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Teksti 1. korinttolaiskirje 15:51-57
Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, 
yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään 
katoamattomina ja me muut muutumme.
Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. 
Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu 
kirjoitusten sana: -- Kuolema on nielty ja voitto saatu. 
Missä on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema? 

Kuolemattomuutta tavoitellaan. Tiedemiehet tutkivat geenejä vapauttaakseen 
ihmiskunnan kuolevaisuudestaan. Ovatpa jotkut rikkaat antaneet syväjäädyttää 
ruumiinsa toivossa herätä sitten kun kuolemansairaus on voitettu.

Mutta herätä mihin? Marsiin suunnitellaan matkaa tavoitteena päästä joskus 
kenties asuttamaan tuo ihmisen vielä valloittamaton planeetta. Sinnekö kuolematon 
uusi ihmiskunta muuttaisi kun nykyinen maailma käy saastumisen takia 
elinkelvottomaksi?

Kävisikö Marsin lopulta samoin kuin maan? Se hukkuisi sotiin ja saasteisiin? Eivätkö ne ole ihmiskunnalle 
vähintään yhtä suuri ongelma kuin vanheneminen, sairaudet ja kuolemakin?

Mikä geeni saa ihmiset käymään toistensa kimppuun sukupolvi sukupolvelta ja suhtautumaan ympäristöönsä 
välinpitämättömästi tuhoisin seurauksin. Eikö kuolemattomuus vain lisäisi kärsimyksen määrää kun 
jouduttaisiin elämään julmuuden, sotien ja saasteiden keskellä ikuisesti entisten 70 – 80 vuoden sijasta?

Näin Raamattu ennustaa tapahtuvankin*. Pahan vitsauksen tullessa ihmiset etsivät tuskissaan kuolemaa 
mutta se pakenee heitä.
Taivaan erottaa maasta se, että siellä ollaan vapaita syntisestä sydämestä, joka tuottaa ihmisissä täällä 
jatkuvasti pahoja asenteita, aikomuksia ja tekoja, niin myös välinpitämättömyyttä toisten hätää kohtaan.

Kun täällä Telluksella Jeesuksen armahtama syntinen kuolee ja haudataan, niin hänen syntinen ruumiinsa 
muuttuu mullaksi. Sen tilalle hän saa ylösnousemuksen päivänä uuden kehon, jossa ei asu synnin geenejä 
eikä tahtoa sen tekemiseen, ei myöskään katoavaisuutta eikä kuolemaa.

Uusi sydän on saatu täällä uudestisyntymisessä, jonka vaikuttaa Jumalan Henki uskossa Jeesukseen ja 
kasteessa hänen omakseen. Taivaassa tämä uusi loistaa ikuista kirkkautta katoamattomuudessa. Poissa ovat 
synnin haavat ja taistelu syntiä vastaan. Se on jäänyt tänne.

Tämä maailma katoaa kerran, mutta Jumala tulee luomaan sen tilalle kerran uuden, joka pysyy ikuisesti. 
Siihen maahan hän kutsuu jokaista meistä. Kun pyydät Jeesusta, syntiemme sovittajaa matkakumppaniksesi, 
niin hän vie sinut perille!

Rakas Jeesus, anna meille armo pysähtyä tutkimaan elämäämme ja tarkistaa sen suunta kohti taivastasi! 
Aamen.

• Ilm.9:6
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Teksti Psalmi 139: 7-12
Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi?
Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, 
sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten 
taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi.
Vaikka sanoisin: "Nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon", sinulle ei 
pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste, pimeys kuin kirkas valo. 

Sinun Luojasi tuntee sinut tarkemmin kuin 
sinä itse. Sinä saat olla oma itsesi pelkäämättä 
että Luojasi hylkäisi sinut. Sinun kielelläsi ei ole 
sanaa jota hän ei tuntisi. Silti Luojasi on kanssasi 
uskollisesti jättämättä sinua koskaan yksin.

