JEESUKSEN
LÄHETTILÄÄT

LUUKAS 10:1-12

Kansisivu

JEESUKSEN LÄHETTILÄÄT

.” (Luuk. 10:1

“Sen jälkeen Herra valitsi
seitsemänkymmentä muuta ja lähetti
heidät kaksittain edellänsä jokaiseen
kaupunkiin, jonne hän itse aikoi mennä.
Ja hän sanoi heille: ʻEloa on paljon, mutta
työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon
Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä
elonkorjuuseensa.
Menkää, katso, minä lähetän teidät
niinkuin lampaat susien keskelle.”

SIVUT 3-4

Tekstilainaus on Luukkaan evankeliumin luvusta kymmenen. Siinä Jeesus valitsi sanansa viejiksi seitsemänkymmentä miestä,
opetuslapsiaan. Edellisessä luvussa Jeesus oli valinnut kaksitoista
miestä ja lähettänyt heidät Israelin kaupunkeihin julistamaan
hyvää sanomaa.
JAKEET 4-7

Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua,
älkääkä kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä.
❖ Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi:
‘Rauha tälle talolle.’
❖ Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on
lepäävä hänen päällänsä, mutta jos ei ole, niin se
palajaa teille.
❖ Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä
on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut.
Älkää siirtykö talosta taloon.
❖

Seitsemänkymmentä tai toisen lukutavan mukaan seitsemänkymmentä kaksi, tarkoittaisi siten lähettämistä laajemmalle kuin vain
Israeliin. Kaksitoista on luku, joka kuvaa Israelin kahtatoista patriarkkaa eli kantaisiä. Vastaavasti seitsemänkymmentä on kuva
pakanakansoista, koska niitä ajateltiin Jeesuksen aikana olevan
noin monta. Siitä syystä tämän lähettämisen katsotaan kohdistuvan pakanakansoihin.
Ihan aluksi ei selviä, mille asialle miehet lähetetään. Lähettien
täytyy mennä kaupunkeihin ja sitten puhutaan elonkorjuusta eli
viljojen kokoamisesta. Se ei välttämättä ole aivan tuttua kaupunkilaisille.
Jeesus käytti vertausta, jossa tiluksien isäntä asuu kaupingissa ja
hänellä on palvelijoita. Niiden tehtävänä on kertoa maaseudulla
olevien viljavainioiden kypsymisestä isännälle, jotta hän hankkisi
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SIVUT 5-6

työntekijöitä korjaamaan satoa pelloilta.
Luukkaan kirjoittamissa ensimmäisissä jakeissa ei käy heti selville, mihin elonkorjuuta verrataan. Niin ikään kun teksti jatkuu
siten, että siinä puhutaan paljon syömisestä, ei se paljasta
lähettämisen tarkoitusta. Ei kai miehiä lähetetty syömään
jonkun ventovieraan kotiin?
Ei. Lopulta asia selviää, että miesten tehtävänä on kertoa Jumalan valtakunnan tulemisesta. Se on tullut lähelle. Kun miehet
menevät pakanoiden luokse, jotka eivät tunne Jumalaa eikä Jeesusta, he sanovat, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle.
JAKEET 8-11

Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan
vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan,
❖ ja paantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille:
‘Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.’
❖ Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta
vastaan, niin menkää sen kadulle ja sanokaa:
❖ ‘Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on
jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin;
mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut
lähelle.
❖

On siis selvää, että valtakunta tulee noiden miesten mukana,
sillä eihän se muuten olisi samanaikaisesti tullut lähelle niitä ihmisiä, joiden luokse he menevät.
Siltä osin asia on selvä. Jeesus käskee mennä kaupunkeihin, ei aitovierille ja kujille niinkuin toisessa kertomuksessa. Mutta se
olikin viimeinen veto, jos ihmisiä ei muuten tule, niin mennään
vaikka syrjäkyliltä niitä hakemaan. Tässä etsiydytään kaupunkeihin, joissa luultavasti on enemmän satoa korjattavissa.
Seitsemänkymmenen miehen porukka jaetaan kahden miehen
yksiköihin työtä tekemään. Samanlainen jako tapahtui muulloinkin, kun Jeesus antoi tehtäviä, erityisesti lähetystehtäviä.
Siksi on syytä miettiä, miksi juuri kaksittain.
Jos miehiä olisi enemmän yhdessä, olisiko se parempi. Ehkä ei.
Esimerkiksi kohdattaessa tuntemattomia ihmisiä, voi olla niin,
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SIVUT 7-8
että monta miestä on pelottava lauma eivätkä he saa silloin
kontaktia ihmisiin. Kaksi os tässä suhteessa parempi.
Kuitenkaan se ei ole paljon. Kaksi ihmistä voivat tukea toisiaan ja ehkä hieman myös kontrolloida. Uusissa ympyröissä
saattaa yksinäinen ihminen joutua kiusauksille alttiiksi ja seuraukset eivät silloin ole hyväksi.

Nimi tunnetaan Sudenpesänä. Joten Jeesuksen ennustus ei
mennyt tältä osin vikaan. Kuusi miljoonaa lammasta.
Vielä nykypäivänä, jota jotkut pitävät kovinkin fiksuna aikana, kaikista uskonnollisista vainoista kristittyjä vainotaan
eniten, jopa yli 70 %. Syitä on varmaan monia. Vähäisin syy
ei kuitenkaan ole se, että ihmiset, jotka eivät seuraa Kristusta,
ovat oppositiossa Jumalaan uskoviin nähden ja moni vastustaa ja vihaakin Jumalaa. Ihan Suomessakin. Ei tarvitse kuin
avata suunsa yleisessä mediassa ja kertoa olevansa luomiseen
uskova, niin kohta lokaa lentää vasemmalta ja oikealta. Näin
käy etenkin, jos sattuu tavoittelemaan näkyviä virkoja.

Lisäksi toteutuu sananlasku: jaettu ilo on kaksinkertainen ilo.
Toisaalta jaettu kuorma tuntuu myös keveämmältä, kun on
kaksi sitä jakamassa. Onpa todistettu niinkin, että yksi
hevonen kykenee vetämään joissakin oloissa noin puolen
toista tai kahden tonnin kuorman mutta kaksi samoissa
oloissa jopa kymmenen tonnin kuorman.

Tässä tulee esiin Raamatun sana: “Me tiedämme, että olemme Jumalasta ja koko maailma on pahan vallassa.” (1. Joh.
5:19) Tästä seuraa, että ne, jotka eivät ole Jumalasta ovat pahan vallassa ja siten he vastustavat tavalla taikka toisella niitä,
jotka ovat Jumalasta. Kristittyjen ei tarvitse tästä pelästyä,
sillä lohdutuksena heille Raamattu vahvistaa: “Autuaita
olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne
ikäänkuin jonkin pahan Ihmisen Pojan tähden.” (Luuk. 6:22)
Jeesuksen seuraajien vainoja on ollut aina ja nyt lopun ajan
lähestyessä ne vain lisääntyvät, sillä sielunvihollisella on kiire
ja hän käyttää apureinaan tavallisia ihmisiä työssään.

