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Uskon, että kyseessä on syvällisin inspiroitu 
kirjoittamani kirjanen. Johannesta kutsuttiin siksi, 

jota Jeesus rakasti. Kristuksen maan päällisenä 
aikana hän vietti luultavasti enemmän aikaa 

Johanneksen kuin muiden apostolien—jopa Pietarin 
kanssa. Tiedätkö, miksi?

Johannes näytti olevan ainoa apostoli, joka ei kuollut 
marttyyrikuolemaa. Hän kirjasi evankeliuminsa 

vasta noin 30 vuotta Kristuksen kuolemasta 
ja epistolansa tämän jälkeen. Hän kirjoitti 

Ilmestyskirjan Patmos-saarella vankina ollessaan.

Johanneksen evankeliumi käsittelee monia 
perustavan syviä aiheita, joita toiset evankeliumit 

eivät käsittele. Johannes oli ainoa, joka selitti, kuka 
Sana oli ja miksi Sanan uhrin tulisi inspiroida meitä 
ikuisesti! Kukaan toinen evankeliumin kirjoittaja ei 

kuvaa Johanneksen lailla Jumalan perhenäkyä.

Ainoastaan Johannes käsittelee asioita: kuka 
voimallinen MINÄ OLEN todella oli, Lasaruksen 
eloon herättäminen ja sinun uskomattoman suuri 
potentiaaliisi, samarialainen nainen ja maailman 
ihmiset ja miksi Jeesus itki, jota edes suurin osa 

Jumalan omista ei ole ymmärtänyt.

Uskon, että mykistyt ilosta käsittäessäsi mieltä 
kiehtovat aiheet. Lue, opiskele, jotta ymmärrät tämän 

väkevän viestin, jonka kautta voit voimallisesti 
rakentaa Jumalan ilon elämääsi.
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Luku 1
Sana tuli lihaksi 

Pietari, älä huolehdi, kuinka toimin Johanneksen kanssa—
seuraa sinä minua!

Apostoli Johannes kirjasi Jeesuksen Kristuksen lau-
suman evankeliuminsa 21 lukuun, sen loppuun.

Julman ruoskinnan ja teloituksen kärsittyään Jeesus Kristus 
herätettiin ja hän näyttäytyi opetuslapsilleen (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 21:1). Opastettuaan Pietaria “ruokki-
maan karitsoitaan” ja “kaitsemaan lampaitaan”, Kristus lausui 
hänelle: “Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, 
niin sinä vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit; mutta kun van-
henet, niin sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie 
sinut, minne et tahdo” (jae 18). Jae 19 paljastaa sen merki-
tyksen: “Mutta sen hän sanoi antaakseen tietää, minkäkal-
taisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Ja tämän 
sanottuaan hän lausui hänelle: Seuraa minua”.

Pietari tiesi kuolevansa Jumalan marttyyrina, mikä oli 
suuri taakka, mutta Kristus kärsi ja läpäisi mahtavasti saman 
koettelemuksen. Kuinka vaikeaa olisi tehdä Jumalan työtä, jos 
tietäisi, että tulisi murhatuksi Jumalan palveluksessa?

Jeesus Kristus sanoi Pietarille suorasukaisesti, hienoisesti 
nuhdellen: seuraa sinä minua—älä huolehdi muusta.

Sanat olivat kovia Pietarille—sekä toisille opetuslap-
sille, jotka tiesivät myös kuolevansa marttyyrikuoleman. 
Kristuksen seuraaminen tarkoitti, että heidät murhattaisiin 
raa’asti. Miehet omasivat tietenkin inspiroivan, heitä Jumalan 
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työssä eteenpäin työntävän näyn ja lisäksi ylimmän esimerkin 
Jeesuksessa Kristuksessa, joka alistui marttyyrikuolemaan 
Jumalan tarkoitusperän takia.

Jokainen12 apostolista saa hallita yhtä Israelin 12 
heimoa Jumalan valtakunnassa (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 19:28). Heidät palkitaan runsaasti tekojensa perusteella.

Kyseisellä hetkellä Pietari kuitenkin vielä epäili. Hän 
katsoi Johannekseen päin ja ajatteli: miksi minun on kuoltava, 
kun hän saa elää? Asia vaivasi Pietaria kovasti. Tieto marttyy-
rikuolemasta tuntui hänestä entistä vaikeammalta, kun hän 
sai tietää, ettei Johannes kuolisi marttyyrina. Pietari päätti tie-
dustella asiaa Kristukselta. 

“Jeesus sanoi hänelle: Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne 
siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa 
sinä minua” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 21:22).

Mitä se sinuun koskee, Pietari? kuului Kristuksen henkilö-
kohtaisen suora kysymys Pietarille.

Kristus esittää tämän saman kysymyksen sinulle—meistä 
jokaiselle. Jumala on antanut meille jokaiselle eri tehtävän, 
olemme kaikki kriittisen tärkeitä Kristuksen ruumiin toimin-
nassa ja Jumalan työn valmiiksi saattamisessa.

Pietari ja muut opetuslapset puhuivat suurena uutisena 
Kristuksen lausumasta, ettei yksi heistä kuolisi (Kristus ei 
itse asiassa sanonut näin—jae 23). Totuus kuitenkin on, että 
kaikkien ihmisten on määrä kuolla—Jumalan mukaan kallis 
on Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema! (Psalmien 
kirja 116:15). kaLLIS! 

Kuka meistä tänään ei haluaisi vaihtaa paikkaa Pietarin 
ja apostolien kanssa—kun otat huomioon Jumalan palkkion? 
Miehet kunnioittivat Jumalaa ja Jumala aikoo kunnioittaa 
heitä mahtavalla tavalla!

Et kulje koskaan harhaan, kun seuraat Kristusta. Kunnioita 
Jumalaa nyt ja hän kunnioittaa sinua ikuisesti!

Tässä on näky, johon meidän tulee takertua. Sitten mikään 
ei voi pysäyttää meitä—ei edes kuolema.

A lu s s A 

Johanneksen evankeliumin syvyys on varmaan minkä tahansa 
Raamatun kirjan veroinen.
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Apostoli Johannes oli syvällisen hengellinen mies, joka 
omasi harvinaisen läheisen suhteen Jeesukseen Kristukseen. 
Kristus opasti Johannesta elinaikanaan erityisemmin kuin 
ketään toista.

Kolmea ensimmäistä—Matteuksen, Markuksen ja 
Luukkaan—evankeliumia kutsutaan synoptisiksi evanke-
liumeiksi, mikä tarkoittaa sitä, että ne käsittelevät pääasialli-
sesti samoja Jeesuksen Kristuksen elämän tapahtumia.

Johannes oli erilainen, hänen viestinsä poikkesi radikaa-
listi toisista evankeliumin kirjoittajista. Johannes kirjoitti kir-
jaansa vasta noin 30 vuotta kuvaamiensa tapahtumien jälkeen, 
minkä vuoksi hän saattoi pohdiskella tapahtumia ja niiden 
merkitystä kauan aikaa.

“Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli 
Jumala” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:1).

Johannes vie meidät evankeliuminsa ensimmäisessä 
jakeessa aikaan, jolloin oli vain Jumala ja Sana, mikä on aika-
moinen evankeliumin alku. Tällaista johdantoa ei löydy muu-
alta Raamatusta—se puhuu ajasta ennen enkelien ja materian 
luomista—ennen ajan alkua!

Westcott Commentary sanoo: “Synoptisista evankeliumeista 
ei löydy suoraa lausumaa Kristuksen aikaisemmasta olemas-
saolosta”. Johannes puolestaan esittää evankeliuminsa puhuen 
suuresti Kristuksen aikaisemmasta olemassaolosta—jolloin 
Kristus eli ikuisuudessa Jumalan kanssa Sanana (Jesajan 
kirja 57:15). Johannes palasi alkuun—aikaan ennen enkeleitä, 
maailmankaikkeutta tai ihmistä—ennen kuin kaksi Jumalaa 
oli Isä ja Poika.

Synoptiset evankeliumit kertovat Kristuksen maanpääl-
lisestä historiasta. Johannes keskittyy puolestaan Sanan 
historiaan—Kristus oli suuri Jumala ennen maapallolle 
tuloaan. Hän saattaa meidät “elokuvan alkuun”, mutta 
painottaa myös hengellisen elokuvan loppua. Hän antaa 
synoptisille evankeliumeille entistä syvemmän merki-
tyksen. Johannes osoittaa meille, miksi Jumalan Sana täytyi 
uhrata. Vain Jumalan kuolema saattoi maksaa syntiemme 
kauhean rikoksen.