Vaikka ajattelisit olevasi niin suurissa vaikeuksissa 
ja sellaisen pimeyden keskellä ettei Jumalakaan 
näe sinne, olet väärässä. Jumalalle synkinkin 
soppi ja koppi ovat kuin päivänpaisteessa.

Vaikka olisit täysin yksin ja kokisit ettei sinulla ole toivoa ja olisit itsetuhon 
partaalla, niin silti olisit Jumalan kämmenellä. Et pääse häntä karkuun, ja miksi 
pitäisikään.

Luojasihan on sinun puolellasi ja hän tahtoo taluttaa sinua väkevällä kädellään niin 
että itsekin näkisit valon joka aina loistaa Jumalasta sinua kohti. Anna hänen 
valaista silmäsi ja tuulettaa sielusi kammiot.

Et ole hänelle lainkaan toivoton tapaus. Hän on erikoistunut auttamaan horjuvat 
tukevasti jaloilleen ja täyttämään epätoivoiset ylenpalttisen toivon paljoudella. 
Rakas Jeesus, kiitos että sinun valosi loistaa synkimpäänkin pimeyteen ja tuo sinne 
uuden valon ja elämän. Aamen.
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Psalmi 49:16
Mutta Jumala lunastaa minut, hän tempaa minut tuonelan otteesta.

Joskus elämä loppuu, niin rikkaan kuin köyhänkin 
elämä. Sitten alkaa iankaikkisuus, niin entiselle rikkaalle 
kuin entiselle köyhällekin.

Siellä rikkaus ja köyhyys määritellään toisin kuin täällä. 
Rikas on nyt se jolla on Jumala ystävänä, köyhä se jota 
Jumala ei tunnista ystäväkseen.

Ystävyys Jumalan kanssa voi syntyä vain maanpäällisen elämän aikana. Se ei synny 
kuitenkaan meidän ehdoillamme. Se syntyy vain syntien anteeksisaamisen kautta.
Synti on se joka erottaa Jumalasta niin rikkaan kuin köyhänkin. 

Kun Jeesus Kristus saa antaa synnit anteeksi, niin yhtä hyvin köyhä kuin rikaskin 
tulee ystäväksi Jumalan kanssa, joka tahtoo jokaisen pelastuvan.

Kun suuri armahtaja, Jeesus, Jumalan Poika saa tulla sinulle ja minulle 
Vapahtajaksi, ajallinen rikkaus tai köyhyys menettävät lopulta merkityksensä.
Ne jäävät tänne. Rikas on se jolla on aarre Jumalan luona.

Rakas Jeesus, anna minulle kyky nähdä kyllin kauas, niin etten täällä katkeroituisi, 
vaan ymmärtäisin että sinussa omistan katoamattoman aarteen.Aamen.
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Teksti Job 19:25
Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä.
(Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. 
Vuoden 1938 Raamatunkäännös)

Sinä joka olet suurten taakkojen alla ja olet murtumaisillasi 
niiden painosta. Sinulla on taivaallinen Lunastaja. Hän elää ja 
hänellä on hallussaan elämän ja kuoleman avaimet. 

Sinä saat uskoa Elämään ja olla varma siitä että sinulle on 
varattu osa siinä. Luota Elämään. Hän on Jeesus Kristus. Hän on 
voittanut kuoleman ja saatanan vallan omalla ristinkuolemallaan.

Sinä joka olet uupunut ja surun murtama, jätä itsesi Elämän, 
Jeesuksen Kristuksen kannettavaksi. Hän ei jätä sinua yksin, vaan on aina kanssasi 
ja lohduttaa sinua. Jeesus rukoilee sinun puolestasi ja vie sinut valoon.
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Teksti Psalmi 126:5-6
Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, se oli meille kuin unta. 
Silloin suumme hersyi naurua ja riemu kajahti huuliltamme.