Työmiehistä on tälläkin saralla kovasti puutetta. Siksi täytyy
rukoilla elon Herraa niitä järjestämään lisää. Kuitenkin Jeesus miltei samaan hengenvetoon sanoo, että hän lähettää opetuslapset kuin lampaat susien keskelle. Kun tilanne on sellainen, ei kai pitäisi ihmetellä, miksi työmiehiä on vähän.
Kuinka moni haluaa lähteä lampaana susien keskelle. Eikö se
liene selvä, kuinka siinä käy. Lampaalla on ihmeen vähän puolustautumismahdollisuuksia susia vastaan.
Kautta aikojen tilanne on ollut sama. Vanhassa testamentissa
Israelin kansaa pidettiin Jumalan lammaslaumana. Siksi
lienee dramaattista nähdä, kuinka toisessa maailmansodassa
juutalaisia tuhottiin Saksassa noin kuusi miljoonaa. Käskyt
tulivat Hitleriltä, joka johti toimiaan Wolfschanzesta käsin.

Jos kristitty on hiljaa eikä kerro kenellekään olevansa kristitty,
hän saattaa pysyä rauhassa, mutta onko sellainen lähettiläs?
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SIVUT 9-10

Kun kristinusko oli juuri saanut alkunsa ensimmäisenä helluntaina Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä, opetuslapset osasivat puhua monilla kielillä niin, että kuulijat saivat sanoman
kukin omalla äidinkielellään.
Silloin evankeliumi levisi monien kansallisuuksien joukkoon
niiden mukana, jotka uskoivat sanan silloin. Vastaavasta kieliihmeestä ei ole tietoa myöhemmiltä ajoilta. Siksi ihmetyttääkin
lukea Jeesuksen lähettiläistä ja ajatella että heitä ollaan
lähettämässä vieraiden kansojen luokse. Miten he tulivat kielellisesti toimeen. Tästä seikasta ei mainita mitään tekstissä.
APOSTOLIEN TEOT 2:7-11

Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: ‘Katso,
eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?
❖ Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä,
jossa olemme syntyneet,
❖ Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaist ja me,
jotka asumme Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa,
❖ Fryygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen
puoleisen Libyan alueilla ja täällä oleskelevat
roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset,
❖ kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän
puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.
❖

Lähetystystyössä ei yleensä ajatella, että jos lähetit on lähetetty,
että he automaattisesti osaisivat kohdemaansa kielen. Tulkkeja
saatetaan kyllä käyttää. Mutta jos opetuslapsia lähetetään kaksittain, onko niistä aina toinen kyvykäs tulkki. Tuskin vain. Siksi
Jeesuksen lähettiläiden ajasta menee huomattava osa kielen
opiskeluun. Menihän suomalaiselta lähetiltä Martti Rautaseltakin sentään jokunen vuosi ennen kuin hän pystyi pitämään ensimmäisen saarnan alkuasukaskielellä.
Jotkut ovat kieli-ihmisiä, eräskin nuorehko nainen keskittyi intensiivisesti viikon mittaisella viron kielen kurssilla ja oli sen jälkeen
valmis toimimaan Virossa vastuullisessa tehtävässä paikallisten
ihmisten kanssa. Ja on muitakin valopäitä. Tavallisesti kuitenkin
kielen opiskelu kestää melko kauan.
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SIVUT 11-12
Tällä on tietty tarkoitus myös. On ensi sijaisen tärkeä, että
opitaan kieli kunnolla, jotta ei julisteta oppimattomuuden
vuoksi väärin Jumalan sanaa. Toisekseen kielen opiskelu on
tehokkainta olemalla kielikylvyssä paikallisten ihmisten
kanssa. Siinä oppii tuntemaan heidän ajatuksiaan. Samalla
huomaa, että ajatuksissa on aika paljon yhteistä mutta myös
eroja. Kun nämä oppii, voi silloin asettua paremmin kuulinansa tasolle.

viemään israelilaisia pois Egyptistä.” Mooses tunsi omat
mahdollisuutensa vaikka hän oli paimentanut Jetron lampaita neljäkymmentä vuotta ja tunsi ne elikot, ei hän ollut vakuuttunut, että israelilaiset käyttäytyvät samoin hänen johdossaan vaikka niitä pidettiinkin Jumalan lammaslaumana. Toisaalta nuo vuodet lammasfarmilla olivat olleet itsetutksitelun
aikoja. Mooses oli saanut sen aikaisen parhaan koulutuksen,
mitä Egyptissä oli tarjolla. Ja hän joutui pakomatkalle surmattuaan yhden egyptiläisen miehen. Hänellä ei kerta kaikkiaan
ollut halua lähteä eikä hän tuntenut olevansa valmis
tehtävään Jumalan tehtävään.

Oheisten huomioden mukaan havaitaan, että Jeesuksen
käskyt ovat usein melko mahdottoman tuntuisia. Ja niin Jumalankin. Eikä meidän tarvitse mennä kovin laajoihin asioihin, kun huomaamme sen. Filippiläiskirjeessään Paavali on
kirjoittanut: “Iloitkaa aina Herrassa. Vielkäkin minä sanon,
iloitkaa.”

Niinpä Jumala valmensi häntä ja kysyi: Mitä sinulla on
kädessäsi? Mooseksella oli sauva ja niin hän vastasi: Sauva.
Sitten Jumala käski heittää sauvan maahan ja se muuttui
käärmeeksi. Ja sitten Mooseksen täytyi ottaa se kiinni. Ja kun
hän otti sen kiinni, se muuttui taas sauvaksi.

Ei tarvita kuin yksi aamu lyhyen yön jälkeen ja mielessä alkavat pyöriä edellisen päivän epäonnistumiset ja uuden päivän
vaikeat haasteet, niin ei siinä aamusella ensimmäiseksi tule
mieleen iloita. Noinkin yksinkertainen asia on vaikea toimittaa. Puhumattakaan vaikeammista ja iloita.

Jumala osoitti vielä muutenkin oman valtasuuruutensa tekemällä ihmeitä Moosekselle. Ihmeet eivät suinkaan olleet
päätarkoitus vaan tarkoitus oli vakuuttaa Mooses siitä, että
vaikka Mooses ei kykenekän viemään kansaa Egyptistä vaan
ainoastaan Jumalan avulla.

