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8. Lopunaikaluento: Antikristus
Alkurukous:
Aluksi
Laittomuuden aika on tullut ja kaikki yhä vain pimentyy. Antikristuksen henki sen on
saanut aikaan. Laittomuuden ihmisen henki on ollut maailmassa jo kauan. Mutta kuka
on itse Antikristus? Lainaamme edellistä luentoa: Hän on ”tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja
kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät
ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.” (2. Tess. 2:9+). Jeesus
muistuttaa myös tästä pian tulevasta ajasta ”Ja sen tähden, että laittomuus pääsee
valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” (Matt. 24:12,13). Tässä ajassa olemme ja siitä kaikki johtuu. Kun viime luennossa puhuimme valvomisen tarpeellisuudesta, nyt puhumme pimeyden ruhtinaan
mestariluomuksesta, Antikristuksesta.
Tämä luento liittyy aikaamme, viimeiseen aikaan ennen Herran tulemusta. Kauan sitten on jo ennustettu tulevasta luopumuksen ajasta joka on kerran tuleva. ”Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen
ihminen.” (2. Tess. 2:3).
Valhekristillisyys

Kun tuo laittomuden ja eksytyksen henki on saanut jalansijan ajassamme, kaikki
muuttuu vähitellen. Aikamme hengellisten tilaisuuksien musiikki on jo pääsääntöisesti ala-arvoista. Monien uskovien sydämet etsiytyvät myös moninaisen viihdekristillisyyden pariin. Viihde- ja popartistit ovat tulleet myös hengellisille markkinoille – ja
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samalla turmelemaan, jopa häpäisemään aidon hengellisen musiikin. Ei osata enää
päättää, onko esitetty musiikki hengellistä vai maailman hengen synnyttämää. Näennäisesti hengellisen musiikin esittäminen on avannut monille viihdealan artisteille
todellisen leipäpuun. Myös uskonnolliset, mutta viihteelliset ja kaupalliset radio- ja
TV-kanavat ovat tulleet lähes ainoiksi uskovan opetuksen lähteiksi. Pankkitilinumero
on jokaisen opetusohjelman lopuksi. Monet harhaopettajat myyskentevät noissa ohjelmissa Jumalan sanaa ja odottavat kuulijoiltaan rahakorvauksia. Kun ei ole minkäänlaista henkienerottamisen lahjaa, myös kaikki epäraitis viihdyttää. Monien herkkäuskoisten rahat ovat menneet siten väärien herrojen taskuun. Hengellinenkin musiikki on usein nyt imelän viihdyttävää ja ihmisen tunteita ruokkivaa. Näin todellinen
sanoma Kristuksesta hautautuu tämän alle. Riittää kun Jeesus-nimi edes jotenkin esiin
pilkahtaa. Jeesuksesta on tehty viihteen herra. Musiikin volyymilla korvataan hengellisen sisällön puute. Jeesuksen arvovallan nimissä etsitään uusia kokemuksia, yhä
vain rajumpia.