Kun luet Johanneksen evankeliumin ensimmäiset 18 
jaetta, huomaat, että Johannes sivuuttaa enkelit sisältävän 
suunnitelman—niin kutsutun A-suunnitelman. Johannes 
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siirtyy aikaisimmasta alusta suoraan ihmiset sisältä-
vään suunnitelmaan. Suunnitelma A epäonnistui selvästi 
suuresti, minkä pitäisi herättää meidät, sillä myös me 
voimme epäonnistua! 

Jumala antoi Luciferille ja kolmannekselle enkeleistä teh-
täväksi hallita maapalloa Jumalan tavalla, jotta kaikille enke-
leille voitaisiin antaa maailmankaikkeuden hallinto. He eivät 
kuitenkaan läpäisseet testiä. Nyt Jumala tiesi, että ainoastaan 
hän itse oli pätevä hallitsemaan maailmankaikkeutta ja toi-
meenpani B-suunnitelman—hänen tarkoituksenaan oli luoda 
itsensä ihmisessä. 

Johannes sivuutt i kokonaan enkel it sisältävän 
A-suunnitelman, minkä pois jättäminen sisältää piilotetun, 
varsin enteellisen VaRoITUksen.

Enkelit epäonnistuivat, koska he kieltäytyivät toimeen-
panemasta Jumalan hallitusta maan päällä. Tänään Jumalan 
ensihedelmiä koetellaan, jotta nähtäisiin, pystymmekö toi-
meenpanemaan Jumalan hallituksen Jumalan seurakunnassa 
ja omassa elämässämme.

Toteamme, että enkelit sisältävä A-suunnitelma poistet-
tiin—sitä ei ole enää–minkä tulisi raitistuttaa kaikki Jumalan 
omat, jotka osallistuvat kaikkein majesteettisimpaan kut-
sumukseen. Olemme nähneet 95 prosenttia Jumalan omien 
kääntyvän pois nykyseurakunnan Laodikean aikakaudella 
(profetoitu Ilmestyskirjan jakeissa 3:14–22; tilaa kirjamme 
Malakian viesti, josta löydät selityksen) ja ymmärrämme, 
kuinka vaarallista tieto on. 

Johannes alkaa B-suunnitelmasta, joka tulee onnistumaan.
Herbert W. Armstrong kehottaa kirjassaan Ihmisen usko-

mattoman suuri potentiaali: “Huomioi tämä elintärkeä 
totuus tarkasti, täydellinen, pyhä ja vanhurskas luonne on 
Kaikkivaltiaan Luoja-Jumalan ylin saavutus …” Jumalan 
ylin saavutus on hänen itsensä uudelleen luominen. 
B-suunnitelma on juuri tätä tarkoitusta varten.

“Saavumme nyt kRUUnaaVaan, Jumalan vertaamattoman 
luomisvoiman hUIPPUPIsTeeseen!” H. Armstrong jatkaa: 

“Nyt saavumme jumalallisen saavutuksen kohokohtaan! Nyt 
toimeenpantiin niin uskomattoman tuonpuoleinen valtava pro-
jekti, että ihmismielelle on vaikeaa käsittää sitä”. Jumala aikoi 
luoda itsensä ihmisessä!
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B-suunnitelma sisälsi kuitenkin valtavan riskin. Se vaati 
yhden kahdesta Jumalasta lähettämistä maan päälle—maa-
ilman ihmisten syntien puolesta kuolemaan.

To d i s TA J A 

“Hän oli alussa Jumalan tykönä” (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 1:2). Sana oli Jumalan “tykönä”, mikä tarkoittaa sitä, 
että Sana oli ikuisesti täydellisen yksi Jumalan kanssa!

Koko maailmankaikkeudesta ei löytynyt epäyhtenäisyyttä, 
kunnes Lucifer kapinoi.

Näetkö nyt, miksi Jumala yrittää saattaa meidät yhteen, 
yhdeksi? Jumala ja Sana elivät ikuisesti yhtenä! He tietävät, 
että heidän ikuinen perheensä täytyy omata ykseys, jotta rauha 
ja kauneus voidaan laajentaa koko maailmankaikkeuteen.

“Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus 
loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt” (jakeet 4-5). 
Osa asenteellisia ihmisiä väittää Kristuksen kuoleman olevan 
juutalaisten vika. Jumalan mukaan koko maailma on vastuul-
linen! Jos ihminen ei tajua tätä, hän on hengellisesti sokea! 
Maailma on pimeydessä—ja muuttuu kohta paljon entistä 
pimeämmäksi. Koko maailma tarvitsee epätoivoisesti Jumalan 
valkeutta, ainoaa elämän ja valon lähdettä.

Apostoli Johannes käsitti Sanan ikuisen menneisyyden, 
joka saattaa kirkkaan valonsäteen nykyhetkeen sekä tuon-
puoleiseen elämäämme. Pystymme näkemään koko elo-
kuvan—täynnä Jumalan valtavaa valoa ja ikuista kirkkautta!

Kerrotun historian kautta ymmärrämme, kuka Kristus 
oli ennen maapallolle saapumista. Ymmärrämme myös 
syvemmin syntiemme tähden maksettavan rangaistuksen. 
Jumala avasi Johanneksen kautta näyn aikaan, jolloin meistä 
tulee jumalaolentoja!

“Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes 
[Kastaja]. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, 
että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, 
mutta hän tuli valkeudesta todistamaan” (jakeet 6-8). Jumala 
on kaiken valon lähde. Johannes Kastaja saapui todistamaan 
tästä valkeudesta.

Raamatussa kukaan toinen ei painota todistaja- sanaa edes 
läheiseesti apostoli Johanneksen lailla, joka käyttää todistaja 
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sanaa kahdeksan kertaa epistoloissaan ja 21 kertaa evanke-
liumissaan. Toiset evankeliumit käyttävät sanaa yhteensä 18 
kertaa. anchor Bible kertoo, että verbi martyrein, todistaa, sekä 
substantiivi martyria, todistus, ilmenevät Johanneksen evan-
keliumissa ja epistoloissa 64 kertaa. Apostoli Johannes pai-
nottaa todistaja ja todistaa -sanoja huomattavasti enemmän 
kuin toiset apostolit. 

Nämä kreikan sanat ovat lähisukulaisia englannin tai 
suomen sanoihin martyr tai marttyyri.

Jos toimit Jumalan todistajana, saatat päätyä marttyyriksi! 
Jumalan todistajana toimiminen saattaa olla joskus kovaa. 
Emme tiedä tarkalleen, mitä Jumala vaatii meiltä.

Rakastivatko ihmiset Johannes Kastajaa, koska hän todisti 
Kristuksesta? Eivät rakastaneet, Johannes heitettiin vanki-
laan—ja suoritti vankilasta suurimman työnsä. Johannes 
toimi Jumalan todistajana elämänsä viimeiseen hetkeen 
saakka. Herodes tilasi Johanneksen pään lautasella. Tämä oli 
jalo päätös!

Miksi Johannes toimi todistajana? “Että kaikki uskoi-
sivat hänen kauttansa”! Jumala yritti saada Johanneksen 
kautta kovapäiset ihmiset uskomaan—Johanneksen päivänä 
sekä Raamattuun kirjatun esimerkin kautta tähän päivään 
saakka! Jumalan todistajana toimiminen saattaa tuoda koet-
telemuksia—mutta myös moninaisia siunauksia nyt sekä kau-
niin tulevaisuuden!

Vo i M A  T u l l A  J u M A l A n  l A p s e k s i

“Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa 
maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kaut-
taan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän 
tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vas-
taan” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:9–11). Johannes 
ei käyttänyt aikaa evolutionisteille selittelyyn vaan kutsui 
heitä kapinoitsijoiksi! Kristus loi ihmiskunnan—joka hylkäsi 
hänet. Maailma kapinoi ja kapinoi edelleen Kristusta vastaan. 
Ihminen on vielä osaksi vaarallisen epätäydellinen.

Huomaa: “Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän 
antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat 
hänen nimeensä” (jae 12).
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Jumalan lapseksi tulemiseksi tarvitaan voimaa! Sana ja 
Jumala antoivat tämän vOIMaN sinulle ja minulle—meidän 
täytyy kÄyttÄÄ sitä!

voimaksi käännetty sana tarkoittaa myös oikeutta tai etuoi-
keutta. Mikä etuoikeus se on. Kuinka voimme olla riemastumatta 
tällaisesta oikeudesta ja etuoikeudesta? Meillä on syntymäoikeus 
tulla Jumalan lapseksi! Kuinka syvällisesti ymmärrämme asian?