Jumala sanoi Moosekselle: “Niin mene nyt, minä lähetän
sinut faeaon tykö viemään israelilaisia pois Egyptistä.” (2.
Moos. 3:10) Ottaapa siitä nyt se kansa ja lähtee viemään pois
maasta noin vain!

Kun esillä on Jeesuksen lähettiläitä, voinee joku ihmetellä,
miksi puhutaan Mooseksesta. Eihän silloin ollut Jeesus vielä
syntynyt. Kyllä hän oli olemassa, sillä Jeesus on ollut ennen
aikojen alkua siis ennen kuin oli olemassa aikaa.

Mooses tajusi, mitkä mahdollisuudet hänellä siihen olivat.
Siksi hän vastasi: “Minä minä olen menemään faraon tykö ja
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SIVUT 13-14
Siksi Korinttolaiskirje palauttaa mieleen sen asian todellisen
ytimen: “...ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat
kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat kalliosta, joka
heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.” (1. Kor. 10: 3,49)

taivaallisen ihanalta ja vesi herahtaa kielelle. Ja vielä kun saa
tuota tuoretta leipää taitettuna maistaa, se on hyvää. Juuri
samanlaista se on myös, kun ihminen on väsyksissä tämän
maailman murheista ja hieman omistakin heikkouksista ja
kun niihin haavoihin saa maistaa aivan tuoreesti sanaa sovituksesta Jeesuksessa Kristuksessa, se on kuin vastamurrettu
leipä. Tosiasiassa enemmänkin.

Jumala oli käskenyt Moosesta erämaassa: “...lyö kallioon ja
siitä on vuotava vettä, niin että kansa saa juoda.” Ja Mooses
oli tehnyt niin ja kansa sai juoda. Kuitenkin tuo kallio oli Kristus, joka seurasi heitä koko erämaamatkan ajan. Siis Mooses
oli kuin olikin Jeesuksen johdossa.

Tässä ruokkimisihmeessä Jeesus antoi sellaisen käskyn opetuslapsilleen, jota he eivät kyenneet täyttämään: antakaa te
heille syötävää.

Entäpä käsky ruokkimisesta, kun Jeesus asetti viisituhatta miestä ynnä naiset ja lapset ruohikolle, mitä silloin tapahtui? Silloin kysymys oli siitä, että kansa oli kauan kuunnellut Jeesusta
ja kansa oli nälissään. Opetuslapset pyysivät Jeesukselta, että
hän päästäisi ihmiset hankkimaan elintarpeita. Mutta Jeesus
sanoi, että antakaa te heille syötävää. Siis noin kymmenelle
tuhannelle ihmiselle. Se oli toivottoman iso urakka. Opetuslapset eivät siihen kyenneet. He olivat mahdottoman
tehtävän edessä. Ja vaikka porukasta löytyi poikanen, jolla oli
viisi leipää ja kaksi kalaa, he totesivat, ettei niistä ole
mihinkään niin suuren lauman suhteen.

Niin on myös laita Jeesuksen lähetyskäskyn kanssa. Siinä Jeesus sanoo: Menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni... (Matt. 28:16_20) Jälleen on
kysymys sellaisesta tehtävästä, jonka mittaisia kukaan opetuslapsista ei ole, ei kaksin eikä koko joukollakaan.
Otsikkoaiheessa olevassa tekstissä käsketään mennä kaikkiin
kaupunkeihin ja käsketään parantaa sairaita. Jonkinlaista
apua ihmiset voivat toki toisilleen antaa. Esimerkiksi jos joku
on loukannut jalkansa eikä kykene kävelemään, niin jalka voidaan sitoa, jotta se paranisi. Mutta parantavaa kykyä
elimistölle ihminen ei kykene antamaan. Ja kuitenkin Jeesus
käski tehdä niin.

Niinkuin olikin ihmisille. Ei Jeesukselle. Hän otti leivät ja kalat. Hän murti leivän, kiitti ja rukoili ja jakoi niin, että kaikille
riitti leipää. Voidaan sanoa, että he saivat jopa hengellistä ruokaa, sillä Jeesus murti leivän. Joskus kun on oikein nälkäinen
olo ja tulee taloon, jossa on juuri paistettu leipää, se tuoksuu

Tämä tarkoittaa jälleen sitä, että me ihmiset emme voi
mitään ilman Jeesusta. Hänen lähettiläinä on jatkuvasti turvauduttava Jeesukseen. Hän toimii kauttamme.
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SIVUT 15-16
Toisessa paikassa Raamattua Jeesus kertoo vertauksen
kuninkaasta, joka laittoi häät pojallensa ja lähetti kutsumaan ihmisiä häihin. Ensin käytiin läpi kaupunki ja sitten kun väkeä ei
tullut tarpeeksi, mentiin kaduille, kujille ja aitovierille.
Esillä olevassa ekstissä Jeesus kehoittaa menemään kaupungin
kadulle. Alkukielessä se tarkoittaa leveää katua eli kaupungin
pääkatua. Tarkoituksena on, että evankeliumi julistetaan mahdollisimman näkyvästi ja kuuluvasti. Kun siitä tiedotetaan valtakadulla, mahdollisimman moni sen kuulee ja osa heistä kertoo
eteenkin päin, ehkä. Melko uskollisesti Paavali noudatti tätä metodia; hän etsiytyi enimmäkseen isojen kaupunkien keskustoihin,
Ateenan areiopagille, Korinttoon, Roomaan jne.

KUMMAN TIEN VALITSET?

Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan
vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan, (Luuk. 8:8)
❖ ja prantakaa sairaat siellä ja sanokaan heille:
Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. (Luuk. 8:9
❖

Jeesus käski jättää ylimääräiset tavarat kotiin tai johonkin muualle kuin viedä sinne, missä oli tarkoitus julistaa evankeliumia.
Se saattaa joskus tuottaa hankaluuksia, jos ihmiset ovat köyhiä ja
kokevat, että muukalainen on lisärasite perheen elatuksen lisäksi.
Joskus siinä voi käydä myös niin kuin eräs paljon maakuntia kierrellyt matkasaarnaaja kertoi. Hän oli mennyt yöksi korpikylässä
perheen luokse asumaan siksi ajaksi kuin hänellä oli tilaisuuksia
paikkakunnalla. Eli hän teki juuri Jeesuksen esittämällä tavalla.
Ruokapöytään talo tarjosi parasta mitä oli ja se oli vanhaa viiliä
kupissa. Saarnamiehen mukaan viilissä oli paksu “päiväpeitto”,
jossa russakot olivat kävelleet ja jättäneet merkkejä itsestään.
Saarnamies oli nielaisuut pari kertaa tyhjää ennen kuin rohkaistua nauttimaan annoksensa.
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SIVUT 17-18