Ihmiset kaipaavat mieluummin hyvää elämää ja viihteellistä uskoa kuin uskonkilvoitusta Kristuksessa. Aito kilvoitushan johtaa aina taisteluun ja Kristuksen kärsimyksien osallisuuteen, mutta sellaisesta ei haluta edes kuulla. Kukapa kärsimyksiä
kaipaisi? Juuri näin he sanovat nämä aikamme entiset uskovat, nuo nykyiset pintaliitäjät ja surffaajat. Ristintien risteyksessä on valittu aivan toinen, kevyempikulkuinen
tie, jonka kyltissä lukee: Saatavana roskaruokaa, pellehuveja ja lihamarkkinoita. Ja
sieltä jostakin kuuluu kauppojen, sirkustorien ja tanssilavojen lumoava ryske. Pinnalliset uskovat saattavat sanoa tullessaan aikamme uskontomielisistä kokouksista:
”Olipa siellä taas hyvä fiilis”. Pikkulapset Kristuksessa rakastavat kaikkea tätä, mutta
Jumalan sanan tervettä ruokaa he kammoksuvat. ”Se on niin raskasta, ei sitä. Me haluamme rillumareitä ja rentoa meininkiä. ”
Maalliset tanssisalit epäraittiin musiikin kera, ovat tulleet myös uskoville sopiviksi
kuntosaleiksi. Mutta kyllä lenkkeilyt ja perinteellinen kuntosali enemmän terveyttä
antaa. Tässä tarvittaisiin nyt Totuuden Pyhä Henki osoittamaan ja erottamaan irstaus
Hengen luomasta pyhästä puhtaudesta. Kristukselta saadut valkoiset häävaatteet eivät
kerta kaikkiaan pysy puhtaina maailman hengen remuissa ja riihenpuinneissa. Mutta
sokeat eivät huomaa mitään.
Profeettojen, Jumalan Pojan ja apostolien ennustama eksytyksen henki tappaa nyt
sieluja. Koska salaa kaikki on tullut, harva huomaa muutoksen.
Ylensyönti on tullut myös elämäntavaksi. Tv-kanavat ovat päivisin täynnä ruokaan
liittyviä ohjelmia. Makeaa on saatava mahantäydeltä. Myös kaikkea muutakin mahdollista nautitaan ähkyyn asti. ”Olenhan usein sanonut teille ja nyt sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia
asioita. (Fil. 3:18,19).
Ihmiset kuolevat liikkumattomuuden ja liikalihavuuden aiheuttamiin sairauksiin.
Myös alkoholi ja erilaiset huumeet tappavat yhä useampia.
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Maailma

Me olemme maailmassa mutta emme maailmasta. Meidän, jotka käytämme maailmaa
hyväksemme, tulee käyttää sitä niin kuin emme käyttäisikään. Sydämenne ei saa kiintyä siihen, sillä vaellamme täällä muukalaisina. Tämä maailma on pimeyden hallitsema valtakunta. Emme ole tämän maailman kansalaisia. Me jotka uskomme, olemme Jumalan valtakunnan kansalaisia. Uudestisyntymisessä meidän kansalaisuutemme
vaihtui. Siinä tapahtumassa Jumala siirsi meidät pimeyden vallasta hänen rakkaan
Poikansa valtakuntaan.
Tälle maailmalle on jo määrätty tuhon päivä. Tämä näkyvä maailma ja sen muoto
on katoamassa. Tarkkaavaiset silmät sen jo näkevät. Tämä kaikki on enää vain hetkellistä kadotakseen pian. Baabeli tämä on, tuhoon tuomittu kaupunki. Mutta ajallaan
Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan jossa vanhurskaus asuu.
Nyt kuitenkin Kristuksen evankeliumi ja pimeyden opit ovat sekoittuneet ajassamme yhteen. Monet uskovat elävät täysin sovussa maailman ihmisten kanssa. Kuitenkin ”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä
mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja
pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? (suom. hyödytön, mitätön)
Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?” (2. Kor. 6:14,15).
Maailma menee menojaan. Häpeällinen elämä on maallisten ihmisten kerskauksena. Totuus muutetaan valheeksi ja valhe totuudeksi. Pimeys vaihtuu valkeudeksi ja
valkeus pimeydeksi. Sanan mukaan lopunajan ihmiset ovat menettäneet järkensä.
Monet lopunajan kilvoittelijat turtuvat ja tylsistyvät yhä enemmän. Ei muisteta että
samastuminen maailman henkeen langettaa varmasti. Maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Rahan himo on turmellut monien mielen. ”Sillä rahan himo
on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet
itsensä monella tuskalla” (1. Tim. 6:10). Materialismi hallitsee kaikkialla ja nautinto
on elämän päätarkoitus. Sitä kaikkea etsitään eri tavoin. Näin tekevät myös monet,
ennen niin palavat Herran omat.