Jumalan ensihedelmät ovat ylivoimaisesti maapallon siuna-
tuimpia ihmisiä! Sanojen tulisi ravistaa maailmankaikkeutta! 
Meillä on oikeus ja etuoikeus tulla Jumalan lapsiksi ja hallita 
Jumalan kanssa ikuisesti Kristuksen morsiamena!

Johannes yritti esittää asian kaikille. Millainen tulevaisuus! 
Kuinka voimme olla laodikealaisia tässä asiassa?

Kun nostat läheisen perheen isä-poika suhteen Jumala-
tasolle, näet itsesi ja Jumalan—Jumalan ja hänen poikansa. 
Asia on ihanaa ihanampi!

Tulisille, kirkkaille enkeleille ei tarjottu koskaan mah-
dollisuutta tulla Jumalan lapsiksi. Kyseessä on Jumalan ylin 
luomistyö.

Ihmiselle on nyt annettu tuonpuoleinen potentiaali hallita 
iankaikkisesti koko maailmankaikkeutta—ei enkeleinä vaan 
Jumalan lapsina!

Meistä tulee Hesekielin kirjassa ja Ilmestyskirjan ensim-
mäisissä luvuissa kuvatun kaltaisia jumalaolentoja, minkä 
luulisi salpaavan henkemme.

Jumala ei lausunut koskaan enkeleille—niin voimallisen 
tulisille, että pyörtyisimme heidät nähdessämme—sinä olet 
minun poikani (Kirje heprealaisille 1:5). Tämä potentiaali on 
varattu ainoastaan ihmisille. Meillä on mahtava kutsumus!

Ymmärrämmekö Johanneksen lailla totuuden? Se haastaa 
todella ajatusmaailmamme!

s A n A  T u l i  l i h A k s i

“Ja Sana tuli lihaksi …” Johanneksen evankeliumin jae 1:14 
alkaa. Ilmaisu tiivistää Johanneksen evankeliumin ensim-
mäiset 18 jaetta.

Sana tuli lihaksi. Meidän tulee ymmärtää, miksi hän tuli 
lihaksi—miksi Johannes saattoi meidät takaisin varhaisim-
paan alkuun.
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Jae jatkuu: “Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskel-
lämme …” Sana tuli Kristukseksi, joka asui, kuten Jumala 
tabernaakkelissa, maan päällä verestä ja lihasta koostuvana 
ihmisenä. Hän ei käskenyt meitä tekemään mitään, mitä ei 
olisi itse tehnyt. Hän tuli ihmiseksi ja asettui “väliaikaiseen 
majaan”, fyysiseen turmeluksen alaiseen ruumiiseen, saman-
laiseen kuin sinä ja minä. Hänen piti kuolla kuten sinä ja minä.

Jumala tuli tomuksi—jotta meistä voisi tulla Jumalan 
lapsia!

Johannes erosi toisista evankeliumin kirjoittajista—kai-
kista Raamatun kirjoittajista—monella tapaa. Hän oli ainoa, 
joka kirjoitti Sanasta. Johannes esitti yleiskuvan ja Jumalan 
näkökannan! Johannes antaa meille Sanan—Jumalan itsensä–
perspektiivin! Kristus auttoi Johannesta saavuttamaan kuvan 
erityisellä tavalla.

Sana tuli lihaksi. Miksi? Kuinka valtavaa, ihmeellisen 
innostavaa!

Kun katsot tapahtumia Jumalan näkökannasta, sinua pyör-
ryttää taatusti. Kuvittele, että Ilmestyskirjan luvun 1 Jumala, 
jonka kasvot paistavat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä 
paistaa, päätti tulla tomuksi! Miksi? Jotta Jumala saisi perheen 
ja antaisi ihmisille oikeuden ja etuoikeuden tulla Jumalan lap-
siksi! Jotta Jumalan perhe laajentaisi työn maailmankaikkeu-
teen, joka tiedemiesten mukaan laajenee laajenemistaan.

Kuinka kuvaat tämänkaltaista rakkautta? Sen pitäisi 
saada meidät huutamaan ilosta! Tämä on Jumalan rakkaus; 
tästä maailmasta ei löydy senkaltaista—ei mitään siihen ver-
rattavaa. Katso, mitä maailma on ilman Jumalan rakkautta: 
pelkkää kapinointia, kaaosta ja tuhoa.

Omaamme nyt tuonpuoleisen potentiaalin: Messias ja Isä 
luovat parhaillaan itsensä ihmisissä! Ihmisillä on nyt etuoi-
keus ja kunnia tulla Jumalan lapsiksi. Ongelmamme on, että 
emme näe suunnitelmaa niin täydellisesti ja voimallisesti 
kuin meidän pitäisi.

Ilmoitus kertoo kahdesta Jumala-olennosta, jotka lisään-
tyvät miljardeiksi jumalolennoiksi! Tämä ei ole mikään 
helppo tehtävä. Ilmestyskirjan ensimmäisen luvun Jumala tuli 
tomuksi ja vaaransi ikuisen elämänsä suunnitelman puolesta!

Maailma ei ole koskaan ymmärtänyt Jumalan rak-
kautta. Isä otti riskin, saattoi menettää ainokaisen, ikuisen 
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Poikansa saadakseen miljardeista koostuvan perheen. Ikuinen 
Jumala tuli lihaksi, jotta meistä voitaisiin tehdä ikuisia 
perheenjäseniä.

Jumalan rakkauden ymmärtämiseen tarvitaan Pyhää 
Henkeä. 

i l M o i TA  i s ä

“Johannes todisti hänestä [Kristuksesta], ja huusi sanoen: 
Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, 
on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. 
Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa 
armon päälle” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:15–16).

Huusi-sana tarkoittaa voimallisella äänellä puhumista, 
julkisesti huutamista. Johannes huusi rohkeasti Kristuksen 
ensimmäistä tulemusta. Meidän tulee julistaa julkisesti 
Kristuksen toista tulemusta—koko maailmankaikkeuden 
suurinta tapahtumaa!

Onko äänemme tapahtumasta tarpeeksi kuuluva? 
Kyseessä on suurin uutinen, jonka ihmiskunta on koskaan 
kuullut! Sinulla ja minulla on kunnia esitellä Kristus maa-
ilman ihmisille.

Armoa armon päälle. Jokaisesta siunauksesta tulee seu-
raavan perusta. Mitä enemmän opimme, sitä paremmaksi asia 
muuttuu. Mitä enemmän näemme, sitä ihmeellisemmältä asia 
vaikuttaa ja lähemmäksi saavumme pisteettä, jossa voimme 
kOhdata kuOLEMaN ja iloita!

“Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen 
Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut” (jae 18). 
Kristuksen ylin tehtävä oli ilmoittaa Isä, ja hän suoritti sen 
innolla.

Jumala haluaa, että toimimme täsmälleen samalla tavalla! 
Jollet ilmoita Isää, et ymmärrä Jumalan perhettä etkä evan-
keliumia. Jos et ymmärrä Jeesusta Kristusta pidemmälle, et 
ymmärrä koko asiaa! Kristus ilmoitti Isän. Meidän käske-
tään seuraamaan hänen esimerkkiään. Huomioi Johanneksen 
evankeliumia opiskellessasi, kuinka useasti Johannes viittaa 
Isään, useammin kuin mikään toinen Raamatun kirja. Kun 
Johannes puhuu Isän ilmoittamisesta, se ei tarkoita sitä, 
että Kristus mainitsee pelkästään Isän nimen. Aihe syvenee 
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jatkuvasti, se on syvää syvempi. Kristuksen mieli kes-
kittyi Isään absoluuttisesti. Jeesus Kristus kiinnitti koko 
maan päällä viettämänä aikanaan katseensa aina, jatkuvasti 
Isäänsä! Hän oli ehdottoman uskollinen Isälleen ja totaalisen 
sitoutunut Jumalaperheelle! Maailma ei ole koskaan aikai-
semmin nähnyt näin poikkeuksellisen kaunista esimerkkiä per-
heelle omistautumisesta. 

thayer’s Lexicon määritelmä ilmoittanut -sanasta on: “tuoda 
esiin kertomuksessa, paljastaa opetuksessa”. the hebrew-
Greek key Word Study Bible määrittelee sanan: “ilmoittaa perin 
pohjin ja erityisesti … paljastua opetuksessa”.