Herra, tämä alkanut päivä on sinun antamasi. Kiitos 
tästä päivästä. Anna minun kulkea tänään sinun polkujasi ja 
puhua sinun sanojasi heille, joita kohtaan.

Herra, eilinen on jäänyt taakse. Sinä tiedät eilispäivän 
virheeni ja laiminlyöntini. Kiitos että saan tuoda nekin sinun 
eteesi ja pyytää sinua laskemaan armosi epäonnistumisteni 
yli. Herra, anna anteeksi ja käännä kaikki parhain päin.

Herra, kiitos että tämäkin päivä on armosi päivä. Kiitos että saan elää uudessa 
todellisuudessa jossa sinä vaikutat joka päivä armahtavassa rakkaudessasi luoden 
uutta ja kaunista minussa ja minunkin välitykselläni.

Herra, käännä koko maamme ja kansamme kohtalo, niin ettei se vajoa synnin 
suohon ja huku. Täytä maamme sinun laupeutesi tuntemisella ja sinun 
ylistykselläsi. Aamen.
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Teksti Psalmi 126:5-6
Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat. 
Jotka itkien menevät kylvämään vakkaansa kantaen, ne riemuiten palaavat kotiin 
lyhteet sylissään.

Sinä joka olet tottunut ajattelemaan tehokkuutta 
kaikessa, saat iloita siitä että Jumalan valtakunnassa asiat 
ovat toisin. 

Tappion ja kärsimyksen kyyneleet ovat nyt voiton enne. 
Jumalan edessä nöyrtyneet ja hänen tahtoonsa suostuneet 
Jeesuksen opetuslapset saavat todistaa ihmettä.

Itkusta ja valituksesta ei ole kohta tietoakaan kun Jumalan 
työ tulee ilmi kaikessa suuruudessaan. Hän on ollut koko 
ajan kääntyneenä heidän puoleensa, jotka eivät ole 
elämässään luottaneet itseensä vaan Jumalan armoon ja 
laupeuteen. 

Kaikkivaltiaan siunaus tekee rikkaaksi. Oma vaiva ei lisää siihen mitään.
Jeesus Kristus, opeta minut katselemaan elämää sinun silmilläsi. 



Päivän saarna 7.11. 2008 pe

Teksti 2. Korinttolaiskirje 5:1
Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme puretaankin, 
Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä.

Tämä päivä on kartuttanut ikää tasaisesti itse 
kullekin Telluksen tallaajalle. Niin tulee tekemään 
huominenkin, yhden päivän kerrallaan, yhden 
kuukauden ja yhden vuoden kerrallaan.

Päivän vanhakin voi kuolla. Elää voi satavuotiaaksikin. 
Tavoite saa olla korkealla. Silti on hyvä muistaa että 
kerran päivien määrä on täysi. Jumala on säätänyt itse 
kullekin meistä päivän jona hän kutsuu meidät pois 
tästä ajasta ikuisuuteen.

Raamatussa Jumala ilmoittaa ettei sielumme voi 
koskaan kuolla. Luodessaan meidät Jumala on antanut 
meille jokaiselle hitusen omasta itsestään ja niin meistä tuli kuolemattomia.

Kehomme vanhenee ja kuolee, mutta sielumme on ikuisesti elävä. Jumala halajaa 
antamaansa sielua takaisin yhteyteensä. Hän tahtoo sitoa meidät itseensä 
uudelleen iankaikkisen rakkauden sitein antamalla meille meidän syntimme 
anteeksi.

Kuolema tuli maailmaan ihmisten langettua ylpeyteen haluten nousta Jumalan 
paikalle. Yhteys ikuisen elämän antajaan ja ylläpitäjään katkesi. Meistä tuli synnin 
orjia ja synnin palkka on kaksinkertainen kuolema. Kuolemme ruumiillisesti 
kuoltuamme ensin hengellisesti elämänlangan Jumalaan katkettua synnin 
voimasta.

