Julkaistu 21.11.1999

Syvyys ja korkeus
Jumalan ja ihmisen kohtaamisen vaikeudesta on tuskani.

Huuto syvyydestä
Syvyydestä huudetaan korkeuteen,
pimeydestä valkeuteen.
Korkeuden vastaus ei tavoita huutajaa,
syvyys ei ymmärrä korkeutta.
Korkeudesta huudetaan syvyyteen,
valkeudesta pimeyteen.
Valkeuden huuto ei tavoita pimeyttä.
Pimeys ei käsitä valkeuden puhetta.

Huokaus syvyydessä: Miksi hän ei vastaa!
Murhe korkeudessa: Hän ei ymmärrä puhettani!
Korkeudesta kuuluu huuto syvyyteen:
Katso minä tulen alas, valkeus pimeyden keskelle.
Syvyydestä kuuluu katkera valitus:
Jumala ei vastaa minulle. Häntä ei siis ole.
Miten Jumala ja ihminen ymmärtäisivät toisiaan?

Jumalasta lähti ulos Sana, ihmisen muotoinen.
Hän tuli sisään maailmaan Marian kohdusta.
Jumala tuli ihmiseksi,
että syvyys voisi ymmärtää korkeuden puhetta.
Syvyyden keskellä on korkeus,
syntisten keskellä synnitön,
ihmisten keskellä Jumala, Jeesus Kristus.

Golgatalta huudetaan anovasti korkeuteen.
Vastaus korkeudesta tavoittaa huutajan.
Aurinko pimenee ja kalliot halkeavat,
kun korkeuden Sana astuu syvimpään syvyyteen
ja vie vastauksen kaikille huutajille.
Syvyys ei ole enää vastausta vailla.

Korkeudesta huudetaan syvimpään pimeyteen:
Se on täytetty! Nouse ylös Jumalan valtaistuimelle!
Kunnia Jumalan Karitsalle korkeudessa!
Jeesus Kristus hallitkoon maan päällä!
Hänellä on syvyydenkin avaimet.

Syvyydessä kaikuu korkeuden kutsu.
Valkeus on lähellä pimeyden vankeja.
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Minä vastasin sinun kutsuusi, Jeesus.
Sinä olet minun Herrani ja Jumalani.
Kiitos että ilmoitit minulle Jumalan,
toit minut pimeydestä valkeuteen.
Sydämeni syvyydet murtuivat sinun uhrisi edessä.
Nyt sinä valkeus olet luonani kun asun pimeydessä.
Sinä, Korkeus, olet lähelläni syvyydessä.

"Näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, joka pysyy ikuisesti ja jonka nimi on Pyhä:
Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden luona, joilla on murtunut
ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja herättäisin eloon
murtuneiden sydämen.'"Jes.57:15

Älä sano sydämessäsi: "Kuka nousee taivaaseen? se on: tuomaan Kristusta alas,
tahi: Kuka astuu syvyyteen? se on: nostamaan Kristusta kuolleista." Mutta sano
sydämessäsi: "'Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi',
nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Jos sinä siis tunnustat suullasi
Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet
kuolleista, niin sinä pelastut."Room.10:8-9
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Julkaistu 12.11.2000

Meidän Isä
Ne, jotka tuntevat Jumalan, rukoilevat Häntä. Sydämestään Jumalaa
rukoilevat kokevat ihmeellisen "me hengen". Meidän Isästä me Jeesuksen
kanssa kerskaamme. Isämme tietää kaiken, sillä Hän on pannut kaiken
alulle. Meillä on antelias Isä, sillä Hän on rikas. Hän armahtaa lapsiaan!
Ne, jotka meitä kiusaavat, varokoot meidän Isää!

Kaiken Isä
Pyhitetty olkoon Jumalan nimi ihmisten mielissä ja kielissä!
Kaiken alullepanija on korkealla!
Hän on käsittämättömän suuri!
Ulottukoon Hänen valtansa ihmisten arvostuksiin!
Hänen viisautensa valaiskoon mielet!
Hänen sanansa ravitkoon kielet!
Avautukoon meille Hänen suuruutensa!
Täyttykööt ihmisten ajatukset kaikella sillä,
mitä Hänen nimensä ilmoittaa!
Hän on täynnä viisautta, lähde täynnä elämää!
Joka on ulkona Jumalan ajatuksista, hän on ulkona elämästä,
pihalla kuin pimeys!