Syvän viestin oppiminen vaatii koko elämän aikaista kovaa 
työtä. Meidän tulee opiskella sitä pitkään ja kovasti osoittaak-
semme itsemme kelvollisiksi.

Perinteisellä “kristillisyydellä” ei ole minkäänlaista käsi-
tystä tästä Kristuksen opettamasta. Jos aiomme ymmärtää 
Jumala perhettä—se on Kristuksen evankeliumin ydin—
meidän täytyy kiinnittää katseemme Isään—mikä on 
Kristuksen opetuksen perusta! Opetusta seurasi täydellisen 
mestarillinen esitys Pojan alistumisesta Isälle! Sana—ikuisesti 
olemassa ollut Jumalolento—saapui maan päälle ilmoittamaan 
Isästä.

Tätä inspiroivampaa viestiä ei ole olemassa, kristillisyys ja 
maailma ovat sille sokeita! 

Vaikka käyttäisit koko elämäsi Johanneksen evankeliumin 
opiskeluun, et silti saavuta sen täyttä syvyyttä, ja kaikki pyörii 
Isän—Jumalan Perheen–ympärillä. Sana tuli lihaksi ilmoit-
taakseen tämän viestin—ei opettamaan viestiä itsestään!

Kristus valmisti Johannesta erityisellä tavalla kirjaamaan 
viestin koko ihmiskunnalle. Johannes omasi ainutlaatuisen 
hienon kirjoituskyvyn. Hänen kauttaan syvennettiin kaikkien 
evankeliumien—ja koko Raamatun–sanoma.

Saatana yrittää kaikkein eniten, kaikin voimin hämmentää 
ja tuhota juuri tämän näyn. Laodikealaiset ovat menettä-
neet sen tänään. Ensimmäisessä laodikealaisille osoitetussa 
jakeessa (Johanneksen ilmestys 3:14), Kristus puhuu “Jumalan 
luomakunnan alusta”. Jumala varoittaa heitä erittäin vakavasti 
siitä asiasta, jossa he ovat eksyneet. Laodikealaiset menettivät 
ensimmäiseksi Sana tai Logos-näyn. He ovat unohtaneet, miksi 
Sana saapui maan päälle Jumalan Pojaksi!
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Saatana tietää, että kyseessä on kaiken petoksen perusta 
ja että hengellinen talomme luhistuu, jos hän kykenee pettä-
mään meitä juuri tässä asiassa.

Johannes tarjoaa meille erinomaisen johdannon. Tällaista 
johdantoa ei löydy muualta Raamatusta. Sana tuli lihaksi. 
Johannes keskittyy tähän eeppiseen tapahtumaan, toiset evan-
keliumin kirjoittajat vain sivuavat sitä.

Seuraavassa luvussa näemme, kuinka sinä sovit kuvaan.



Luku 2
Johannes ilmoittaa 
Jumalan työn 
tänään
Johannes kirjaa heti evankeliuminsa johdannon jälkeen 

uskonnollisten johtajien ja Johannes Kastajan välisen kes-
kustelun. Hän on ainoa evankeliumin kirjoittaja, joka kirjasi 

Johanneksen lausuman: “Minä olen huutavan ääni erämaassa: 
Tehkää tie tasaiseksi Herralle, niinkuin profeetta Esaias on 
sanonut” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:23).

Myös Herbert Armstrong lausui Johannes Kastajan lailla 
tämän Jesajan kirjan luvun 40 viittauksen: “ Minä olen huu-
tavan ääni erämaassa.” Molemmat miehet edustivat Eliaa. 
Molemmat olivat huutavan ääni erämaassa.

Johannes Kastaja valmisti tien Kristuksen enimmäistä tule-
mista varten. H. Armstrong valmisti tien Kristuksen toista 
tulemista varten. Hän edusti Eliaa, hän teki Elian työtä. Eliaan 
työ ei kuitenkaan päättynyt H. Armstrongiin.

Jumalan Filadelfian seurakunta jatkaa Elian työtä 
Kristuksen paluuseen (Johanneksen ilmestys 11:1–15). Tänään 
löytyy myös ääni, joka huutaa uskonnollisen hämmennyksen 
erämaassa. (Lue Jesajan profetia 40:1-9—tästä selitetään kir-
jassamme Isaiah’s End-time vision, Jesajan lopun ajan näky. 
Kirjallisuutemme on ilmaista.)

Viimeinen huutava ääni esittelee kristuksen maailmalle—
“Katso, teidän Jumalanne!” (Jesajan kirja 40:9).

Alkuperäinen Elia ilmoitti totisen Jumalan Israelille. 
Johannes Kastaja esitteli totisen Kristuksen, kun hän tuli 
ensimmäisen kerran—hän jatkoi Elia-työtä. H. Armstrong 
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valmisti tien Kristuksen toista tulemusta varten, me pää-
tämme hänen aloittamansa Elia-työn ja esittelemme kaikki-
valtiaan Kristuksen petetylle maailmalle.

Elia tarkoittaa “minun Jumalani on Jumala”—se kertoo, 
että kaikki muut Jumalat ovat vääriä. Jumala tulee käyt-
tämään kaikkina aikoina Elia-työtä tehneitä ja tekeviä 
ensihedelmiä huomisen maailman koulutuslaitoksissa. 
Me tulemme opettamaan koko maailmalle todellisesta 
Jumalasta—Jumalaperheestä.

Meitä valmistetaan tänään juuri tätä työtä varten. 
Alkuperäisellä Elialla oli kolme oppilaitosta ja Elisa päätti 
hänen työnsä. Herbert W. Armstrongilla oli kolme oppilai-
tosta ja pcg saattaa hänen työnsä valmiiksi yhden oppilaitok-
senturvin—tämä edustaa Elisan työtä.

Elia-työ painottaa suuresti koulutusta. Meitä valmistetaan 
perustamaan oppilaitoksia maapallon joka kolkkaan! Meidän 
tulee valmistautua tätä työtä varten. Oletko sinä valmis?

Apostoli Johannes kertoo yksityiskohtaisesti, kuinka saa-
tamme Elia-työn valmiiksi.

Johanneksen evankeliumin luvun 1 jakeissa 21 ja 25 
uskonnolliset johtajat mainitsevat tietyn edeltä profetoidun 
henkilön: “sen profeetan”. Lange’s Commentary sanoo, että 

”kysymyksessä oli ’hyvin tunnettu’ profeetta, henkilö, joka 
oletettiin ajan messiaanisessa teologiassa tunnetuksi”. Tämä 
profeetta oli johtajille siis tuttu, sillä he tunsivat profetian. 

“Tässä tarkoitetaan siis erityistä profeettaa, jonka pitäisi 
päättää Elian edeltävä virka …” (ibid.). Toisin sanoen se 
profeetta sekä häntä tukevat ihmiset päättävät Elia-työn. 
(Tämä kappale selitetään täysin ilmaiskirjassamme kuka on 

“se profeetta”?)
Tämä on profetia meidän työstämme tänään!
Miksi Johannes oli ainoa asian kirjannut? Vain Johannes 

puhuu huutavan äänestä—profetiasta, jonka tunnemme tänä 
lopun aikana varsin hyvin—ja vain hän kertoo Elia-työn jat-
kosta. Työstä kerrotaan välittömästi Johanneksen evanke-
liumin johdannon jälkeen.

Johanneksen viesti alkaa heti johdannon jälkeen—se 
kertoo sinusta! Sinusta, joka tuet tätä Jumalan työtä!

Sana tuli lihaksi ja nykyinen Jumalan työ ovat yhteydessä 
toisiinsa.
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s A n A n  J A  T yö n  Vä l i n e n  y h T e y s

Jumala haluaa meidän ymmärtävän, että kun hän puhuu 
Sanan tulemisesta lihaksi, Elia-työn tänä lopun aikana val-
miiksi saattavien ihmisten tulee tietää, että Jeesuksen 
Kristuksen toinen tulemus on melkein käsillä! Heidän tulee 
käsittää, ettei Kristuksen lihaksi tuleminen ollut kaiken 
loppu: Kristus tulee uudelleen, tällä kertaa pelastamaan 
ihmiskunnan itse tuholta!

Johannes Kastajalla sai kunnioitettavan Elia-työtehtävän: 
esitellä Sanan lihaksi tulon—mieltä huikaisevan tapahtuman. 
Vielä sitäkin hienompi on pcg:n etuoikeus esitellä kaikkival-
tias kaikkivoipa, kirkastettu Kristus koko maailmalle!