Toisaalta viha ja väkivalta rehottavat yhteiskunnassa. Tappamisesta ja väkivallasta
on tullut TV:n ajanvieteohjelmien pääteemoja. Luonnoton sukupuolielämä on tullut
yleiseksi. Estotonta sukupuolielämää opetetaan jo kouluissa. Ihan kädestä pitäen opetetaan nuorille myös ehkäisyä koulun opetussuunnitelmaan kuuluvana. Koska Jumalaa ei heidän mielestään ole, kaikki on ihmisen päätettävissä. Lopunajan ihminen on
himojensa vanki, mutta luulee olevansa juuri nyt vapaa.
Mutta mikä siinä maailman hengessä on kaiken kaikkiaan niin vaarallista? Raamattu
puhukoon.
”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.” (Matt. 6:24). ”Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas
syöstään vallasta” (Joh. 12:31). ”Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä
semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia; älkää siis olko
niihin osallisia heidän kanssaan” (Ef. 5:6).
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Koska tämän maailman ruhtinas on Saatana, hän tekee työtään maailman-, eli tottelemattomuudenlapsissa. Emme voi elää maailmassa ja Jumalassa yhtä aikaa. Mieletön ajatus! Jompaakumpaa sydän rakastaa ja toista vihaa. Nämä kaksi ovat täysin vastakkaisia valtakuntia.
Maailman valta on kuitenkin jo voitettu. Jumalan valtakunta kuuluu sen sijaan
voittajille. Jumalan valtakunnan lapset perivät iankaikkisen elämän. Maailma ei voi
tuntea totuutta, koska se ei tunne Pyhää henkeä. ”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi
ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä.” (Joh. 14:15–17). Siksi maailma kulkee eksyksissä ja hukkuu. ”Maailma nukkuu, liekeissä hukkuu.” On siis varottava ettei meitä, jotka väitämme uskovamme Jeesukseen, tuomittaisi maailman
kanssa. On tutkittava vaikuttimiaan. ”Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä
tuomittaisi; mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä
maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.” (1. Kor. 11:31, 32). On siis mieletön ajatuskin että voisimme olla tämän maailman ihmisten kaltaisia ja sen riennoissa ja ilonpidossa mukana - lankeamatta. Todellinen ilo löytyy aivan muualta kuin luonnollisten
ihmisten riennoista. Ja juuri tämän tähden maailma vihaa Hengen johdatuksessa olevia Jeesuksen omia. ”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi;
mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen
tähden maailma teitä vihaa.” (Joh. 15:18,19).
”Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat
miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.” (1.
Kor. 6:9,10).
Uskovat jäävät pikkulapsiksi Kristuksen tuntemisessa, eksytyksen ja nykykristillisyyden harhojen keskellä ja harhaopettajien opetuksessa. Aito opetus on katoamassa.
Ei tällaisissa piireissä synnytä Kristuksen todistajaksi eikä toisten kristittyjen opettajiksi. Monet hoippuvat aikansa tien kahta puolta ja sortuvat viimein tien oheen hengellisesti kuolleina. He ovat maailmaan mieltyneinä jättäneet oikeat Herran työtoverit, niin kuin jätti kerran Demas, entinen Paavalin työtoveri. ”Mutta sinä, Jumalan
ihminen, karta kaikkea tätä! Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon,
pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi,
kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen.” (1. Tim. 6:10–12).
Ja tätä aikamme uskovat eivät aina käsitä. Valvomattomuus sen tekee ja tietämättömyys. Jos lankeemus menee riittävän syvälle, paluuta ei enää ole. Omatunto turtuu
ja paatuu. ”Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää
sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki
häpäisevät …Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon,
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niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja
tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. ” (Hepr. 6:4-6; Hepr. 10:26,27).
