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Karitsan elämänkirja
Alkutervehdys
Tämän kirjoituksen aluksi tervehdin teitä Suomessa olevia ystäviäni, lukijoita ja kuulijoita, mutta
myös monissa muissakin maissa asuvia sisariani ja veljiäni Herrassa ”…jotka Isän Jumalan edeltä
tietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja
hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.” (1. Piet. 1:2). Hänen on kunnia, kiitos, ja ylistys! Herra olkoon kanssanne!
Aluksi
Tämä kirjoitus sai alkunsa eräälle raamattupiirille lähettämästäni sähköpostista ja liitekirjoituksesta
koskien tätä kyseistä asiaa. Tässä lyhyessä kirjoituksessa puhumme Karitsan elämänkirjasta. Karitsan elämänkirja on kirja taivaassa. Siihen on kirjoitettuna kaikkien valittujen, eli pelastuneiden vanhurskasten nimet.
Karitsan elämänkirjasta
Jumalan valittujen nimet ovat olleet elämän kirjassa jo kauan ennen näkymättömän ja näkyvän maailman luomista. Kaikki perustuu tässäkin Jumalan armovalintaan. Muuten armo ei olisikaan armo.
Kaikkialla maailmassa on ollut siitä lähtien, kun Karitsan elämänkirja kirjoitettiin valittujen joukko,
se, joka perii iankaikkisen elämän. Muut ovat paatuneet ja jääneet synteihinsä. Kirjoitettu on: ”Mitä
Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet” (Room. 11:7).
Edelleen luemme:
”Onhan kirjoitettu: "Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin." Mitä me tähän sanomme? Ei
kai Jumala ole epäoikeudenmukainen? Ei suinkaan. Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan". Niin se ei siis ole sen vallassa,
joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen… Niinpä niin, oi ihminen,
mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: "Miksi minusta
tällaisen teit?" Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?” (Room. 9:13–16, 20,21).
”…Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia: "Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin
olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni"? Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus?
"Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille."
Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.” (Room. 11:4-6).
Jumalan tuntemisessa oleva lapsi loukkaantuu tällaisten kysymyksien edessä. Eli: ”Teinkö ratkaisuni, ja parannuksentekoni aivan turhaan? Annoinko elämäni Jeesukselle aivan suotta? Teinkö turhaan
uskonratkaisuni?” Jos taivaaseen pääsee ”tuosta vain”, kannattaako kilvoitella sisälle ahtaasta portista ja kulkea kaidalla tiellä? Mitä järkeä sellaisessa on? Eihän tämä näin voi olla?
Tällaiset puheet ovat kuitenkin hengellisten pikkulasten ajatuksia ja kysymyksiä. Jumala on tiennyt kaiken tulevankin jo ennen maailmojen ja ihmisen luomista. Hän on kaikkitietävä Jumala.
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Nimet Karitsan elämänkirjassa
"Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa." (Luuk. 10:20).
”Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta,
vaan tunnustan hänet omakseni Isäni ja hänen enkeliensä edessä” (Ilm. 3:5).
”Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun
Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta” (Ilm. 13:8).
”Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta
maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole,
mutta se on tuleva.” (Ilm. 17:8).
”Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan” (Ilm. 21:27).
Kaikki perustuu Jumalan ennalta valintaan, nousipa pienen ihmisen ymmärrys kuinka kiivaasti sitä
sanaa vastaan. Ihmisen suurimpia syntejä on moittia Jumalaa ja olla liian usein omavanhurskas.
Jokainen perille päässyt saa taivaassa uuden nimen. Nimemme elämänkirjassa on aivan muu kuin
nykyinen nimemme täällä ajassa. Voittajalla on uusi nimi, jonka vain sen omistaja tietää.
”Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä
kukaan muu kuin sen saaja” (Ilm. 2:17).
Voittajaan on kirjoitettu useita muitakin nimiä.
”Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä
ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.” (Ilm. 3:12).
Pelastuneiden ja siellä Herraa palvelevien otsissa on heidän omistajansa nimi. ”Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.” (Ilm. 22:3,4).
Kaikilla ei ole nimeä taivaan kirjassa
Monet kuitenkin luopuvat iankaikkisesta elämästään. Joku lankeaa maailmallisuuteen, rahan himoonsa, tai ei vain sokeudessaan välitä tästä näin suunnattoman suuresta pelastuksesta. Joku ei kestä uskonkoetuksissa.
Voi siis myös menettää nimensä elämän kirjasta, eli että se pyyhitään pois. Mutta Jumalan tahto
ei ole se, että joku lankeaa. Monilla on täällä ajassa kuitenkin nimi että elävät, mutta ovat kuolleita.
"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä
ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. " (Ilm. 3:1).
”Nämä ihmiset ovat häpeätahroja teidän rakkaudenaterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, jotka tuuli vie ja jotka
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eivät vettä anna, puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää, kahdesti kuolleita, juuriltaan repäistyjä, pärskyviä meren aaltoja, joiden vaahtoharjana on heidän häpeänsä, radaltaan harhautuneita
tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkin pimeys.” (Juud. 1:12.13).
Kahdesti kuolleita ovat ne jotka ovat jo täällä ajassa hengellisesti kuolleet, ja tulevat kerran osallisiksi myös iankaikkisesta kuolemasta.
Mutta: ”Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä
elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä”
(Ilm. 3:5).
Valinnasta:
”Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä
ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin". Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos
Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois. Mutta nuo toisetkin, jos eivät
jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Sillä
jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun,
kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!”