Tämä on jättiläismäisen valtava Elia-työn huipentuma!
Johannes puhuu tietystä syystä siitä profeetasta. Johannes 

paljastaa epistoloissaan tietystä syystä totuuden “viimei-
sestä [tunnista]” ja kertoo samassa asiayhteydessä työs-
tämme (1 Johanneksen kirje 2:18–20). Löytyy hyvä syy, miksi 
Johannes puhuu Ilmestyskirjassa ”kirjasesta”, “taas profetoi-
misesta” (Johanneksen ilmestys luku 10) sekä kuvaa sisempää 
esipihaa (Johanneksen ilmestys luku 11). Johanneksen kir-
joista kolme puhuu erityisesti pcg:stä.

Apostoli Johanneksen evankeliumin viesti oli ainoastaan 
alkua sille profeetalle ja hänen tukijoilleen, Johannes kertoi 
heistä paljon enemmän kahdessa muussa kirjassaan, jotka 
keskittyvät pääasiassa tähän lopun aikaan.

Apostoli Johannes—yksi kolmesta kaikkien aikojen suu-
rimmista apostoleista—puhuu tässä sinusta!

Tajuatko, kuka olet? Tarkoituksenani ei ole vedota tur-
hamaisuutesi vaan yritän auttaa meitä kaikkia näkemään 
todellisuuden! Emme hyväksy maailman käsitystä itses-
tämme, koska maailma ei katso asioita Jumalan tavalla. 
Olemme heikkoja ja viallisia, mutta meidän täytyy käsittää, 
keitä olemme!

Pcg omaa syvemmän Raamatun ymmärryksen kuin 
mikään toinen Jumalan seurakunta meitä ennen. Jumala asetti 
H. Armstrongin kautta kaikki kohdalleen. Nyt Jumala antaa 
runsaasti ilmestystä pcg:lle.

Millekään kahdelle toiselle aikakaudelle ei ole annettu 
enemmän ilmestystä kuin Filadelfian ja Laodikean aikakausille. 
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Jumala on antanut näille kahdelle aikakaudelle enemmän 
ilmoitusta kuin kaikille aikaisemmille aikakausille yhteensä!

Jumala tiesi, että filadelfialaiset tulisivat olemaan avain-
asemassa koko maailman opetuksessa ja käski siksi apostoli 
Johanneksen rikastaa kasvatustamme. Tämä opetus auttaa 
meitä rakentamaan Jumalan opetuslaitoksia ympäri maapalloa.

Tulevat opetuslaitokset ovat täynnä Jumalan ilmoitettua 
totuutta parhaan kaikkein parhaan teknologian kautta. 
Tulemme näkemään monia Filadelfian ja Laodikean aikakau-
sien painettuja kiroja ja kirjasia.

Jumala valmistaa meidät opettamaan maailmaa!
Ymmärrä, kuka on todella Johanneksen viestin takana. 

Kun Johannes kirjasi tekstinsä, hän luuli puhuvansa aika-
laisilleen—mutta erehtyi pari tuhatta vuotta! Meidän ei pidä 
katsoa ihmisiin—vaan Jumalaan ja Sanaan! Vain Jumala 
voi ilmoittaa meille Johannes Kastajasta, Eliasta ja siitä pro-
feetasta. Kaikki tekomme raukeavat tyhjään, jollei Sana 
ole työmme takana. Meidän tulee aina katsoa Päähämme 
Jeesukseen Kristukseen. Laodikealaiset epäonnistuivat tässä 
(Kirje kolossalaisille 2:19).

Mikä kunnia, kun tosi seurakunnan Ylipappi mainitsee 
työsi! Tässä joukossa mainituksi tuleminen on korkeimman 
luokan kunnia.

Kyseessä on suora profetia sinusta, joka tuet Jumalan 
työtä. Kristus rohkaisee meitä erityisesti.

Johannes liittää suorasti lihaksi tulleen Sanan ja meidät 
toisiinsa. Ei ole liioittelua sanoa, että olemme avainhenki-
löitä tänä lopun aikana. Meidän tulee varoittaa maailmaa tule-
vista tapahtumista ja valmistaa Jeesuksen Kristuksen paluuta! 
Miksi emme olisi palapelin elintärkeä palanen? Kuinka innos-
tavaa on saada olla näyttämöllä profeettisesti “minuutteja” 
ennen Kristuksen paluuta! Saamme katsoa Juudan kaupun-
keihin, joiden kimppuun hyökätään jatkuvasti, ja saamme 
etuoikeuden lausua niille—aikaisempaa painokkaammin—

“Katso, teidän Jumalanne!” (Jesajan kirja 40:9).
Meidän täytyy kertoa ihmisille Jumalasta, joka on ainoa 

ratkaisu heidän ongelmiinsa, että he eivät tunne vielä 
Jumalaa! Tällainen viesti suututtaa ihmiset!

Muista, miten Kristukselle kävi? Osoittaako se, että Kristus 
oli väärässä?
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Jumalan omilla on innostava tehtävä: mahdollisuus puhua 
Jumalan puolesta!

Jos puhut Jumalan puolesta, tiedät, että olet Isän lapsi ja 
Kristuksen morsian. Kukaan muu ei puhu Isän puolesta. Olet 
osa varsin vaikuttavia tapahtumia.

Apostoli Johannes elävöitti hienosti tämän mahtavan 
totuuden!

Totuus auttaa meitä voittamaan koettelemuksemme. 
Tulemme tietysti kokemaan vaikeita aikoja—kyseessä on 
todellinen maailma, todellinen Jumalan työ ja puhumme 
todellisesta Jeesuksen Kristuksen tulosta! Jeesus Kristus 
palaa! Kukaan ei voi muuttaa tätä totuutta!

Meidät mainitaan hyvästä syystä Johanneksen joh-
dannossa Sana tuli lihaksi ja Elian, sen profeetan, yhtey-
dessä, koska kyseessä on yksinkertaisesti yksi asia. Mitään 
ei tapahdu, ellemme ole Sanan yhteydessä samalla tavalla 
kuin Sana on Jumalan yhteydessä. Kaikki on yhtä kokonai-
suutta. Kristus pyysi rukouksessa Isältänsä, että me kaikki 
olisimme yhtä kuin Jumala ja Kristus ovat yhtä! (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 17:11). Ainoastaan tällä tavalla kyke-
nemme saavutuksiin.

J u M A l A n  k A R i T s A

Johannes Kastaja näki Jeesuksen Kristuksen lähestyvän ja 
lausui: “Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman 
synnin!” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:29). Asiaa pai-
nottaakseen hän toistaa saman jakeessa 36: “Katso, Jumalan 
Karitsa!” Huutomerkki korostaa Karitsaa.

Voiko karitsa voi ottaa pois maailman synnin? Entä vuohi? 
Entä enkeli tai ihminen? Ei mikään näistä—kyseessä oli 
Jumalan karitsa! Karitsan, joka oli Jumala, täytyi kuolla syn-
tiemme takia, ei muulla tapaa.

Kristus oli Karitsa—hän oli totinen marttyyri. Kaikki 
Vanhan testamentin uhritoimitukset viittasivat tähän Karitsaan. 
Johanneksen evankeliumin jae 1:29 yhdistää vanhan ja uuden testa-
mentin karitsan kautta.

Se, etteivät juutalaiset uskoneet Kristusta ilman todistavaa 
merkkiä, oli naurettavaa! Kaikki Vanhan testamentin profetiat 
viittasivat mieheen, joka olisi Karitsa!
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Muutamat opetuslapset olivat kuitenkin todella innois-
saan ja sanoivat: “Me olemme löytäneet Messiaan”! (jae 41). 
olemme löyTäneeT JUmalan, Jonka olI PRofeToITU saaPUVan maa-
Pallolle! mooses sekä PRofeeTaT PRofeToIVaT messIaasTa Ja hän on 
Täällä! (jae 45).

Kreikankielinen Messias-ilmaus tarkoittaa kristusta tai 
Voideltua. Isä voiteli Kristuksen ja antoi hänelle tehtävän 
vapauttaa meidät synnistä.