Näyttää siltä, että Jeesuksen käsky ei tarkoita ihan sitä, miksi
se on käännetty. Paavali esimerkiksi ei useinkaan noudattanut
sitä menetelmää vaan teki työtä omin käsin ja ansaitsi elantonsa siten.

ottaneet jeeusta vastaan, he olivat edelleen pakanoita. Silloin
sopi poistua puhdistamalla pölyt jaloista ja jättää pakanat
pakanoiksi.
Sairaiden parantaminen on hieman vaikeampi asia. Missään
tapauksessa kukaan lähetti ei sitä pystynyt tekemään. Ja silloin kun sairas parani, kuten usein Pietarin ja Paavalin matkoilla tapahtui, Jeesus toimi heidän kauttaan. Parantumisten
ja muiden ihmeiden merkitys on siinä, että ne herkistävät
kuulemaan jonkin verran myös muuta sanomaa eli itse
evankeliumia. Toisaalta se ei silti ole tae evankeliumin laajemmalle menestykselle. Silloin kun Jeesus paransi kymmenen pitalista, vain yksi palasi takaisin kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Niinikään Bedestan lammikolla Jeesus paransi vain yhden, joka oli 38 vuotta sairastanut. Muuta saivat jatkaa
sairastamistaan, elleivät ennättäneet lammikkoon.

Itse asiassa Jeesuksen tarkoitus ei liene ollut se, kuinka paljon
keskityttäisiin ruokailuun vaan polttopiste, focus on siinä, että
tämän ajan tarpeista huolehtiminen jätetään mahdollisimman vähälle ja siinä saattavat auttaa juuri nuo ihmiset, jotka
sanan ottavat vastaan. Julistajan tärkein tehtävä on keskittyä
sanaan ja elää siitä.
Ja jos sitten on kaupunkeja, joissa ei oteta vastaan, pitää
pudistaa tomukin jaloista ja pitää lähteä pois. Tässä Jeesus antaa selväkielisen viestin varsinkin juutalaisille. Heidän tapanaan oli, että kun he matkatettuaan ulkomailla ja sieltä palatessaan Israelin rajalla pyyhkivät kengistään ja jaloistaan
vieraan maan pölytkin pois, ettei vain mitään saastaista siirtyisi heidän mukanaan syntisistä pakanamaista omaan pyhään
maahan.

Niinpä onkin huomioitava Jeesuksen sanoista, että koko ajan
hänen fokuksensa on, olipa kysymys sairaiden parantamisesta
tai siitä, että poistutaam kaupungista jalkoja pyyhkien, focus
oli julistaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se oli
välttämätöntä.

Kun tällainen sana osoitettiin juutalaiselle, jos hän ei ottanut
vastaan sanomaa Jeesuksesta ja lähetti poistui heidän luotaan
pyyhkien kenkänsä kaikesta pölystä, antoi se viestin juutalaiselle, että hän oli samassa asemassa kuin pakana.

Kuinka Jumalan valtakunta tulee lähelle? Kuinka tai millainen on Jumalan valtakunta, josta tässä on kysymys.?

Tietysti viestillä oli sama sisältö pakanoille, koska he olivat
pakanoita, kun lähetti tuli heidän keskuuteensa ja jos he eivät

Jumalan valtakunnasta on monenlaisia käsityksiä. Jeesus antoi kuvauksia siitä
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SIVUT 19-20
Monet Raamatun sanat osoittavat, millainen on Jumalan valtakunta. Se ei ole ensinkään nähtävissä. Se tarkoittaa tätä nykyistä
aikaa, jossa se ei tule olemaan näkyvällä tavalla.
Vanha maailma palaa tulessa ja uudet taivaat ja maat luodaan,
jossa vanhurskaus asuu. Siis se vanhurskaus, josta päästään osallisiksi jo tässä ajassa, mistä Roomalaiskirjeen 14: 17 osoittaa.
Uutta maata ja taivasta kohti kaikki kristityt ovat matkalla.
Siihen valtakuntaan päästään Jeesuksen Jumalan Pojan uskolla.
Meidän ihmisten ponnisteluilla sitä ei saavuteta. Mutta jos ihminen ottaa vastaan pelastuksen sanan Jeesuksessa Kristuksessa,
hän siirtyy maailman kansalaisesta kahden maan kansalaiseksi,
jossa hän elää maailmassa mutta ei maailmasta toiselta puolelta
ja toiselta puolelta yhteydessä Jumalaan Jeesuksen sovitustyön perusteella. Silloin Jeesus voi toimia hänen kauttaan.

Jeesus vastasi: ‘Minun kuninkuuteni ei ole tästä
maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä
maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet,
ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt
minun kuninkuuteni ei ole täältä. (Joh. 18:36)
❖ “...vastasi hän heille ja sanoi: ‘Ei Jumalan
valtakunta tule nähtävällä tavalla eikä voida sanoa:
Katso, täällä se on, tahi: Tuolla, sillä katso Jumalan
valtakunta on sisällisesti teissä.” (Luuk. 17:21,22)
❖ “...sillä ei Jumalan valtakunta ole syömisä ja juomista
vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä
Hengessä.
❖

Jeesuksen lähettiläiden tulee julistaa ahkerasti tätä sanomaa.
Kaikki muu on vähempiarvoista tämän rinnalla. Kuitenkin niin,
että kun ihminen on ymmärtänyt pelastuksen omalle kohdalleen, hänessä syttyy myös lähimmäisen rakkaus ja hän alkaa auttaa varsinkin vaikeuksissa olevia lähimmäisiään. Mutta
esimerkiksi ruokaa jaettaessa ei pidä unohtaa, että ruoka auttaa
vain tämän ajan nälkään mutta evankeliumi auttaa iankaikkisen
elämän nälkään.
Siksi tämä asia oli esillä Jeesuksen käskyissä jokaisessa tapauksessa. Sitä pitää kertoa niille, jotka eivät ota evankeliumia vastaan kuin myös niille, jotka sen ottavat vastaan.
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SIVUT 21-22
Kuten edellä oli jo maininta, evankeliumin sanan julistajat
joutuvat usein vainon kohteiksi. S on ollut niin alusta asti. Se
on kuin säädös, sillä Jumala asetti sen: “Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet
pistävä sitä kantapäähän.” (1. Moos. 3:15)

toisella vastustavat ja vainoavat niitä, jotka uskovat Jumalaan
ja Jeesukseen.
Vaino ja vastustaminen voi olla monenlaista. Jo Eeva osallistui sellaiseen. Kun hän oli syönyt kielletyn puun hedelmän,
hän oli välittömästi rikkonut Jumalan käskyn ja siitä alkaen
syntiunen. Tässä tilassaan hän julkesi houkutella miehensä
Aadamin tekemään samoin. Aadami oli tuona hetekenä vielä
synnitön.