Hänen valtansa on hyvä!
Tapahtukoon Jumalan tahto maan päällä!
Toteutukoon Hänen järjestyksensä luomakunnassa!
Häntä vastaan kapinoineet hävetkööt!
Alistukoot kaikki ilolla Jumalan viisauden alle!
Luopukoot ihmiset tyhmyydestään ja totelkoot taas Jumalaa!

Kaiken hyvän antaja!
Anna meille jokapäiväinen ravintomme!
Ilman Jumalan äänen kuulemista henki kuivuu,
sen korvat kovettuvat!
Sydän ilman Hänen sanaansa on halvaantunut!
Se on näivettynyt kuin kuolema, kipeä kuin sairaus!
Sana Jumalalta on kuin vesi janoiselle!
On kuin ruoka nälkäiselle!

Armon antaja!
Antakoon Jumala meille anteeksi, ettemme kuolisi.
Syntimme tulkoon sovitetuiksi, ettei meitä rangaistaisi!
Antakoon Jumala meille Jeesuksen, Poikansa, että uskoisimme!
Hänessä tulee armo ja totuus!
Hänessä astuu sydämeemme anteeksiantamus!
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Rauha Jumalan kanssa täyttää henkemme kuin virta!
Hän on meissä armollinen ja kuljettaa meitä totuuden tietä!
Armahdettu antaa anteeksi, koska hän itse elää armosta!

Ihmeellinen johdattaja!
Jumala, johdata vihollisesi kadotukseen tai
muuta heidät ystäviksesi!
Älä johdata meitä kiusaukseen,
niin kuin teet niille, jotka Sinua vihaavat!
Päästä meidät irti pahan vaikutuksista!
Varjele meidät vihollistemme juonilta!
Tee tyhjäksi Paholaisen työt!
Jeesus Kristus, saata häpeään kaikki pahuuden henkivallat!
Sinä olet yläpuolella kaikkia valtoja ja voimia!
Sinun edessäsi vapisevat kaikki henget!
Pahat kauhusta pakenevat!
Jumalan on kaikki valta, voima ja kunnia!



- 787 -

Jeesus Kristus on minun HERRAni

Julkaistu 30.11.1999

Kehityksen ansassa
Kehitysoppiin uskominen on johtanut ihmiskunnan itsetuhon tielle.

Evoluution ansassa
Tieten he eivät ole tietävinään,
että Jumala loi maailman.
He eivät tahdo todisteita Jumalasta,
koska he haluavat kehittää oman maailmansa.
Ihminen haluaa jumalaksi Jumalan paikalle.
Hän on pannut kehityksen luomisen sijaan -
unohtaakseen alkuperänsä.

Tule ja näe pyhä tiede automaation tiellä!
Itsestään kehittyvä maailma,
sattuman satumainen viisaus,
miljoonien vuosien veistämä jumalainen luomus.
Sattumako kehitti ihmisen, ja ihminen robotin?
Onko materialla viisautta itsessään,
tai syntyykö robotin ohjelma sattuman satona?
Onko miljoonien vuosien viisaus ihmisen viisautta suurempi?
Missä on kehityksen huippu?
Kone on nyt ihmisen orja,
mutta millaiseksi tulee ihminen koneidensa keskellä?

Jumalan tekoja katselemalla tulee viisaaksi.
Hänen hoidossaan ihmisen mieli kasvaa kauniisti.
Ihmisten tekoja kumartamalla tulee järjettömäksi.
Tietoniekkojen hoidossa mieli kehittyy kieroksi.
Kun kehityksen herkut on syöty, niin ansa laukeaa ja
sitten on vain rappiota, saastumista ja kaaosta.

Tieten he eivät ole tietävinään,
että Jumala tulee tuomitsemaan heidän tekonsa.
He eivät tahdo kuulla Jumalan rakkaudesta,
koska he pitävät itseään Jumalaa armollisempina.
He ovat kovettaneet sydämensä ylpeydellään,
ja tehneet otsansa koviksi tieteellään,
ettei Jumalan sana koskettaisi heitä,
eikä heidän sisintään luotaisi uudelleen.

He kumartavat kehitystä ja halveksivat luomista.
Pelastaako heidän jumalansa heidät,
kun luova Sana ilmestyy taivaasta?
Jos he järkeviä olisivat,
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he hylkäisivät kehityksen sanan ja
ottaisivat vastaan Jumalan luovan Sanan,
Jeesuksen Kristuksen.
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Julkaistu 10.12.1999

Juhlat tulossa
Kaikki juhlivat joskus. Juhlien laatu kuvastaa juhlijoiden sisäistä elämää.