Kyseessä oli koko historian suurin tapahtuma, Jeesuksen 
kristuksen ensimmäinen tuleminen! Miehillä oli hyvä syy olla 
innoissaan—eivätkä heillä ollut edes vielä Jumalan Henkeä. 
Johannes kertoo meille kaikkien tiedon suurella ilolla vastaan-
ottaneiden nimet—esim. Filippuksen ja Natanaelin—kukaan 
toinen evankeliumin kirjoittaja ei mainitse näitä nimiä. Miksi ei? 
Johannes halusi elävöittää tapahtuman–niin hyvin kuin mah-
dollisista. Tämä eeppinen tapahtuma sai kaltaisemme ihmiset 
juoksemaan iloissaan ympäriinsä!

Johannes painottaa Messiaan etsimistä ja hänen löytämis-
tään! Ihmisen historiassa ei ollut tärkeämpää tapahtumaa. 
Kyseessä oli suurin mahdollinen historian eeppinen hetki.

Mitä juutalaiset ajattelivat asiasta? He eivät ymmärtäneet, 
mitä se tarkoitti!

Useimmat ihmiset eivät tunne tänään työmme tarkoi-
tusta, mutta tulevat tulevaisuudessa tietämään. Me esitte-
lemme saman Kristuksen nykyiselle, pahalle maailmalle. 
Jokainen ihminen maan päällä tulee tietämään työmme 
tarkoituksen!

Messias johtaa tänään Jumalan tosi seurakuntaa. Hän 
ilmoittaa totuuttaan, opastaa, auttaa ja varustaa kaiken tar-
vittavan. Meillä on Messias! Meidän tulee juosta ympäriinsä 
innostuksen vallassa! Messias on täällä! Työtämme opastaa 
Messias—jonka profetoitiin ottavan pois maailman synnit ja 
avaavan Jumalan perheen koko ihmiskunnalle!

Jollei tämä asia innosta meitä, meidän on parasta tun-
nustaa ja voittaa laodikealaiset ominaisuutemme. Tätä innos-
tavampaa asiaa ei ole olemassa.

Jumala tekee työtään todellisten miesten ja naisten kanssa. 
He vaikuttivat varmaan muiden mielestä mitättömiltä—mutta 
he kykenivät tunnistamaan aikakausien suurimman tapah-
tuman kaikkien muiden ollessa pimeydessä.
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Anna ihmisten pilkata, jos he haluavat. Totuus on, että 
tunnistamme sen, mitä muu maailma ei kykene tunnista-
maan. Tiedämme, että työtä ohjaava Sana on ihmiskunnan 
ainoa toivo. Tiedämme, että Messias on täällä! Tiedämme, että 
kaikki tapahtumat johtavat Jeesuksen Kristuksen paluuseen. 
Edelliset tapahtumat ovat täyttyneet kirjaimellisesti ja myös 
Kristuksen toinen tulemus tulee täyttymään!

“Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippus sanoi 
hänelle: Tule ja katso” (jae 46).

Voiko Edmond, Oklahomasta tulla mitään hyvää? Vain, jos 
Messias on siellä! Jos lihaksi tullut Sana on siellä, suuria asi-
oita nähdään tästä kaupungista! Koko asia ei liity varsinaisesti 
yhteen kaupunkiin—se liittyy Jumalan tuntemiseen ja sen 
ymmärtämiseen, mitä Jumala tekee maan päällä.

“Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?” kuului Natanaelin 
negatiivinen asenne.

“Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: 
”Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!” (jae 47). 
Kristus johti Natanaelia ajattelemaan hyviä ominaisuuksiaan, 
ajattelemaan positiivisemmin.

Kristus toimii tänään samalla tavalla myös meidän kans-
samme, jos emme jätä häntä laodikealaisten tavalla oven ulko-
puolelle (Johanneksen ilmestys 3:20).

Tarvitsemme Kristuksen rohkaisua. Messias on täällä ja 
auttaa meitä.

Kristus tunsi Natanaelin ajatukset. Hän tuntee myös sinun 
ajatuksesi ja minun ajatukseni. Meidän tulee muuttaa ajatuk-
semme, omaamme Kristuksen mielen (Kirje filippiläisille 2:5).

p i e TA R i n  V i R A n  A RVo s TA M i n e n

“Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa 
häneen ja sanoi: Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun 
nimesi on oleva keefas, joka [kreikaksi] käännettynä on 
Pietari [kivi]” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:42). 
Markuksen evankeliumin jae 3:16 osoittaa, että Pietari oli 
sukunimi tai arvonimi, jonka Kristus antoi Simonille nimittä-
essään tämän pääapostoliksi.

H. Armstrong kirjoitti kirjassaan Ikuisten aikojen salaisuus 
seuraavasti: “Niin hän asetti kaksitoista olemaan kanssansa ja 
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lähettääksensä heidät saarnaamaan … Pietarin–tämän nimen 
(sukunimen, engl. käännös) hän antoi Simonille” (Evankeliumi 
Markuksen mukaan 3:14,16). Websterin sanakirjan mukaan 
sukunimi määritellään ‘ammattiin perustuvaksi lisänimeksi’.”

“Pietari oli vuosisatojen ajan ollut sukunimi tai arvonimi, 
joka viittasi uskonnolliseen johtajaan, päämieheen tai pääma-
jaan. Pietari oli ylin apostoli. Apostoli tarkoittaa julistamaan 
tai saarnaamaan lähetettyä.”

On kiinnostavaa, että muut kolme evankeliumin kirjoit-
tajaa viittasivat Pietariin useasti nimellä Simon, mutta että 
Johannes puolestaan käyttää aina nimeä Pietari (tai Simon 
Pietari). Miksi?

Uskon, että myös tämä osoittaa Johanneksen syvyydestä. 
Johanneksella oli ollut 30 vuotta aikaa miettiä asioita ja hän 
oli varmaan pohdiskellut asiaa tarkasti. Evankeliumissaan 
Johannes puhui Sanan perspektiivistä. Kyseessä oli virka, 
jonka Sana—itse Jumala—oli asettanut ja antanut Simon 
Pietarille.

Pietarilla oli varmasti omat ongelmansa, mutta Jumala oli 
valinnut Pietarin johtamaan seurakuntaa—Johannesta sekä 
muita miehiä. Uskon, että mitä enemmän Johannes ajatteli 
asiaa, sitä enemmän hän uskoi, ettei oli oikein käyttää Jumalan 
seurakunnan johtavasta apostolista “Simon”-nimeä. kutsun häntä 
Pietariksi ja kunnioitan hänen virkaansa. haluan nähdä asian 
Sanan tavalla!

Joka kerta kuin Johannes kirjoitti “Pietarista”, tämä muis-
tutti häntä siitä, kuka Pietari oli ja että Isä ja Poika olivat anta-
neet Pietarille hänen virkansa! Johannes yritti aina tunnistaa 
miehen takana olevan Jumalan. 

Tunnistammeko syvällisesti, kuka on tämän työn takana?
Johannes omaksui Jumalan perspektiivin ja yritti kun-

nioittaa syvästi kaikkia Jumalan toimia! Myös meidän tulee 
toimia samalla tavalla. Tämä ei suinkaan tarkoita, että seurai-
simme ihmisiä vaan sitä, että seuraamme Jumalaa, joka toimii 
meitä johtavien ihmisten kautta.

En ole itse missään tapauksessa täydellinen, mutta en voi 
käsittää, kuinka H. Armstrongin—joka oli julistanut koko 
heidän elämänsä aikana, että hän esitti lopun ajan Eliaa—
kuoltua seurakunnasta lähteneet pastorit saattoivat sanoa, 
etteivät he todellisuudessa ajatelleet, että H. Armstrongin oli 
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ollut Elia. Tekopyhät ihmiset! Nämä pastorit viittasivat H. 
Armstrongiin lopun ajan Eliana hänen elinaikanaan—mutta 
mitä sitten tapahtui?

Jumalaa asetti lopun ajan Elian kautta kaikki seurakun-
nassa kohdalleen! H. Armstrong suoritti Jumalan seurakun-
nassa sen, minkä Kristus aikoo suorittaa koko maailmassa. 
Kyseessä on erittäin kunnianarvoinen kutsumus!

Jos pastorit olisivat oppineet Johanneksen oppiman läksyn, 
he jatkaisivat tänään edelleen Jumalan työtä.

Johanneksella oli Sanan näkökanta ja on mielenkiintoista, 
että Johannes kuvaa Ilmestyskirjan luvussa 11 erityisesti 
sisempää esipihaa. Johannes tiesi näyn kirjatessaan puhuvansa 
tästä lopun ajan seurakunnasta. Jumala asetti itse asiassa 
tapahtumat aikajärjestykseen Johanneksen kautta. Johannes 
ei käytä Ilmestyskirjassa pelkästään temppeli-sanaa vaan 
puhuu ihmisistä, jotka asuisivat Jumalan kanssa sisemmässä 
esikartanossa. 

ymmärrätkö syvällisesti, kuka todella olet? Johannes haastaa 
meidät evankeliumissaan ymmärtämään.