Kun tulemme syntiemme sovittajan Jeesuksen puhdistettavaksi, yhteys Jumalaan, 
Isäämme, syntyy uudelleen. Siksi Jeesus on tie iankaikkiseen elämään, ja vain hän. 
Vain hän on kuollut syntiemme sovitukseksi*. 

Jeesus pelastaa kadotustuomiosta ja vie omansa taivaaseen, jossa Jumala antaa 
sinne saapuville uuden kehon, joka ei enää vanhene eikä kuole.

Rakas Jeesus, anna minun ymmärtää iankaikkisuuden merkitys! Anna minun 
nöyrtyä ja tulla luoksesi niin että saat pelastaa minut kuolemasta ja kadotuksesta.

*Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa 
Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room.6: 23
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Teksti Johanneksen evankeliumi 6: 40
Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen 
elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet." 

Kallis ystävä, kuulethan sielussasi mitä Jumalan Poika 
sanoo sinulle: Isä Jumala tahtoo antaa sinulle kodin 
taivaassa! Isä rakastaa sinua käsittämättömän paljon!

Käännä katseesi sielusi silmillä Jeesukseen, näe hänet ja 
ota vastaa lahjaksi usko ja luottamus häneen. Jeesus on 
sinullekin tie Isän luo ja kerran taivaan kotiin*.

Viimeisenä päivänä Isä Jumala lähettää Jeesuksen herättämään 
sinut ja kutsuu kotiin. Voi sitä riemun päivää!

*Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun 
kauttani.” Joh.14:6
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Teksti Psalmi 85: 2-8
Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä käänsit Jaakobin suvun kohtalon,
sinä annoit anteeksi kansasi synnit, pyyhit pois kaikki sen rikkomukset. 
Sinä taltutit suuttumuksesi, sammutit vihasi hehkun.
Käänny jälleen puoleemme, Jumala, pelastajamme, älä enää ole meille vihoissasi!
Kestääkö sinun vihasi iäti, jatkuuko se polvesta polveen?
Kunpa jälleen kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit meidät, niin kansasi saisi iloita 
sinusta.
Herra, osoita, että olet uskollinen, pelasta meidät!

Voiko ihminen hylätä lapsensa? Uutiset lapsista 
kaljapullo tuttina ja vanhemmat ravintolassa 
juhlimassa osoittavat että voi. Uutiset kymmenistä 
tuhansista abortoiduista lapsista kertovat että ihminen 
voi hylätä lapsensa, niin mies kuin nainenkin. Uutiset 
rikkoutuvista perheistä kertovat että ihminen voi hylätä 
koko perheensä.

Jumala ei kuitenkaan voi hylätä hylkäävää ihmissukua. Hän on sitoutunut meihin 
rakkaudella. Vaikka hän aiheellisesti kurittaa meitä meidän syntiemme takia, ei hän 
silti hylkää. Katuva ihminen on aina tervetullut oikeudenmukaisen ja samalla 
kuitenkin armollisen Jumalansa luo. Katuvalle Jumala lukee armonsa oikeudeksi.

Siksi ei ole turha huutaa Isän Jumalan puoleen vaikka sen tekisi tuhannen ja 
sadannen kerran. Taivaallinen Isä ei voi hylätä lapsiaan, meitä kättensä töitä, jotka 
hän on luonut kuvakseen ihmeellisellä viisaudellaan rakkautensa voimasta!

Rakas Jeesus, armon tuoja! Kiitos että tänäänkin on lupa tulla katuen luoksesi ja 
uskoa kaikki syntinsä anteeksi sinun maahan vuotaneen sovintoveresi tähden. 
Kiitos ettet heitä pois yhtäkään luoksesi tulevaa*! Sinä täytät sydämemme ilolla ja 
toivolla! 

*Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja 
pois Joh.6:37
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Teksti Jesaja 38:17
Silloin kaikki se, mikä oli katkeraa, kääntyy parhaakseni. Sinä pelastat minut kuoleman kuilusta. Selkäsi 
taakse sinä heität kaikki minun syntini.

 
Sairaus oli kuningas Hiskian rukouksen aihe ja syy. Herra armahti 
häntä ja antoi Hiskian parantua kuolemansairaudesta.

Ruumiillista sairautta suunnattomasti pahempi on sairaus nimeltä synti. 
Sunnuntain uutisissa kerrottiin seuraavaa: Tuore aivotutkimus osoittaa, 
että jotkut nauttivat nähdessään muiden kärsimyksiä. 

Magneettikuvat paljastivat, että satuttamisen katselu aktivoi 
aggressiivisuuteen taipuvaisten teinien mielihyväkeskuksen. 

Sen sijaan aivojen alue joka hillitsee käytöstä, oli heillä hiljakseen. Kun 
omatunto nukkuu, synti saa vallita ja rehevöityä. Terveellä kasvatuksella, 
jossa opetetaan lapselle hyvän ja pahan ero, saadaan paljon hyvää 
aikaan.

Sekään ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että lukemattomilla tavoilla synti kietoo meidät otteeseensa. Me 
emme edes tajua sitä, ennen kuin Jumala herättää omantuntomme tajuamaan tekojemme ja 
laiminlyöntiemme seuraukset.

Jumalan nuhteitten meissä herättämä terve syyllisyys saa meidät etsimään sovitusta ja anteeksiantoa 
oikeasta lähteestä. Se on hän, Jeesus Kristus joka kärsi ristillä syntiemme rangaistuksen kerta kaikkiaan.

Kun Jeesus saa herättää meidät ja antaa meille synnit anteeksi, niin uudistumme.

Siitä lähtien omatuntomme on hereillä ja Jumala ohjaa meidän ajatuksiamme ja tekojamme sanallaan 
oikeaan suuntaan. Tervehtymisemme synti- sairaudesta on alkanut. 

Jeesus on saanut pelastaa meidät armollaan iankaikkisesta kuolemasta ja kadotuksesta. Olemme matkalla 
kohti taivasta.

Rakas Jeesus, anna meille tervettä nöyryyttä ottaa sinulta vastaan nuhteitasikin, niin että saat ohjata meidät 
elämän tielle ja siinä eteenpäin taivaaseen saakka.

Anna meidän ymmärtää että kasvattaessasi meitä rakkaus on aina syy siihen mitä teet, ja ettet sinä et tee 
koskaan virheitä. Sinä tahdot estää meitä lähtemästä väärille teille ja viimein tuhoutumasta. 
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Teksti Matteuksen evankeliumi 24:13
Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. 

 
Suomalaisia pohjoisnaparetkeläisiä haastateltiin 
radiossa vuosikymmeniä retken jälkeen. Yksi kysymys kuului 
eikö heitä pelottanut mahdollinen nälkä- tai paleltumiskuolema 
vaikeissa olosuhteissa? 

Retkellä ollut tutkija naurahti ja sanoi heidän ottaneen kaikki 
riskitekijät niin hyvin huomioon ettei heidän mieleensä tullut 
sellaista ajatustakaan. Retki oli onnistunutkin hyvin ja kaikki 
pääsivät terveinä jääkarhujen maasta takaisin ihmisten ilmoille.

Jos haluaa kestää loppuun saakka hengissä vaikeissa 
olosuhteissa, on siis valmistauduttava niihin hyvin. Tämä periaate pätee myös kun puhutaan uskon 
säilymisestä hengissä aikana, jolloin laittomuus ja jumalattomuus rehottavat. 