Tätä eivät lähettiläät saa eivätkä usein voikaan unohtaa vaan
monet sitä joutuvat kokemaan. Jumala sanoi nuo sanat
käärmeelle. Käärme tarkoittaa taivaasta langennutta ruhtinasenkeli Luciferia. Syntiinlankeemuskertomuksessa hän esiintyi käärmeenä. Vaimo tarkoittaa Eevaa, joka on kaiken
elävän äiti. Eikä vaino ole yksistään paratiisissa olleiden
käärmeen ja Eevan välinen vaan siitä saavat osansa kummankin jälkikasvu.

Vastaavasti Aabel, Aadamin ja Eevan toinen poika, uskoi Jumalaan. Se näkyy siinä, että hän uhrasi eläinuhrin Jumalalle,
sillä synnin sovitukseksi oli määrä antaa veriuhri esikuvana
Jeesuksen tulevasta teosta. Kain ei sellaista uhria antanut.
Hän vihasi veljeään ja tappoi tämän. Siis Jumalaan uskomaton ihminen vihasi ja vainosi murhaan asti sitä, joka uskoi.

Eevan ja Aadamin jälkikasvu ovat ihmiset alenevassa
polvessa. Lucifer toimii Jumalan hylkäävien ihmisten kautta
tehdäkseen tyhjäksi Jumalan työt. Yksi Jumalan töistä on pelastus Pojassaan. Jeesuksen seuraajat ovat jo Vanhan testamentin aikaan tunteneet hänet. Esimerkiksi patriarkka
Jaakob huokasi Jumalalle, että sinulta minä odotan pelastusta. Pelastus hepreaksi on Jehoshua eli Jeesus. Jaakob ei tuntenut itse kykenevänsä pelastumaan vaan tarvitsi sovittajan.

Heprealaiskirje todistaa uskonvainoista: “...”toiset taas ovat
saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja
vankeutta, heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla
surmattu, he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä - he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle - he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa.”
Alkukirkon aikaan Rooman keisareista monet vainosivat kristittyjä surmauttamalla heitä, ajamalla maan pakoon, tuhoamalla heidän omaisuutensa jne.

Käärmeen eli sielunvihollisen jälkreläisiä ovat kaikki, jotka
eivät usko Jumalaan ja Jeesukseen. Ja siten he tavalla taikka
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Myöhemmin tilanteet ovat toistuneet. Monissa islamin
maissa on ankarat säädökset kristityille, jos ne aikovat elää
niissä maissa. se on siis samaa vainoa, jonka käärme aloitti paratiisissa. Muslimimaiden lisäksi myös monet kommunistiset
maat ovat keskittyneet tuhoamaan kristityt ja kristillisyyden.

jääneensä keskelle ei- mitään eikä kaupungista näkynyt savupiippuakaan.
Mutta sitten paikalle osui auto. Mies arveli sen olevan Jumalan johdatusta varsinkin, kun miehet kysyivät, minne hän oli
matkalla. Hän sanoi menevänsä hieman edemmäs kohti kaupunkia. Niin miehet ottivat kyytiin hänet ja hänen laukkunsa,
koska he olivat menossa myös kaupunkiin.

Jopa Katolinen kirkko on vainonnut kristinuskoa, nimittäin
reformaatiota ja etenkin luterilaisuutta. Miksi se on sen
tehnyt? Ilmeisesti siksi, että se itse ei ole aidosti kristillinen
liike vaan siinä on piirteitä pakanauskonnoista kuten Mariakultti, paavius ja paavin erehtymättömyys ja muutamia
muita. Jos Katolinen kirkko olisi oikeassa opissa ja uskossa, ei
se vainoaisi uskonpuhdistusta, sillä oikea kristitty suorittaa
uskonsa puhdistusta jatkuvasti apostolien opin mukaisesti.

Kauhukseen mies huomasi autossa, että häntä kuljettivat
Neuvostoliiton miliisit. Ja hän huokasi ja rukoili: Voi hyvä Jumala, mitä minä nyt teen. Tätä hän ei sentään sanonut
ääneen. Mutta viimein hänen onnistui karkottaa pelkonsa ja
hän kysyi vaivihkaa, millaisella työmatkalla miliisit olivat. He
kertoivat saaneensa KGP:n kautta tietää, että samalla junalla
oli tulossa kaupunkiin mies, joka oli tuomassa sinne Raamattuja ja he olivat menossa pidättämään hänet.

Vainot ovat jatkuneet. Kuitenkin Jumala on kaikkina aikoina
pitänyt huolen siitä, että hänen omansa ovat tarvittaessa
selvinneet. Joskus Jumala on näyttänyt nerokkuutensa pelastaessaan omansa pedon suusta ja onpa ollut jopa leikkimielinen.

Miehet olivat menossa siis pidättämään häntä, joka istui
miliisien autossa. Jaahah, no mitäs seuraavaksi. Pelastaakseen nahkansa mies pyysi, että jos toverit miliisit voisivat
pysäyttää hänet lähinnä kaupunkia olevassa isossa tienristeyksessä, Sieltä hän jatkaisi matkaa toiseen suuntaan.

Yhden sellaisen seikkailun koki muuan miekkonen, joka oli
kuljettamassa Raamattuja Neuvostoliittoon. Homma oli erityisen kiellettyä. Mies matkusti junalla kohti kaukana Neuvostoliitossa sijaitsevaa kaupunkia. Miehellä oli laukussaan mukana Raamattuja mutta hän ei ollut ihan varma, milloin olisi
oikea asema, missä jäädä pois. Kun sitten pitkän ajan kuluttua juna jarrutti, hän koki sisäisen äänen sanovan, että nyt on
aika jäädä junasta. Ja niin hän teki. Ulkona hän totesi

Ja niin kävi. Mies jäi autosta, miliisit jatkoivat asemalle, ja kyydistä jäänyt mies sai toisen kuljetuksen. Hänet nouti toinen
mies, joka vei hänet seurakunnan luon, jonne Raamatut olivatkin matkalla.
Joskus näin. Aika usein kuitenkin toisin.
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SIVUT 25-26

Mekassa sijaitsee Kaaban kivi, jota palvotaan
taivaasta tulleena kivenä. Kysymyksessä on todennäköisesti musta meteori, joka oli jo palvon
nan kohde Roomassa noin 200 eKr.

Lähi- Idän alue, jossa islamilaisuus alkoi vaikut
taa oli laajasti kristillistä vaikutusaluetta. Niissä
maissa alkoi kristillisyys kuitenkin rakoilla oppiriitojen ym syiden johdosta ja ne heikensivät
kristillisyyden vaikutusta. Siten islamilaisuus
pääsi tunkeutumaan alueelle ikäänkuin uutena
uskontona, ei kuitenkaan ilman väkivaltaa.