Natanael oli hämillään: “Natanael sanoi hänelle: Mistä 
minut tunnet? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Ennenkuin 
Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä 
sinut. Natanael vastasi ja sanoi hänelle: Rabbi, sinä olet 
Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas” (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 1:48-49). Natanael vakuuttui, että 
Kristus oli Jumalan Poika. Hän tiesi, että hän oli Israelin 
kuningas. Pian pakanat oksastetaan siihen ja koko maail-
masta tulee Israel.

Kuningasten Kuningas ja herrain Herra hallitsee kohta tätä 
maailmaa. Meitä valmistetaan Kristuksen alaisiksi kuninkaiksi 
ja herroiksi.

Oletko valmis toimimaan kuninkaana ja pappina? Meidän 
kaikkien on tehtävä kovasti työtä pätevöityäksemme näihin 
ikuisiin virkoihin!

Sana tuli lihaksi tehdäkseen ilmiömäisen tulevaisuuden 
mahdolliseksi. Se ei ole pelkkä uskonnollinen fantasia vaan 
se on meidän tulevaisuutemme. Emme voi pätevöityä vir-
koihin, jos käyttäydymme kuin kyseessä olisi vain epä-
määräinen unelma. Tuleva maailma on meitä ympäröivää 
maailmaa todellisempi.
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k o o T k A A  Tä h T e e k s i  J ä ä n e e T  pA l A s e T 

Johanneksen luku 6 kertoo, kuinka Kristus ruokki 5,000 
ihmistä viidellä ohraleivällä ja kahdella kalalla. ainoastaan 
Johannes kirjasi tämän hänen aiheeseensa varsin hyvin 
sopivan tapauksen.

Kun kaikki ihmiset olivat syöneet itsensä kylläisiksi, 
Kristus sanoi opetuslapsilleen: “kootkaa tähteeksi jää-
neet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan” (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 6:12). 

Voimme oppia kertomuksesta, ettei meidän tule olla tuhlaa-
vaisia, mutta mistä Kristus puhui hengellisesti? Hän paljastaa 
asian luvun lopussa selvästi. 

“Jeesus vastasi heille ja sanoi: Totisesti, totisesti minä sanon 
teille: ette te minua sentähden etsi, että olette nähneet tunnus-
tekoja, vaan sentähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte 
ravituiksi” (jae 26). Tämä on suorasanainen tokaisu: Kristus 
syytti ihmisten olevan paikalla pelkästään ilmaisen aterian 
takia. “Älkää hankkiko sitä ruokaa (alkuteksti, tehkö työtä 
sen ruuan edestä), joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy 
hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on 
teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä pai-
nanut” (jae 27).

Ihmiset uskoivat, että Kristus oli taivaasta tullut pro-
feetta, mutta pysyivätkö he Kristuksessa? Eivät pysyneet! 
Ihmiskunta on kova ja itsekäs.

Huomaa, mitä Kristus sanoo: Teidän täytyy tehdä työtä 
hengellisen ruuan edestä. Jopa henkilökohtaisessa Raamatun 
opiskelussanne teidän tulee tehdä työtä opiskellaksenne 
oikealla tavalla. Hengellinen ravinto vaatii todellista työntekoa 
ja vaivannäköä! Jumala saapui tähtien tuolta puolelta—myös 
hengellinen manna tulee sieltä. Eikö ole järkevää, että meidän 
tulee tehdä työtä myös sen puolesta? Hengellinen manna 
antaa ikuisen elämän (jae 33).

Voit nähdä, että Kristus puhuu koko luvussa hengellisesti. 
tee työtä hengellisen ruuan edestä. työskentele! kokoa kaikki täh-
teeksi jääneet palaset! Ota hyöty Jumalan sinulle tarjoamasta kunin-
kaallisesta koulutuksesta! Jumala antaa sinulle hengellistä mannaa! 
kokoa kaikki mahdolliset tähteeksi jääneet palaset. Älä kadota 
mitään! Ota kaikki mahdollinen hyöty! 
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Meidän vastuullamme on koota kaikki tähteeksi jääneet 
palaset. Jumala palvelee omiaan. Logos—seurakunnan Pää—
ja Isä ruokkivat perhettään. Sitten Jumala antaa perheensä 
ruokkia maailmaa! Juuri tämän takia olemme seurakunnassa! 

Kun opetuslapset olivat koonneet kaikki tähteeksi jääneet 
palaset, niitä oli enemmän kuin alussa! Heidän tuli tehdä työtä 
palasten edestä. 

Jumala käskee meitä tekemään työtä leivän puolesta, joka 
on peräisin toisesta maailmasta! Se on totista leipää kosmok-
sesta—totiselta Jumalalta! Leipä on kaiken mahdollisen 
kokoamistyön arvoinen!

Osallistummeko kaikkiin raamattuopetuksiin? Isoammeko 
ja janoammeko Jumalan totuutta? Tällä tavalla rakennamme 
uskon, toivon ja rakkauden.

Työ kasvaa ja hämmästyttää maailman. Meidän tulee 
tehdä työtä—jatkuvasti—aina enemmän kootaksemme 
kaiken hengellisen ravinnon, jonka Jumala haluaa meille 
antaa!



Luku 3
yljän ääni 

“Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä 
Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli 
Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: Rabbi, me tie-

dämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä 
ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei 
Jumala ole hänen kanssansa” (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 3:1- 2). Nikodeemus oli nähnyt Kristuksen ihmeet ja 
tiesi, ettei ihminen voisi niitä tehdä—mutta tämä ei ole hyvä 
uskon perusta. Usko ei tule aistien kautta.

Fariseus sai hienon tilaisuuden olla Kristuksen kanssa—
mutta pelkäsi lähestyä Kristusta ja saapui yöllä! Nikodeemus 
oli myös paikalla, kun Kristus ristiinnaulittiin. Tämä vaikuttaa 
pateettiselta. Ehkä hän teki sen helpottaakseen syyllisyyttään.

Kristus kertoi Nikodeemukselle totuuden uudelleensynty-
misestä. “Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä 
on syntynyt, on henki. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä 
kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne 
se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt” 
(jakeet 6, 8). Jeesus Kristus puhui uudesta luomistyöstä.

Selitys häkellytti selvästi Nikodeemusta ja Kristus 
lausui: “Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!” (jae 10). 
Nikodeemus oli yksi Sanhedrinin—senaikaisen ylimmän tuo-
mioistuimen—johtajista ja Kristus lausui hänelle, tarkoitatko 
todella, ettet tiedä asiasta? Nikodeemus ei kyennyt ymmärtä-
mään edes asian fyysistä vertausta. 
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Johannes on ainoa evankeliumin kirjoittaja, joka kirjaa tämän 
keskustelun Nikodeemuksen kanssa. Johannes valitsi viestinsä 
aiheeseen sopivia esimerkkejä—tämä esimerkki esittää teeman 
kauniisti. Me tulemme syntymään uudelleen! Jeesus Kristus, 
joka ei voi valehdella, sanoi, että tulemme kokemaan uuden 
syntymän—suurenmoisen syntymän! Saamme uuden ruumiin 
ja täydellisemmän mielen. Koemme uudelleen syntymän!

Sana tuli lihaksi, jotta me voisimme syntyä jumalolen-
noiksi Jumalaperheeseen! Toiset evankeliumit eivät sisällä 
vastaavaa kertomusta. Johannes toistaa toistamistaan valtavaa 
potentiaaliamme. 

Kristus valmisti Johannesta henkilökohtaisesti tekemään 
kutsumuksemme ja syntymämme todellisemmaksi. Johannes 
ymmärsi aiheen syvemmin kuin useimmat Jumalan apostolit.

Kunnioitetut akateemikot, kuten Nikodeemus, eivät kyenneet 
ymmärtäneet asiaa. He eivät nöyrry, jotta Jumala voisi ilmoittaa 
asian heille. Saatana on sokeuttanut maailman ihmiset täysin, 
he eivät kykene ymmärtämään hämmästyttävää potentiaaliaan, 
jota saatana vihaa intohimoisesti, koska sitä ei tarjottu hänelle. 
Saatanaa kuohuttaa ajatus ihmisen potentiaalista, jota hän ei 
kyennyt koskaan saavuttamaan! Enkeleille ei koskaan tarjottua 
mahdollisuutta tulla Jumalan lapsiksi. Ainoastaan ihminen omaa 
tämän mieltä hämmästyttävän potentiaalin. Tulevaisuutemme 
on henkeäsalpaava, jos vain kykenisimme käsittämään sen.

anna Johanneksen viestin iskostua mielesi syvyyksiin. Jos 
teet sen, se muuttaa koko elämäsi!