Ateistinen ilmapiiri on länsimaissa välillä kuin käsin kosketeltavissa. Jumalasta on tehty yksityisasia ja 
satuolennon kaltainen hahmo, jolla ei ole oikeasti merkitystä arjen kuvioissa. Jeesuksen, Jumalan Pojan 
seuraamisesta on tehty teatteria. Kysymystä synnistä ja parannuksen teosta ei haluta ottaa edes puheeksi.

Jumalan kieltämisen ilmapiirissä itsekkyys ja oman edun tavoittelu saavat helposti vallan, ellei pidä 
varaansa. Luottamus Isän johdatukseen muuttuu huomaamatta kyynärpäätaktiikaksi ja ystävät alkavat 
näyttää salakavalasti vihollisilta.

Jeesuksen oma kestää vahvana lopun aikoina pysymällä kiinni Jeesuksessa ja mahdollisimman lähellä häntä. 
Seurakuntayhteyttä, rukousta ja Jumalan sanan Raamatun tutkimisesta tulee vaalia kaikin voimin. 
Päivittäinen parannuksen teko, suunnan tarkistaminen pitää Jeesus- tiellä.

Sillä tiellä syntinen saa joka päivä levon anteeksiantamuksen pyyhkiessä syntikuormat pois. Pyhä Henki 
virvoittaa synnyttäen sydämeen joka päivä iloa ja armahtavan rakkauden mieltä kanssakulkijoita kohtaan ja 
ennen kaikkea toisia Jumalan lapsia kohtaan.

Rakas Jeesus, pidä minusta kiinni loppuun saakka. Vahvista heikko uskoni sinuun juurevuudessaan suuren 
hongan kaltaiseksi. Yksin en kestä. Sinussa kestän kaiken. Kiitos että kuulet rukoukseni.
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Teksti Aamos 5:18
Voi teitä, jotka hartaasti odotatte Herran päivää! Mitä iloa teille on Herran päivästä? Se tuo pimeyden, ei 
valoa.

Nippe oli hankkinut koiranpennun, karjalankarhukoiran, joka sai nimekseen Vainu. 
”Ensi vuonna vien sen näyttelyyn ja se voittaa pokaaleja”, unelmoi Nippe. 

Niin tapahtui. Näyttely alkoi ja eteni kunnes oli Vainun vuoro astua kehiin. Kun kilpailun 
tuomari koetti katsoa Vainua lähempää, se iskeä kalautti hampaansa tuomarin käteen ja 
murisi kovasti.

Lääkärillehän siinä oli koiratuomarin lähdettävä. Lähtiessään hän kysyi Nipeltä onko 
Vainu purrut ketään muuta. ” Ei muita kuin postinkantajaa ja sähkömiestä ja nuohoojaa. 
Ei tietääkseni ketään muuta.” 

” Vai ei muita!” huudahti tuomari. ”Kasvattakaa koiranne elämään ihmisiksi, tai sen 
kilpailu - ja muukin ura tyssää tyystin. Kasvattakaa kun vielä voitte. Tämän ikäisenä se 
saattaa onnistuakin.”

Seuraavana vuonna Nippe päätti viedä koiransa metsästyskokeeseen. ” On se niin varttunut, että osaa jo 
hommansa”, tuumi hän. ” Onhan sillä karhunajo veressään.”
Niinpä Vainu ja sen isäntä löytyivät metsästä karhukokeen suorittajien jonossa. Kun Vainun vuoro tuli 
osoittaa taitonsa, se kääntyi oitis kokeen valvojan suuntaan ja purra naskautti häntä käteen kaikin voimin.

”Mitä tämä merkitsee?” huusi tuomari. ”Tämä koira on purrut tuomaria edellisessäkin arvioinnissa, ja nyt 
taas! Onko sitä koulutettu lainkaan vai onko se täysi peto? Vainun ura kilpailuissa katkeaa tähän!”