Jonakin päivänä Herran kutsuhuudot vaikenevat. Silloin ei ole langenneella enää
koti-ikävää. Tuhlaajalapsi ei kaipaa enää kotiin.
Valvo siis tilaasi, sinä kalliisti ostettu sielu! Etkö näe tätä kaikkea? Herralla olisi
kyllä lääkkeet näihinkin sairauksiin.
Kallis hinta
Liian kallis on iankaikkisen elämän menettämisen hinta! Vahinko on hirveä. Kristuselämä menetetään tyhmyyden, välinpitämättömyyden, tietämättömyyden – ja tietenkin valvomattomuuden vuoksi. Hengellinen kuolemanviikate niittää lakoon valvomattomia sieluja.
Osa ongelmistamme on meidän itsemme aiheuttamia. Joillakin on ainainen kiire.
Koko ajan on oltava tekemistä. Jos ei kotona ole tekemistä, kyllä sitä on maailmalla
tarjona. Lepääminen ei onnistu jos mieli on tekemisen hengen vallassa. Ihmisestä on
tullut tekemisriippuvainen. Hänellä on työneuroosi. Silloin ei uskovalla ole kiireittensä vuoksi aikaa Jeesukselle. Ei ole aikaa rukoukseen, ei Jumalan sanan tutkimiseen.
Jeesuksella olisi niin paljon annettavaa, mutta lapsi ei jouda kuuntelemaan eikä kasvamaan Herran tuntemisessa. Aikaahan kyllä maailmassa on. Kaikki riippuu siitä miten se käytetään. Kukaan ei voi sanoa Herran edessä että minulla ei ole aikaa. Tällainen puhe on langenneen ja valvomattoman ihmisen selittelyä. Herää valvomaan!
Luovu turhasta puuhastelusta. Riittää kun tekee tarpeellisen.
Älä anna myöskään minkään hyvän harrastuksesi tai ajanvietteesi viedä ajan kestävältä rukoukselta ja Sanan tutkimiselta.
Herra Jeesus Kristus huutaa kansalleen: ” "Mutta minkä minä teille sanon, sen minä
sanon kaikille: valvokaa" ” (Mark. 13:37). ”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se
päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niin kuin paula; sillä se on saavuttava kaikki,
jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte
voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan
edessä.” (Luuk. 21:36).
Paavali neuvoo: ”Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen
todistajan edessä” (1. Tim. 6:12).
Moni luopunut ei puhu enää mitään uskosta, mutta sanoo kuitenkin luottavansa
armoon. Kuitenkin usko ja armo kuuluvat aina yhteen. ”Sen tähden se on uskosta,
että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle”… (Room. 4:16).
Mutta välittääkö enää kukaan terveestä opista ja sen mukaisesta elämästä?
Harhaopettajat

Myös opettajien ja paimenien on valvottava. Juuri heidän ei pitäisi torkkua eikä nukkua. ”Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava
sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat” (1. Tim. 4:16). Ja juuri nuo ovat kaikkien

6

harhaoppien suurimpia levittäjiä. ”Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina
jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki.” (1. Tim. 4:1,2). ”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä,
jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.” (2.
Kor. 11:13–15).
Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Pyhä Henki on Totuuden Henki. Kun julistuksesta poistetaan totuus, jää jäljelle vain valhe, vaikka se esiintyisi näennäisesti armona. Armo yhdessä totuuden kanssa on Jumalan Sana. Kristus on Jumalan Sana. On
saarnattava armoa totuudessa. Pelkkää totuutta emme toki kestä. Armon sana tarvitaan totuuden paljastuttua. Kaiken yhdistää aina rakkaus joka on täydellisyyden side.