KALLIOMOSKEIJA JERUSALEMISSA

Islamilaisuus syntyi 600- luvulla. Alusta alkaen se
oli väkivaltainen ja levitti sanomaansa sotimalla ja
alistamalla ja eriarvoistamalla ihmiset.
❖ Islamilainen uskonto on perua samoista elementeistä
kuin muinaiset uskonnot, kuten Baalin palvonta,
Istarin palvonta jne.Allahin palvonta on
epäjumalanpalvelusta.
❖

Arabialainen Allah on jumalan nimi. Muhammedin isän nimi oli Abdullah, joka tarkoittaa
Allahin palvojaa eli Muhammed ei keksinyt islamilaisuutta vaan sillä oli juurensa jo ennen
häntä. Tosin siinä palvottiin 360:tä jumalaa ja
vasta Muhammedin aikana niistä yksi korotettiin ainoaksi, jota nyt palvotaan.

Tähän muutokseen mitä ilmeisimmin vaikuttivat sekä juutalaisuus että
kristinusko, joihin Muhammed oli jossain määrin kosketuksissa.
Sitäpaitsi juutalaiset oppineet avustivat Muhammedia Koraanin kirjoittamisessa.
Islam opettaa Koraanissa vihaamaan ja tuhoamaan vastustajia, joista
juutalaiset ja kristityt ovat pahimpia. Tässä nähdään, että islam on
saatanasta, joka vastustaa Israelin Juamlaa ja Jeesusta. Ilman Jeesusta
islamilaisillakaan ei ole taivaspaikkaa eikä paratiisia.
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SIVUT 27-28
Miksi sitten se kaupunki ja sen kaupungin asukkaat saavat ankaramman rangaistuksen kuin Sodoma?
Epäilemättä syy on siinä, että Sodomassa ei ollut tarjolla evankeliumia Jeesuksessa Kristuksessa. Tosin siellä vaikutti Jumalalle
uskollinen mies Loot ja jota Sodoman aasukkaat vihasivat sen
tähden, että hän muistutti Jumalan olemassaolosta ja Jumalan
mielen mukaisesta elämisestä. Sellaiseen sodomalaiset eivät halunneet kääntyä, koska olivat antautuneet himojensa valtaan ja
harjoittivata laajassa mitassa homoutta. Tässä olivat mukana
kaikki kaupungin miehet nuorista vanhoihin.

JOHANNEKSEN KIRKON TORNIT

“Minä sanon teille: Sodoman on oleva sinä päivänä
helpompi kuin sen kaupungin.” jonka pölytkin on
putsattu jaloista.
❖ Sodoman ja Gomorran kaupungeissa olivat homous
kaikkien miesten elämäntapa ja sen lisäksi
harrastettiin muitakin paheita.He saivat ajallisen
rangaistuksen mutta edessä heilläkin on vielä viimeinen
tuomio.
❖

Tällaisilla ihmisillä on siis kuitenkin helpompaa tuomiopäivänä
kuin niillä, jotka ovat torjuneet Jeesuksen lähettiläät. Kysymys
on siitä, että Jeesuksen lähettiläät olivat suoraan kuninkaan alaisuudessa ja heillä on parempi todistus kuin Lootilla. Jeesuksen
lähettiläät eivät suinkaan ole parempia lähettiläitä kuin Loot
mutta heillä on parempi todistus. Se tarkoittaa Jeesuksen täytettyä sovitustyötä. Jeesus huusi ristillä: se on täytetty.
Lootilla oli vain ennakkokuvia tulevasta. sSiten sodomalaisille kukaan ei voinut viestittää samanlaisella varmuudella ja faktoihin
vedoten, että Jeesus on Kristus, se jonka oli määrä tulla maailmaan sovittajaksi Jumalan ja ihmisten välillä.
Jeesuksen lähettilään huomiotta jättäminen on suurempi rikos,
sillä heillä on lopullinen sanoma, sanoma suuresta ilosta syntien
anteeksi saamisen kautta eli armon evankeliumi.
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SIVUT 29-30
Jeesus sanoi myös: “Tulta minä olen tullut heittämään maan
päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt!”
(Luuk. 12:49)
Tuli on monesti hävityksen ja tuomion kuvausta. Mutta se voi
olla myös toisenlaista tulta. “Ja Aaronin pojat Naadab ja Abihu
ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen,
vastoin hänen käskyänsä.” (3. Moos. 10:1)

TULTA ON KÄSITELTÄVÄ VAROEN

“Savu suitsusi hänen sieraimistaan, kuluttava tuli
hänen suustansa, palavat hiilet hehkuivat
hänestä.” (2. Sam 22:9)
❖ “Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin
puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli
ojassa.” (1.Kun. 18:38)
❖ “Sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen
tuli.” (Hepr. 12:29)
❖

Aaronin pojat harrastivat väärää hengellisyyttä ja se oli pahaa
tulta Herran silmissä. Mutta onpa sitten oikeaakin tulta:
“Sentähden sanoo Herra, Jumala Sebaot , näin: Koska te tällaisia olette puhuneet, niin katso, minä teen sanani sinun suussasi tuleksi ja tämän kansan polttopuiksi, ja se kuluttaa teidät.”
(Jer. 5:14)
Jeesus toivoi sanansa vaikuttavan tulen tavoin. Tulihan saattaa
lähteä hyvin pienestä kipinästä. Jumalan sanakin on kuin sinapin
siemen, joka kasvaa ja siitä tulee suuri puu, jonka oksilla linnut
pesivät. Jeesuksen heittämä tuli on sanoja, jotka syttyvät ihmisten sydämissä.
“Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa.
Vaeltakaa valkeuden lapsina..” (Ef. 5:8) Valkeus on tavallaan
myös tulta.
Mitä tarvitaan, että hengen roihu voisi vallita heikkoa ihmistä?
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SIVUT 31-32
Jos siis valkeudessa vaellamme, se tarkoittaa, että panemme pois
itsestämme kaikkea sitä, mikä pitää meitä kiinni maallisissa
asioissa ja sen sijaan elämme todeksi Jumalan Sanaa, harrastamme sitä päivittäin ja yritämme elää sen mukaisesti. Mitä
runsaammin käytämme oman elämämme rakennusaineina Jumalan sanaa, sitä enemmän meissä on polttoainetta tulen roihuamiselle.
Mutta jos olemme kiinni vain yhdessä asiassa, niin se kituu yhtä
vaikeasti kuin yksi puu takassa, ei se oikein jaksa palaa.