” Vai pitäisi rotukoiraa kasvattaakin?” ihmetteli Nippe. ” Kyllä rotueläin osaa hommansa opettamattakin.” ” 
Eikä se ole purrut ketään muita kuin postinkantajaa ja sähkömiestä ja nuohoojaa ja tuomaria viime vuonna 
ja nyt teitä. Ei tietääkseni ketään muuta. Kyllä Vainu on ollut kunnon koira. Tule Vainu, lähdetään!" 

Nippe kiskaisi Vainun hihnasta saadakseen murisevan koiransa liikkeelle. Silloin Vainu äkkiä kääntyi ja purra 
potkaisi Nippeä käteen ja heti sitten takapuoleen, jonne se jäi hurjana ärisemään.

” Vainu, kuomaseni, mikä sinulle tuli?” älisi Nippe hädissään. ”Sattuu, sattuu, auttakaa!”
 Rakas Jeesus, varjele meitä tuudittautumasta valheisiin ja tulemasta niiden pettämäksi ja 
joutumasta ahdistukseen kun tulemme kerran sinun arvioitavaksesi valtaistuimesi eteen.
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Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin 
Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen 
kanssaan.

Kysymys kuolleiden ylösnousemuksesta oli vaikea 
Raamatun kirjoittamisenkin aikoihin. 

Kun Paavali julisti Ateenan suurella torilla sanomaa kuoleman 
voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta, osa kuulijoista pilkkasi 
häntä. 

Mutta osa oli kiinnostunut ja halusi kuulla Paavalia toistekin, 
muutama hakeutui Paavalin seuraan ja tuli uskoon. He saivat 
armon löytää elävän Kristuksen.

Uskoa ei voi omin voimin, mutta päätöksen siitä haluaisiko uskoa Jeesukseen 
jokainen on valtuutettu tekemään. Muutenhan suhde Jumalaan ei voisi olla 
henkilökohtainen.

Uskon kautta me alamme ymmärtää että sanoma ylösnousemuksesta on totta. 
Monesti epäilemmekin, mutta silti uskomme, koska Jeesus itse tukee uskoamme 
häneen.

Vasta taivaassa olemme perillä. Siksi on niin tärkeä valvoa ja pysyä hereillä nyt kun 
olemme vasta matkalla taivaan kotiin.

Rakas Jeesus, pidä minut aina lähellä itseäsi, niin että uskoni sinuun säilyy elävänä 
perille saakka.
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Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen,ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, 
jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden.

Kun tulet matkallasi tienristeykseen, sinun on valittava tie jota jatkat 
eteenpäin. Jos tiedät oikean tien jo ennestään, on valinta helppo. Jos et 
ole varma, on käytettävä apuneuvoja, karttaa, navigaattoria tai on 
kysyttävä tietä.

Ihmiskunta on tienhaarassa, eikä sillä ole suunnistusvälineitä 
tulevaisuuteen. Se ei kuitenkaan halua kysyä Jumalalta oikeaa tietä. Tämä 
perimmäinen synti, halu pysytellä kaukana hyvästä Jumalasta tulee 
koitumaan sen kohtaloksi.

Jumala haluaisi niin mielellään neuvoa tien taivaaseen jokaiselle kansalle ja jokaiselle yksityiselle ihmiselle, 
mutta hänen neuvonsa eivät näytä kelpaavan kuin harvoille. Totuus on silti vielä nyt kaikkien ulottuvilla, 
rukouksen ja Raamatun avaamisen mitan päässä.

Koittaa kuitenkin aika, jolloin Jumala sulkee totuuden oven niiltä, jotka sitkeästi vastustavat sen 
vastaanottamista ainoalta taholta jolta se on löydettävissä: Jumalalta. 

Silloin Jumalan vastustelijat tulevat näkemään että he eksyvät perusteellisesti, kun ei ole muuta neuvojaa 
kuin he itse. Jumala vielä vauhdittaa niiden eksymistä, jotka ovat eksymisen itse valinneet. 