Kukin juhlii tavallaan
Sykettä sielussa,
jytkettä ilmassa,
kansat juhlii kuin viimeistä päivää.
He syövät, juovat ja juopuvat,
sillä huomista he pelkäävät.

Tyhjyys sydämessä,
rivoutta sanoissa,
sielut hurmioituvat valheen levossa.
He himoitsevat ja riitelevät,
sillä armoa he eivät tunne.

Krapula illuusiosta,
kauhua herätessä,
kansat kadottavat puhtaan ilon.
He viisastelevat ja nautiskelevat,
sillä totuutta he eivät tunne.

Hiljaisuus Taivaassa,
itkua pyhimmässä,
suru täyttää rakastavat sydämet.
He huutavat viimeisen varoituksen,
sillä armonaika on vähissä.

Tuomio tulossa,
Jumala ovella,
kansat tuomitaan tekojensa mukaan.
He jäivät armosta osattomiksi,
sillä he eivät tulleet uskoon.

Nyt Jeesuksessa,
armo tarjolla,
uskova saa puhtauden lahjana vaan.
Hän saa tulevaisuuden ja toivon,
sillä hän on Jumalan lapsi.

Juhlat tulossa,
pyhyyttä ilmassa,
Jumalan kansa kohtaa rakkaansa.
He ylistävät ja iloitsevat,
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sillä he näkevät Jumalan kasvot.
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Julkaistu 19.11.2001

Hän tuo aamun tullessaan
"Valvokaa siis kaiken aikaa ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paeta kaikkea
sitä, mikä on tapahtuva, ja seisoa Ihmisen Pojan edessä." Luuk.21:36

Tulee yö
Jeesus ennusti tämän maailman viimeisistä ajoista, että se on yö, jolloin kukaan
ei voi tehdä evankeliumin työtä. "Niin kauan kuin on päivä, meidän tulee tehdä
lähettäjäni tekoja. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä työtä."Joh.9:4

Kun antikristillinen pimeys peittää maan ei kannata haikailla menneitä aikoja,
vaan odottaa Jeesuksen paluuta. Mitä tarkoittaa valvominen, josta Jeesus
mainitsee? Se tarkoittaa oman sydämensä ajatusten ja asenteiden vartioimista,
"ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen
murheet".

Huomaa vartiopaikaltasi, milloin nuo kolme pahaa: ylpeys, ahneus ja itsekkyys,
ovat valtaamassa sinua. Ihmiskunnia lumoaa, maan aarteet juovuttavat ja
himojen teettämä työ masentaa.

Vaikka ympärilläsi on pimeää, sydämessäsi voi loistaa Jeesus-valo. Se tuo
lumoavan kunnian sijaan pelastuksen ilon, aistillisuuden huumeen sijaan
Jumalan rauhan ja omaisuuden turvan sijaan tyytyväisyyden Pyhän Hengen
johdatuksessa.

Tulee aamu
Tuli yö ja päivä pakeni.
Ajanko valoa takaa, iltarusko kutsuu.
Katson itään, pimeys synkkä lähestyy.
Kahden vaiheilla vaapun.
Menenkö perään vai lähdenkö vastaan.
Sytytän lampun ja suuntaan itään.
Yö synkkä ahdistaa, vauhtia antaa matkaan.
Kaihoten katson, milloin aamuruskon nään.
Pian tulee aamu ja kohtaan Hänet.

Tuli Hän ja toi aamun tullessaan.
Käyn Hänen luokseen, Taivas kutsuu.
Katson Häneen, muista en pimeyttä enää.
Näen Kasvonsa iloiset.
Uskoni kesti ja vaihtui näkemiseen.
Häntä hetken seurailin maassa.
Nyt onni ikuinen, on seurassain.
Hän on maailman valkeus, vailla varjoja.
Hän on rakkaani, Jeesus Kristus.
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Julkaistu 30.07.2000

Kunnia Jumalalle!
Jumalan nimeä ei kunnioiteta niin kuin olisi Hänen arvonsa mukaista.
Usein Hänestä puhutaan niin kuin kuolleesta, vaikka Hän on ainoa elämän
lähde. Hänestä on tehty oikukas sattuma, vaikka Hän on täydellisen
järjestyksen Mestari. Hänestä on tehty vain seremoniamestari, vaikka Hän
on kaiken keskipiste. Hänestä on tehty ilonpilaaja, vaikka ilman Häntä ei
kukaan voi iloita. Meidän on häpeä. Hänen on kunnia.