KUIVETTUNEET LAHJAT

“Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois
Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa. Ja se
oli täynnä luita,
Ja hän kuljetti minua ympäri niitten ohitse; ja katso,
niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, ja katso, ne
olivat hyvin kuivia.
Niin hän sanoi minulle: Ihmislapsi, voivatkohan nämä
luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin: Herra, Herra,
sinä sen tiedät. (Hes. 37:1-3)

Jos siis meillä on kaikkea hyvyyttä ja vanhurskautta
elämässämme ja vaellamme kuin viisaat, niin silloin voi toteutua, että meillä on kädessämme jotakin sellaista, mikä voi olla jollekin kuin tuoreen leivän tuoksu. Meillä ei ehkä ole yhtä mainiota sauvaa kuin Mooseksella oli. Mutta meillä voi olla muita
avuja, joita Herra käyttää ihmisten parhaaksi, jos annamme siihen luvan hänelle.
Meillä kaikilla on lahjoja, jotka voimme antaa Jumalan
käyttöön, sillä sitä kautta niillä lahjoilla voidaan saada aikaan ihmeitä. Ja jos ei ihmeitä niin kuitenkin voimme selostaa Jumalan
hyväää tahtoa hänen evnakeliuminsa voimasta itse kullekin uskovalle, että he olisivat otollisia Herran edessä.
Mutta jos pidämme piilossa avujamme, emme niitä näytä
emmekä lupaa Herralle, niin vähitellen niistä tulee viisi kovaksi
kuivettunutta leipää ja kaksi järkyttävän kivistä kapakalaa, joista
kukaan ei saa ravintoa ja lahjat menevät hukkaan.
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SIVUT 33-34
Lainatussa Luukkaan evankeliumin osiossa Jeesuksen opetuslasten lähettäminen evankeliumia julistamaan kohdistuu selvästi niihin ihmisiin, jotka eivät vielä ole kuulleet sanomaa Jeesuksesta
Kristuksesta. Lähetyskäskyssä, jonka Jeesus antoi ennen taivaaseen astumistaan, johdatetaan ottamaan myös huomioon jo ennestään uskovat. Kun ihmiset on saatu kääntymään Jumalan puoleen ja ottamaan kaste, heitä kuuluu opettaa pitämään kaikki,
mitä Jeesus on käskenyt omiensa pitää. (Matt. 28:20)

ARTHUR RACKHAM 1909
❖

Hannun ja Kertun tarina on pitkähkö ja hieman
pelottavakin ja toiselta puoleltaan julma. Niinpä voisi
olettaa, että jos sitä nykyisin tarjottaisiin lasten
lukemiseksi niin julkaistaisiinko se. Tietokonepeleissä
toimitaan itse asiassa julmemmin kuin tuossa sadussa.

Tästä herää kysymys, kuinka tämä on toteutunut omana aikanamme. Suomessa lähes 90% nuorista käy Luterilaisen kirkon
rippikoulun. Se tapahtuu siinä 15- vuoden ikäisenä. Tutkimuksissa on todettu, että 15- 30 vuotiaista naisista 15% uskoo jokseenkin sellaiseen Jumalaan kuin kirkko opettaa ja vastaavan
ikäisistä miehistä samoin uskoo noin 10%. Lyhyessä ajassa
ikävuodesta 15 ikävuoteen 30 tapahtuu radikaali irtoaminen kirkon opetuksesta. Tietysti voidaan kysyä, ovat rippikouluun
menevät uskomassa kirkon opetukseen. Ehkä muut syyt vetävät
seurustelemaan rippikoulussa. Onko leivisköitä hukattu?
Tilastollisena ilmiönä asia on myös huolestuttava. Kysymys ei
ole siitä, että pitääkö ihmisten uskoa niin tai näin vaan yksinkertaisesti kysymys on siitä, että nuoriso on valtaosaltaan menossa
kohti iankaikkista kadotusta tällä menolla.
Heidän on käynyt samalla tavalla kuin sadussa kävi Hannulle ja
Kertulle. He lähtivät retkeilemään metsään ja joutuivat tuntemattomalle seudulle ja he pelkäsivät eksyvänsä.
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SIVUT 35-36
Osatakseen takaisin Hannu ja Kerttu murensivat eväsleivistään palasia ja asettivat niitä polun varteen paluumatkaa
ajatellen. Mutta hui kauhistus, ennen kuin he ennättivät
palata, olivat linnut syöneet heidän merkeiksi jättämänsä
keivänmuruset ja he eksyivät synkkään metsään.

menköön sinne. Kuitenkin Jeesus opetti monella tavalla,
kuinka hyvä paimen kaitsee laumaansa siten, että jos siitä
joku joutuu harhatielle, hän on valmis kutsumaan eksyneen
takaisin.
Ja vaikka ilkeät pahanilman linnut olisivat syöneet polun varrelta leivänmuruset, voi hyvä paimen tarjota uutta purtavaa,
niin että eksynyt uskaltaa tulla takaisin.

Näin on käymässä niille ihmisille, jotka lähtevät seuraamaan
Jeesusta mutta joille viehtymys erilaisiin asioihin tässä maailmassa eksyttää heidät pois Jeesuksesta. Syytä on tietysti
epäillä myös opetustakin rippikouluissa, koska seuraukset
ovat niin katastrofaaliset.

Eräskin lähetti kertoi omasta kokemuksestaan lampaista.
Hänen kotonaan niitä oli jonkin verran ja kesäaikaan ne päästettiin laajalle laitumelle, jossa oli hiukan myös puustoista
metsää. Mutta kun lampaat saivat laiduntaa vapaasti, ne
eivät enää olleetkaan yhtä kesyjä kuin sitä ennen ja ne eivät
tulleet aitaukseen vaikka niitä kutsuttiin. Mutta tuon lähetin
äiti oli kokenut lammashoitaja ja hän otti lämmintä maitoa,
kastoi leipäpalat siihen ja maanitteli lampaita. Ja niin ne tulivat.

Mutta kyllä sielunvihollinen asettaa monenlaisia ansoja evoluution, vapaan seksin, kristinopin kyseenalaistamisen, rahan
vallan, saatanallisen rock-musiikin ym viettelysten kautta.
Näistä on tarkemmin verkosta löytyvässä ibooks- kirjassa
“Syntax error causes terror”.
Tähän kristinopista maailmaan haihtuvaan joukkoon pitäisi
myös Jeesuksen lähettien pureutua. Kysymys ei ole jostakin
käännyttämisestä. Ei, kukaan ei pakota ketään mutta yleinen
media ja monet muuta vaikuttajat tekevät kaikkensa ohjatakseen ihmisiä kadotukseen. Siltä kuilulta välttyäkseen niiden
ihmisten, jotka ovat joskus ottaneet vastaan Kristuksen kaasteen tai muun uskon ilmauksen muodossa, täytyy palata kristillisille juurilleen.