Silloin ihmiset kuvittelevat olevansa viisaita. He rakentavat kestämättömiä teorioita elämästä, johon ei 
mahdu elävää Jumlaa. He elävät elämää kestämättömällä tavalla. Silti he kuvittelevat olevansa viisaita, 
kunnes koittaa päivä jolloin valhe, jota he lähtivät seuraamaan, paljastuu valheeksi. Silloin on kuitenkin 
myöhäistä katua.

Silloin ihmiset sanovat vuorille: 'Kaatukaa meidän päällemme', ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät.' ** Tieto 
siitä miten Jumalan luo päästään on kadonnut, tai on tullut valheen vääristämänä käsittämättömäksi. 
Rakas Jeesus, anna meille nöyrtymisen armo sinun edessäsi. Varjele meitä mieltymästä valheeseen ja 
valitsemasta sitä, vaikka se olisi kuinka houkutteleva hyvänsä.

Rakas Jeesus, varjele ettemme anna valheen hiipiä sisimpäämme vaikka sitä opetettaisiin kuinka korkealta 
inhimilliseltä taholta tahansa. Anna meille rohkeus seurata sinua yksinkertaisessa uskossa sinuun ja sanaasi 
Raamattuun. 
Herätä kansamme ja koko ihmiskunta valitsemaan elävä totuus, sinut Herra Jeesus!

* ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, 
voidaksensa pelastua. 2.Tess.2:10 1938 Raamatun käännös
** Luukas 23:30
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Teksti Matteuksen evankeliumi 24:14
Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille 
todistukseksi, ja sitten tulee loppu.

Kuka on syyllinen kaikkeen pahaan maan päällä, 
Jumalako?

Kun Jeesus ilmoittaa lopun tulevan evankeliumin tultua 
saarnatuksi kaikkialle maailmaan, on se armon osoitus, 
eikä kirotun Jumalan viimeinen kolttonen.

Näin on, sillä maailma olisi loppunut jo kauan sitten ilman Jumalan lukuisia 
väliintuloja. Esimerkkinä tapaus lähivuosilta. 

Norja laukaisi kymmenisen vuotta sitten säähavaintoraketin, jonka suuren itäisen 
naapurimme tutkajärjestelmä tulkitsi ensin ydinasehyökkäykseksi. Oli lähellä 
etteivät ydinohjukset lähteneet matkaan.

Jumala on hidastanut historian kulkua niin että elämme atomiaikaa vasta nyt. 
Muuten tuho olisi tullut saastumisenkin seurauksena jo paljon aikaisemmin.
Jumala on säästänyt ihmiskuntaa rakkaudessaan siksi että kaikilla olisi 
mahdollisuus kuulla ilosanoma Jeesuksesta ja uskoa hänen nimessään ja 
sovintoveressään syntinsä anteeksi.

Se, että loppu tulee vasta evankeliumin saavutettua koko maailman, on armoa. 
Syntiin langennut ihmiskunta on saanut armon aikaa tuhansia vuosia Jumalan 
varjellessa sitä keksimästä tuhon avaimia aikaisemmin.

Kaikille evankeliumin vastaanottaneille loppu on kuitenkin suurimman ilon hetki.
Silloin saadaan nähdä kuoleman voittaja Jeesus Kristus kasvoista kasvoihin 
taivaassa, uudeksi luotuina maailmassa, joka pysyy iankaikkisesti, maailmassa, 
jossa ei ole enää syntiä, saatanaa eikä kuolemaa.

Rakas Jeesus, anna kaikkien ihmisten nöyrtyä ottamaan vastaan armosi ja 
totuutesi, niin ettei valhe saa heitä valtaansa ja vie heitä eksytykseen, vihaan ja 
lopulta kadotukseen. 

Rakas Jeesus, anna meidän ymmärtää että sinä rakastat meitä ja olet ainoa 
toivomme löytää elämään tarkoitus, sovitus ja lepo. Aamen.
 