Oikea julistaja julistaa armoa ja totuutta rakkaudessa. Hän julistaa täydellistä armoa
syntinsä tuntevalle. Muualla kaikukoon lainsanan pelottava uhkaus, siellä, missä eletään vastoin Jumalan tahtoa. Totuutta vailla oleva ihminen ei tarvitse armoa. Siinä
maailmassa asuvat eksyttäjät ja eksyneet. Maailman henki ja pimeyden ruhtinas eivät
kerralla ihmistä voita. Vähitellen ja hitaasti ne syövät voimat.
Kristus on voimakkaimmin varottanut valvomattomuudesta. Hän kuvaa taivaan porttia ahtaaksi ja tietä kaidaksi. Siksi harvat löytävät ahtaan portin ja kaidan tien. Sielulliset, uskosta osattomat palkkapaimenet, ovat tehneet taivaan tiestä leveän pelastusautomaatin. Perille pääsee varmasti jokainen joka ei nyt ihan kovasti vastaan pane!
Siksipä näille, susille lammasten vaatteissa, maksetaan tässä maailmassa hyvää palkkaa, mutta hirveä palkka tuomiolla. Tällaisia opettajia on paljon myös Luterilaisen
kirkon piireissä. On monenlaisten satujen- ja tarinankertojien aikakausi. ”Sillä aika
tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät
taruihin” (2. Tim. 4:3,4).
Näitä korvasyyhyopettajia ja tempuntekijöitä voi tilata myös ulkomailta, ennen
kaikkea Amerikoista. Ainakin, jos on tarpeeksi rahaa tarjota. Suosiosta päätellen
myös kotimaasta näitä alan eksperttejä löytyy - niin miehistä kuin naisista. Apostoli
Pietari kirjoittaa heistä: ”Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin
teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään
turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat
itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän
perikatonsa torku.” (2. Piet. 2:1-3). Paavali sanoo heistä vastaavasti: ”Me emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julistamme
sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen, väärentämättömänä ja sellaisena kuin se
tulee Jumalalta.” (2. Kor. 2:17).
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Miten valvotaan?
Ensiksinnäkin on herättävä. Apostoli Paavali kirjoittaa:
”Vaeltakaa

valkeuden lapsina!

Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia; älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan.
Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden
lapsina - sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle; älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät; mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Sen tähden sanotaan:
"Herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!" Katsokaa
siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat.” (Ef. 5:6–
15).
Jeesuksen sanoin: ”Herää valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat
olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus.
Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun
päällesi tulen.” (Ilm. 3:2,3).
Vain Herra voi näyttää langenneelle hänen viheliäisen tilansa. Jos terve synnintunto puuttuu, ei kyetä kilvoittelemaan ja seuraamaan Ristin Herraa ja olemaan kuolleena kaikelle muulle. Jos ei ole nälkää, ei janoa, ei tarvita ruokaa eikä juotavaa. Jos
synnintunto on kadotettu, ei ole enää vanhurskauden nälkää.”Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että
niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi
silmäsi, että näkisit” (Ilm. 3:18). Vain Jeesus voi puhdistaa ja palauttaa hengellisen
näkökyvyn. ”Katso, minä tulen niin kuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!” (Ilm.
16:15).
Missä olet?
Oletko sinä uskossa? Oletko löytänyt Jeesuksen? Tunnetko hänet? Tunteeko hän sinut? Onko sinulla Kristuksen Henkeä? Mitä sanot tilastasi Herran edessä? Mitä Herran sana sanoo: ”Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö
tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.” (2. Kor.
13:5). Paavali kysyi efesolaisilta: ” …Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte
uskoon? ” (Ap. t. 19:2). Moni on antanut elämänsä Jeesukselle kun heitä siihen käskettiin. Mutta ei siinä välttämättä uskoa tullut. Pyhä Henki ei ollut mukana, jos käännytettävän sydän ei ollut avoin vastaanottamaan Jeesusta. Ei käskemällä tulla parannukseen. Ihminen luuli tulleensa uskoon kun niin väitettiin. Kaikki tapahtui kuitenkin
ilman Pyhän Hengen voimaa. Kääntyminen tapahtui vain järjen tasolla. ”minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoit-
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tamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan”
(1. Kor. 2:5). Kumpaan sinun uskosi perustuu, ihmisviisauteen vai Jumalan voimaan?