Ilmestyköön Jumalan kunnia!
Kumartakoot kaikki luodut Jumalaa, sillä
Hänen on kaikki voima!

Alistukoot kaikki maan päättäjät kysymään neuvoa Jumalalta, sillä
Hänen on kaikki valta!

Kaikkien kaupunkien pääkatuna olkoon Jeesuksen Kristuksen katu, sillä
Hän yksin on tie elämään!

Kaikissa ruokapöydissä laulettakoon kiitosta Jumalalle hyvästä ruuasta, sillä
Hän on kaiken hyvän Luoja!

Kaikkien virastojen seinässä lukekoon:
Jeesus Kristus on Herra!

Kaikkien koulujen pääovien yläpuolella lukekoon:
Kunnia Jumalalle, ainoalle viisaalle!

Kaikkien yliopistojen seinässä olkoon julistus:
Jumalan ihmeellisten tekojen tutkimuskeskus.

Kaikki kansat kokoontukoot voitonjuhliin juhlimaan Jumalan Karitsaa.
Hän taisteli ja otti voiton pahuuden valloista.

Miehet hyppikööt kaduilla riemusta sanoen: Me voitimme!
Koska Jeesus sai voiton ja löi synnin vallat, Hän ansaitsee kultaa ja kunniaa!

Naiset karkeloikoot toreilla sanoen: Me saimme uuden kodin!
Koska Jeesus nousi kuolleista, Hän antaa ylösnousemuksen koko
luomakunnalle!

Lapset huutakoot täyttä kurkkua sanoen: Me saimme ilon!
Koska Jeesus hallitsee, niin oikeus, rauha ja ilo täyttävät maan!

Kansanjoukot kokoontuvat kaikille aukioille kohottaen kätensä Jumalan puoleen
ylistäen Häntä, joka on luonut kaiken taivaissa ja planeetoilla.
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Julkaistu 17.10.1999

Matkalla Taivaaseen
Jumala ansaitsee kaiken ylistyksen. Pyrin kaikin voimin tuntemaan Hänet.

Matkalaulu
Olen iloinen Jumalasta, joka on luonut taivaat ja maan.
Hänen tekonsa ovat ihmeelliset.

Käsittämättömän suuri on Hänen viisautensa. Jumala on älykäs!
Ajatuksiltaan Hän on äärettömän rikas.

Hänen asenteensa ovat jalot ja tavoitteensa puhtaat.
Minä ihailen ja kunnioitan Häntä.

Tahdon päästä Hänen luokseen ja nähdä Hänet kasvoista kasvoihin.
Olen liitossa Hänen kanssaan Jeesuksen Kristuksen kautta.

Hänen huolenpitonsa minua kohtaan tuntuu hyvältä.
Hän näki minun syntisen vaellukseni kohti kadotusta.

Syntieni sovitus oli Hänen suunnitelmansa.
Hän heitti Jeesuksen päälle minun syntivelkani.

Hän ojensi näin rakastavan kätensä minulle.
Tartuin siihen ja Hän nosti minut Jeesus-tielle.

Hän on antanut kaikki minun syntini anteeksi.
Hän on minun voimani ja viisauteni.

Hän antaa minulle voiton kiusauksistani.
Kunnia Hänelle! Hän yksin on hyvä!

Jeesus tukee minua joka askeleellani. Jumala on sankari.
Jeesuksen voima on pelottava.

Hän on kunnioitettava viisaudessaan.
Jumalan Kuningaskunta on lähellä.

Hänen valtansa ilmestyy maan päälle, niin kuin Hän on luvannut.
Tämän maailman loppu on uuden maailman alku.

Joka päivä olen lähempänä sitä hetkeä,
kun saan nähdä Hänet kirkkaudessaan.

Matkani läpi tämän maailman päättyy hetkenä,
jonka Hän on valmistanut.

Kuinka odotankaan perillepääsyä
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Jeesuksen luokse Taivaaseen,
Jumalan Paratiisiin,
Hänen Juhlaansa,
Hänen kasvojensa riemuun!
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