(Room. 11:17–24).
On siis elettävä niin, ettei tule hakatuksi pois elämän puusta, sillä monet eksyvät ja luopuvat Herrasta elämän kamppailuissa. Lopunajalla tämä toteutuu monien uskovienkin kohdalla.
”Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät
lyhennetään… Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja
ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.” (Matt. 24:22,24,25).
Pelastukseen valitut
”Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa
totuuteen.” (2. Tess. 2:13).
”Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on
Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden” (2. Tim. 2:10).
”Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.” ( Matt. 22:14).
Tämä kaikki on hyvin ihmeellistä. Mutta Jumala on liian suuri että voisimme häntä kokonaan tuntea, ”Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni,
sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.” (Jes. 55:8,9).
”Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen
tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä! Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa?” (Room. 11:33,34).
Kun Kristukseen uskova ihminen saa sen ymmärryksen, että hänen nimensä on jo Karitsan elämänkirjassa, rauha, turvallisuus, pelastuksen riemu ja kiitollisuus lisääntyvät sisimmässä. Tällainen tieto
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antaa voimaa ja rohkeutta edessä olevassa kilvoituksessa. Taivaassa tunnetaan jo Herran kansa.
Taivaassa on jo suuri joukko ennalta valittuja ihmisiä, heidän henkiään.
”…te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin
tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten
henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.” (Hepr. 12:22–24).
Tämä on todella ihmeellistä! Mutta kerran koko ihminen, ruumis, sielu ja henki on perillä kotona.
Vahvistakoon hän ”…teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja
Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa” (1. Tess. 3:13).
Silloin valitut ovat saaneet perinnökseen sen, joka on ollut jo kauan sitten olemassa.
”Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa
se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.” (Matt. 25:34).
”Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki,
mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme
olevassa kilvoituksessa” (Hepr. 12:1).
Kilvoittele siis sinä, Herran valitsema, tartu kiinni tulevan elämään.
”Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon
hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä” (1. Tim. 6:12).
Jumalan armovalintaa ja nimeä Karitsan elämänkirjassa voi toki mietiskellä ja pohtia mielessään
aivan vapaasti, mutta oikea, varma ja lopullinen tieto vastauksineen jää täällä ajassa löytymättä.
Jumala on salattu. Hän aivan liian suuri siihen että ymmärtäisimme häntä täällä kokonaan. Sanassaan hän on kuitenkin avannut meille tuntemistaan aivan riittävästi elävän uskon saamiseksi, uudestisyntymiseksi, voimaksi pyhään elämään ja voimme näin niiden kautta pelastua.
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa
on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on
valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.” (1. Piet. 1:3-5).
Kuinka suunnaton perintö taivaassa valittuja odottaakaan?
Paljon on Jumala meille avannut itsensä tuntemista Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, joka on
myös meidän tietomme ja viisautemme. Tähän kaikkeen tarvitsemme Jumalan Hengen. ”Meille
Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin” (1. Kor.
2:8).
Lopulliseen Jumalan ja Karitsan tuntemiseen, kuluu taivaassakin koko ikuisuus. Amen.

Jälkikirjoitus:
Aika ajoittain on kysytty, voisiko näiden luentojen tekstejä kääntää myös englanninkielelle. Yksi
ystävä on jo lupautunut aloittamaan tehtävää. Tarvitaan kuitenkin muitakin vapaaehtoisia ja asiaa
osaavia Herran ihmisiä tällaiseen käännöstyöhön. Käännettäviä sivuja on monia satoja, kaikkiaan
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yli sata luentoa tai kirjoitusta. Yhdessä toimien työ ei olisi liian raskas tehtävä ja ryhmässä olisi
kaikin puolin mukavampi työskennellä vaikkapa eri puolilla Suomea ja vaikka ulkomaillakin.
Mutta kuinka valtavaa olisi jos kaikkialla maailmassa voitaisiin sananaarteita myös näiden luentojen kautta oppia löytämään!
Minulle Herra on antanut tehtäväksi varsinaisten luentojen kirjoittamisen, niiden äänittämisen ja
lukemisen. On myös monenlaista sielunhoito- ja julistustyötä. Näihin tehtäviin on Herra kutsuessaan voiman antanut. Muihin tehtäviin voimani eivät riitä. Myöskään käännöstyöhön ei minulla ole
edellytyksiä eikä voimaa. Herran palvelijat ovat aina itsessään heikkoja. Näissä saamissani tehtävissä haluan olla hänelle uskollinen. Herra haluaa minun pitäytyä jo annetuissa tehtävissä.
Uskon myös, että tämä kyseinen käännöstyö on Herran tahdon mukaista.
Jos Jumala antaa tällaisen kehotuksen joidenkin luentojeni lukijoiden tai kuuntelijoiden sisimpään, minuun voi olla yhteydessä.
Käännöstyöhön tarvitaan luotettava englanninkielinen digiraamattu, josta ao. tekstit kopioidaan
omille paikoilleen käännöstekstiin. Sellaisia Raamattuja saa Internetistäkin ilmaiseksi. Hyvä tietenkin olisi - jos kääntäjiä on useita - että heillä olisi sama englanninkielinen raamatunkäännös.
Ajallaan kerron lisää miten tämä työ on yhdessä toteutettavissa.
Herra olkoon kanssamme!
Sievissä 24.3.2017
Veli Tuomi
veli.tuomi@gmail.com ja puh. +358405927510
Herra meitä siunatkoon!