Oletko sinä uskossa vai iskussa? Pakkokäännytetyt ovat petettyjä ihmisiä. Kova isku voi olla päällä, mutta ilman yhteyttä uskon alkajaan täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Jos vielä näin on, kaikki on kirottua. Vain uskon kautta Jeesus asuu ihmisessä.
Lain henki hallitsee vielä tällaista ihmistä. Ja kun Armon Henki puuttuu, ihminen on
kovin tiukkapipoinen ja kulkee nuttura tiukalle sidottuna. Usein he kerskuvat tekemisillään ja ovat niin sanottuja ”uskiksia”. Tyhjää säkkiä on koko ajan pidettävä pystyssä, mutta täysi säkki pysyy pystyssä pitämättä. ”Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan
Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä,
se ei ole hänen omansa.” (Room. 8:9). Koettele siis itseäsi oletko uskossa, vai pelkässä luulossa. Oletko ruvennut uskovaiseksi? Jos näin on, et kestä koetuksen hetkellä.
Kehotuksen sanoja valvomisesta

”Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät.” (1. Kor.
16:13).
”valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin” (Hepr. 10:24).
”Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä
sallisi taloonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä,
jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.” ( Matt. 24:42–44).
”…Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta
liha on heikko. ” (Matt. 26:41).
”Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä.” (Luuk. 12:37).
”Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä
ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta.” (Ef. 6:18).
”Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit”
(1. Tess. 5:6).
Aralle omalletunnolle

Tätäkään luentoa ei aina kuuntele ne, joille se ensisijassa on tarkoitettu, tarkoitan valvomisen laiminlyöneitä sieluja. Vastaavasti aran omantunnon ihminen alkaa jo heti
pelätä tämän sanan äärellä. Hän kysyy itseltään: ”olenkohan juuri minä tällainen suruton ja nukkuva sielu, josta tässä puhutaan?” Mutta se, että pelkää Herran kasvojen
edessä, kertoo että ollaan hereillä. On kirjoitettu: ”Ja jos te Isänänne huudatte avuksi
häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin
vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika” (1. Piet. 1:17). Nukkuva sielu ei pelkää. Hän suuttuu ja vetää hernettä nenäänsä jos kehotetaan kääntymykseen. Näin hän
tekee, koska hän ajattelee tilaansa hyväksi ja uskoaan oikeaksi. Omavanhurskaus saa
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ihmiset loukkaantumaan. Kerran niin sydämelliset ja ystävälliset ihmiset ovat muuttuneet totuuden edessä vihamielisiksi ja pahansuoviksi.
Tällä luennolla halutaan erityisesti herättää synninuneen nukkuneita. Älä siis sinä,
joka olet Herran edessä aralla omallatunnolla nyt kovin ala vapista ja pelätä. Ei tässä
sinua ensisijaisesti kovistella ja moitita. Kasva sinä vain yhä enemmän Kristuksen
tuntemisessa.
Pelkkä Raamatun tunteminen kannesta kanteen ei vielä tee autuaaksi. Tieto usein
vain paisuttaa ihmistä. Mutta missä ollaan kuuliaisia Kristukselle, siellä Herran elämä
hallitsee. ”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”
(Joh. 3:36). ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni
rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.”
Joh. 14:24).
Älä murehdi vaikka sinulla ei olisikaan suuria tunnekokemuksia ja näkyjä, sillä
tunteileva ihminen ”…pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama” (Kol. 2:18,19). Anna aarteenmetsästäjien etsiä uusia kokemuksia ja tuntemuksia. Tunteet ovat kuin virvatuli – näkyvät hetken – ja katoavat sitten. Sanaan pitäytyminen antaa kestävän rauhan ja levon. Tuntui miltä tuntui, pysy Jeesuksessa. Pakene
hänen turviinsa ja ole hänelle kuuliainen. Luota hänen sanansa lupauksiin. Etsi häntä
ja hänen tahtoaan. Kun näin teet, sinulla on turvapaikka hänessä.