Siksi lähetit, jotka hoitavat myös kristittyä laumaa, joutuvat
kutsumaan lampaitaan aivan henkilökohtaisella kutsulla ja
tarvittaessa käyttämällä sitä koukkupaista paimensauvaa,
jolla rotkoon pudonnut lammas saadaan takaisin ylös.
Jeesuksen lähettiläät eivät ole vain tukka putkellä tai pakoputket sinisinä kulkevia menestyviä ihmisiä vaan heidän osansa
on olla kärsivällisiä sanan palvelijoita. Siis Jumalan Sanan
palvelijoita, joissa asuu rakkaus ja huoli siitä, kuinka itse
kukin jaksaa Jumala Pojan uskossa perille saakka.

Jeesuksen lähettien mieleen voi kyllä joskus tulla, että jos ihmiset kerran haluavat saada osakseen ikuisen tuomion, niin
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SIVUT 37-38
Jeesuksen seuraamiseen voitaneen yrittää houkutella kauniilla
kertomuksilla. Eräässä sellaisessa pieni poika oli laiturilla vanhan miehen kanssa. Ulapalla puksutti valtamerilaiva. Pieni
poika viittoili innokkaasti laivaa kääntymään laiturille. Vanha
mies hieman ilkkuen sanoi, että ei se noin iso laiva tottele
sentään noin pienen pojan käsimerkkejä.
Kuitenkin kävi niin, että laiva kääntyi rantaan ja tuli laituriin.
Laivaan kiivetessään poika sanoi vanhalle miehelle: Minä tiesin,
että laiva tulee hakemaan minut. Minun isäni on tässä laivassa
kapteenina!
Samoin me voimme ajatella omasta kulkemisesta, että se on
kuin laiva, jota ohjaa taivaan Isä. Jotkut ehkä pitävät tällaista vertausta lapsekkaana. Saahan se sellainen ollakin, Jumalan lapsille.
On hyvä muistaa, minkälaista rakennetta me ihmiset olemme.
Emme suinkaan ole kehittyneet jostakin limaskasta, emme eri kehityslinjoja kulkevien apinaa muistuttavien lajien kautta vaan olemme alusta saakka olleet sellaisia ihmisiä kuin nyt olemme, tosin sairaampia ja lyhytikäisempiä. Jotka muuta sanovat pilkkaavat Jumalaa, sillä Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. Ja jos ihminen olisi ollut varhaisapina, niin silloin niiden, jotka niin sanovat, täytyy tehdä yhtäläisyysmerkit sen apinan ja Jumalan välillä
ja se on selvää Jumalan pilkkaa.
Ihminen on heti alussa luotu Jumalan kuvaksi, älykkäästi toimivaksi yksilöksi.
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SIVUT 39-40
Ihmisen DNA:n yhden nukleotidiparin informaatio on suuruusluokkaa, jolla täyttäisi noin 6000 kirjan sivua. Näitä
pareja ihmisessä on kolme miljardia kappaletta.

tapahtunut ihme, ei niin koska kaikista suurin ihme on se,
että Jumala on poiminut juuri sen ihmisen seuraamaan Jeesusta ja antanut hänelle Pyhän Hengen kautta uskon.

Informaatio on älyllinen rakenne, sillä se on ihmistä koodaava kieli, joka saa älykkään rakenteensa Jumalalta, sillä Jumala sanoi rakentaneensa ihmisen omaksi kuvaksi, hänen kaltaisekseen. Ja koska DNA- ketju ei kykene syntymään itsekseen ilman DNA:ta on siitä tehtävä johtopäätös, että se ensimmäinen DNA tuli Jumalalta.

Näin uskova voi yhtyä George McDonaldin sanoihin: jos totuutta eli evankeliumin sanaa tarjotaan sellaiselle, joka ei totuutta rakasta, sellaiselle annetaan ihmeillä ja voimateoilla
vain lisää aiheita tulkita väärin asioita.

Näin ollen ihmisen informaatio ei ole kehittynyt jostakin, koska kehitysopillinen muoto ei tuo uutta informaatiota vaan kadottaa sitä mutaatioiden ja geeniperimässä korjaamatta
jääneiden virheiden muodossa.

Ja ne jotka voimaa odottavat saavat uuden herran. Näin voidaan sanoa, sillä se on ilmeinen totuus. Mutta Herraa odottavat kohoavat ilmaan kuin kotka tai kuin kuumailmapallo,
joka lämmitetytn ilman johdosta kohoaa yhä ylemmäs, kun
sen köydet on irrotettu maasta ja se kohoaa yhä ylemmäs,
kun liian painot on heitetty konsolista maahan.

Mutta ne, jotka Herraa odottava, saavat uuden voiman, he
kohottavat siipensä kuin kotka...” (Jes. 40:31)

Koska informaatio on älyllinen rakenne, ihmisen usko Jeesukseen Kristukseen on älyllistä, hyperälyllistä, tunteella ja intohimolla omistautumista ja moraalista oikeudenmukaisuutta,
joka kestää omantunnon ja sydämen tutkistelun alla.

Tällaista on kristillinen elämä, johon Jeesuksen lähettiläät ihmisiä kutsuvat. Kutsuja ei voi antaa uskoa, sen antaa vain Jumala, sillä hän vaikuttaa sekä tahtomisen, että tekemisen.

Usko Jeesukseen Kristukseen ei ole jokin helppohintainen
näkemys, että jonakin päivänä, kun elämä päättyy, pääsemme
pois jostakin pahasta. Sekin kyllä tapahtuu mutta muutoin
usko on luja luottamus näkymättömiin ja kuitenkin sen voiman varassa uskova kykenee sitouttamaan itsensä moraalisesti ja eettisesti Jumalan tahdon mukaan.

Siksi älä paaduta sydäntäsi silloin, kun kutsun kuulet. Kukaan
ei voi olla varma, että tulee vielä toinen kutsu.

Tästä syystä uskovalle ei edes anna kovin paljon lisäarvoa
jokin ihme, esimerkiksi Raamattuja vievän miehen suhteen
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NIIN ON TARPEEN HERÄTÄ JOKA AAMU
UNESTA SINUN, JOKA NUKUT, JA NOUSTA
KUOLLEISTA, NIIN KRISTUS SINUA VALAISEE
JA NIIN SAAT OLLA IHAN TODESTA ELÄMÄSSÄ
PÄIVITTÄIN JEESUKSEN LUONA SITÄ ILOA,
JOHON SANA KEHOITTAA: ILOITKAA AINA
HERRASSA. VIELÄKIN MINÄ SANON ILOITKAA.