Puhumme seuraavassa hänen tahtonsa mukaisesta elämästä. Se toteutuu pysymällä
Vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa.
Hengessä
Vaeltaminen Hengessä on olemista Pyhän Hengen johdatuksessa. Toisena vaihtoehtona on elää Jumalan lain alla pyrkien noudattamaan lain vaatimuksia. Mutta sillä
tiellä ei tule rauhaa eikä lepoa. Tämä vaihtoehto johtaa kiroukseen, koska laki on pidettävä koko elämän ajan täydellisesti. Jos tekee virheen, laki osoittaa ihmisen lainrikkojaksi ja laki kiroaa hänet. Tämä tie on siis täysin toivoton vaihtoehto ja johtaa
vain tuomioon ja kirokseen. Silti tämän tien vaeltajia on paljon. Kukaan ei neuvo siltä
tieltä pois. Päinvastoin, suuri osa opettajiakaan ei tunne muuta kuin lain tien. Niinpä
he sälyttävät ihmisten kannettavaksi raskaita, vaikeasti kannettavia taakkoja mutta
eivät itse auta sormellakaan niiden kantamisessa. Jumalan laki on annettu vain sitä
varten että kaikki tulisivat syyllisiksi Jumalan edessä ja pelastuisivat sitten yksin uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Muut tiet on suljettu siis kokonaan pois. Tämä
uusi tie on täydellinen armon tie. Se joka ottaa uskossa vastaan Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa julistetaan vanhurskaaksi, eli Jumalan hyväksymäksi. Näin
päästään lain kirouksen alta armon alle. ”Käykäämme sen tähden uskalluksella armon
istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan
aikaan.” (Hepr. 4:16). ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä
kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän
kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan

10

kanssa.”(2. Kor. 5:19, 20). Silti vain harvat löytävät Jeesuksessa valmistetun armon
tien. Siksikin portti on ahdas ja tie kaita elämään.
Armon tiellä Jumalan Henki on voimana ja hän johtaa uskovaa kaikkeen totuuteen.
Pyhä Henki johtaa uskovaa neuvoen ja lohduttaen ja antaa rauhan ja levon Jeesuksessa. Jeesuksen uhriveri on lääke kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Vain tuo veri
voi puhdistaa uskovan kaikesta synnistä. Kristuksen veren turvissa pääsemme pois
Jumalan vihan alta. Sen sijaan Perkelettä vastaan on toisenlainen sotavarustus. Eli: ”
Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko
sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa
vastaan pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.” (Ef. 6:11–17).
Raamattu ei opeta että Jeesuksen veri olisi suojakehä pimeyden valtoja vastaan. Jos
näin opetetaan, silloin ollaan suojattomia pimeyden voimia vastaan. Kristuksen veri
suojaa meidät Jumalan vihalta, koska veri pitää meidät puhtaina ja Jumalan hyväksyminä, hänelle rakkaina lapsina. Sen sijaan Jumalan koko sota-asu suojaa meidät
pimeyden kavalilta juonilta. Siksi ”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne,
perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.” (1. Piet. 5:8). Nämä kaksi elementtiä: Karitsan veri ja Jumalan koko sota-asu, pitävät meidän puhtaina ja valvovina ja voimme torjua näin myös
Perkeleen kavalat juonet.
Laista ja evankeliumista on puhuttu paljon näillä luennoilla (muun muassa 46. Vaeltakaa Hengessä, ja 76. Ei laki vaan usko). Ei niistä nyt tämän enempää.
Henki nuhtelee hänen johdatuksessaan olevaa uskovaa synnistä. Nuhteen alla on
heti puhdistauduttava Jeesuksen veressä ja Hengen todistama puhtaus palautuu. Muuten paadutaan. On löydettävä kuitenkin se varsinainen synnin aiheuttaja. Se on meidän syntiä tekevä turmeltunut luontomme, eli liha. Se on ristiinnaulittava Kristuksen
kanssa. On opittava Hengen avulla kuolemaan pois syntisestä elämästä. Sillä: ”Jumala ei näet ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää. Sen tähden se,
joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkäänsä ihmiselle vaan Jumalalle,
joka antaa teihin Pyhän Henkensä.” (1. Tess. 4:7, 8). ”Jos elätte luontonne mukaan,
te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää”
(Room. 8:13).
Valvomattomuuttaan ihminen saattaa palata takaisin entiseen elämäänsä ja Jumalan vihan alle. ”Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa” (2. Piet. 2:22).
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Valvo siis sinä Jumalalle rakas uskonystäväni, ettet joudu takaisin tuomion alle.
Älä enää palaa entiseen syntielämääsi, jos kerran Kristus on nostanut sinut elämään
vievälle tielle. Varo joutumasta myöskään lain alle.
Kukaan ei tule täysin vapaaksi synnistä maanpäällisen elämänsä aikana. Sen Jumalan sanakin osoittaa. Uskova tarvitsee koko ajan Hengen johdatusta ja Jeesuksen uhriveren puhdistusta. ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he
ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä” (Ilm. 7:14). ”… meidän
veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan
kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.” (Ilm.
12:10,11). ”Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen” (Ilm. 14:12).
”Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta
lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.” (2. Kor. 7:1).
Seuraavassa on apostoli Paavalin opetusta siitä, millä lailla olemme saaneet Kristuksessa koko pelastuksen itsellemme. Uudempi käännös (KR92) on tässä edellistä,
(KR38) selkeämpi. ”Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä
ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja
maailman alkuvoimiin eivätkä Kristukseen. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään, ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois.
Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista.
Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta
Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi, hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen
ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin.
Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan.” (Kol. 2:8–15).
Tämän sanapaikan tunteminen on tärkeää ja sen oikein ymmärtäminen avaa pelastuksen tien käsitettäväksi.
Jumala pyytää meitä, valvomattomuuden tähden langenneita lapsiaan: ”Palatkaa
takaisin, te luopuneet lapset, minä parannan teidät luopumuksestanne!” (2. Jer. 3:22).
Tuhlaajapoikakertomuksesta: ”Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän
vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja
lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle: 'Isä,
minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että
minua sinun pojaksesi kutsutaan'. Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät
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hänen jalkaansa; ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut
ja on jälleen löytynyt.' Ja he rupesivat iloa pitämään.” (Luuk. 15:20–24).
Näin suunnaton on Isän rakkaus takaisin palaavaa lastaan kohtaan. ”Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen.” (Luuk. 15:10).
Tie on nyt valmis. Kulje se tie: ”Ja sinne syntyy tie, valtatie, sitä kutsutaan Pyhäksi
tieksi. Epäpyhä ei saa sille astua: Herran tien kulkijoille se kuuluu, heille yksin. Siellä ei tyhmäkään eksy. Leijona ei nouse sille tielle, ei yksikään raateleva peto, ei yksikään. Vain vapaiksi lunastetut sitä vaeltavat.” (Jes. 35:8,9).
Tässä on uusi tie jota tulee kulkea. Se tie on uskon ja armon tie. Sillä tiellä ei eksytä. Siltä tieltä ei tule poiketa oikealle eikä vasemmalle. Kuuntele Herran ääntä. ”Aina
kun olet eksymässä tieltä, milloin oikeaan, milloin vasempaan, sinä omin korvin kuulet takaasi ohjeen: - Tässä on tie, kulkekaa sitä.” (Jes. 30:21).
Aamen.