Sana tuli lihaksi, jotta uudelleensyntymä olisi mahdol-
linen! “Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän 
antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei 
Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maa-
ilmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelas-
tuisi” (jakeet 16–17). Isän ja Pojan täytyi maksaa kallis hinta 
voidakseen tarjota meille potentiaalimme!

i h M i s lu o n To 

“Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja 
ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän 
tekonsa olivat pahat” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:19).
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Moni uskoo ihmisen olevan pohjimmiltaan hyvä. 
Edesmenneen Yhdysvaltain presidentin Ronald Reaganin hau-
dalla sanotaan, että hän uskoi ihmisen pohjimmaiseen hyvyyteen.

Pitääkö tämä paikkansa? Sanoiko Kristus näin? Ei, Kristus 
sanoi, että ihmisten teot ovat pahoja. Katso maailmaa—lue 
sanomalehdestä! Maailma on täynnä kaikenlaista pahaa.

Psykologia uskoo ihmisen on periaatteelliseen hyvyyteen. 
Koska sen perusolettamus on väärä, koko psykologian oppi-
suunta on turmeltunut ja vaarallinen. Se on rakennettu hiekalle.

Ihmiset luottavat omaan ihmisjärkeilyynsä. Jumala sanoo, 
että “petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen” 
(Jeremian kirja 17:9).

Maailmamme tuhoaisi kaiken ihmiselämän, ellei Kristus 
tarttuisi asioiden kulkuun ja pelastaisi meitä (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 24:21–22). Kuinka pahaa se on?

Ihmiset vihaavat valkeutta ja rakastavat pimeyttä! Katso, 
mitä he tekivät Johannes Kastajalle. Jeesus Kristus sanoi, ettei 
vaimoista syntyneitten joukossa ollut yhtäkään suurempaa 
kuin Johannes Kastaja—mutta ihmiset heittivät Jumalan 
miehen vankilaan ja hakkasivat hänen päänsä poikki!

Raamatusta käy ilmi, että Johannes Kastaja tiesi, että hän 
kuolisi marttyyrikuoleman ja oli tietoinen tästä koko elä-
mänsä aikana. Luulisi, että hän olisi masentunut sen vuoksi, 
mutta näin ei käynyt.

Tiedätkö, miksi?

y lJ ä n  ä ä n i 

Apostoli Johannes osoittaa meille Johannes Kastajan kautta 
tärkeän asian. Hän kirjasi seuraavan Johannes Kastajan 
maata järisyttävän lausuman: “Jolla on morsian, se on ylkä …” 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:29).

Toiset evankeliumit puhuvat yljästä, mutta vain apostoli 
Johannes mainitsee morsiamen. Tiedämme, kuinka Jeesus 
Kristus kärsi, eikä meidän tule yllättyä, vaikka hänen morsia-
mensa olisi myös kärsittävä. Asiaan liittyy seikka, jota meidän 
ei tule koskaan unohtaa! 

“Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo 
ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä 
minun iloni on nyt tullut täydelliseksi …” (jae 29). Johannes 
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ei puhu maailmassa olevasta vaan hengellisestä, suuresti iloit-
semaan saamasta asiasta! Ei vain iloitsemastaan vaan suuresti 
iloitsemastaan asiasta.

Mikä tämä asia on?
Jae 29 päättyy: “… iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä 

minun iloni on nyt tullut täydelliseksi.”
Vain morsian kuulee yljän äänen. Kuka on Johannes 

Kastajan mainitsema “yljän ystävä”? Se on Kristuksen mor-
sian! Meillä on kunnia olla Jumalan ystäviä! 

Johannes iloitsi, kun hän kuuli yljän äänen—hänen ilonsa 
oli täydellinen.

Ääni tulee tähtien toiselta puolelta. Jumala puhuu aina 
valituilleen.

Vaimoaan rakastava aviomies osoittaa tälle huomiotaan 
monin tavoin. Käyttäytyisikö Jeesus Kristus, täydellinen 
Aviomies, toisella tavalla? Katso, kuinka Kristus tarkkaa mor-
siantaan. Kristus kosiskelee morsiantaan, koska hän rakastaa 
tätä hyvin paljon. Kristus huomioi sinua, hän haluaa herättää 
huomiosi. Historiasta ei löydy tämänkaltaista ennen Sanan 
lihaksi tulemista muuta kuin joissain erityistapauksissa. 
Meillä on ihmeen ihana Aviomies.

Johannes Kastaja jatkoi: “Hänen tulee kasvaa, mutta minun 
vähetä” (jae 30). Johannes tiesi, että hänellä ei ollut paljon 
aikaa ja luultavasti hän tiesi myös kuolevansa. Kaikesta huoli-
matta Johannes Kastaja puhui iloitsemisesta—koska hän kuun-
teli yljän ääntä!

Kun ylkä puhuu, hän puhuu morsiamesta ja häistä! Kun 
kuulet yljän äänen, ennakoit täynnä onnea olevaa avioitumis-
tasi Kristuksen kanssa! Koko elämäsi keskittyy tähän ihanaan 
näkyyn. Et käsitä tämän konseptin syvyyttä, ellet opiskele 
tätä kirjasta rukoillen! Asia on niin syvällinen.

Johannes Kastaja kuunteli Aviomiehensä ihanan romant-
tista ääntä, joka inspiroi häntä niin suuresti, että hän ihmet-
teli, kuinka saattoi olla niin kunnioitettu, että hänen päänsä 
katkaistaisiin Yljän takia!

Hänellä oli hieno asenne!
Kyllä, me kärsimme. Kärsimme Yljän kanssa. Mutta älä 

unohda avioliittoa!
Ymmärrä, miksi kohtaat kärsimyksiä ja koettelemuksia. 

Kärsimykset valmistavat meitä avioliittoa varten!
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Vanhurskaan kuolema tarkoittaa päämäärän saavuttamista! 
Kuolema tuo tietenkin surua, kuolema vaikuttaa meihin, 
mutta yritä nähdä kokonaiskuva!

Johannes oli joutumassa vankilaan ja menettämässä 
päänsä, mutta sitten hän kuunteli yljän ääntä! Oletan, että tie-
toisena Kristuksen arvonannosta hänen ilonsa oli täydellinen.

Kuinka helppoa olisi masentua tällaisessa tilanteessa? 
Johannes olisi voinut hyvin ajatella itsekseen, suoritan kaiken 
minulle annetun—pääni pannaan poikki ja tarjotaan lautasella 
pakanoille! Minun on löydettävä toinen uskonto!

Johannes Kastaja ei kuitenkaan reagoinut tällä tavalla. Hän 
tiesi, että Yljän kanssa avioituminen oli tosiasia—ja kohtaamis-
taan fyysisistä olosuhteista huolimatta hän todella iloitsi Yljän 
puhuessa, hän pohti tulevaa avioliittoa.

AV i o l i i T To o n  VA l M i s TAu T u M i n e n 

Miksi Johannes Kastaja puhui morsiamesta ja yljästä juuri 
ennen päänsä poikkileikkaamista? Hän piti ikuisen, ylistetyn 
avioliiton mielessään! Hän tiesi, että hänen koettelemuksensa 
valmisti hänet ikuiseen avioliittoon Ylimmän kanssa.

Näky sai Johannes Kastajan iloitsemaan pahimman koh-
taamansa koettelemuksen keskellä.

Ilmestyskirjan jae 19:7 sanoo: “Iloitkaamme ja riemuit-
kaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä kaRItSaN häät 
ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut”!

Näyn avulla valmistamme itsemme! Ilman näkyä 
epäonnistumme.

Omistatko syvän ilon kutsustasi osaksi tätä avioliittoa? 
Kunniasta olla kutsuttu ulos maailmasta palvelemaan Jumalaa 
vähän aikaa—ja sen jälkeen avioitumaan Jeesuksen Kristuksen 
kanssa?

Jollemme pidä ihanaa avioliittoa mielissämme, emme 
innostu, inspiroidu emmekä ole positiivisia. Toisaalta, kun ajat-
telemme syvää näkyä—jopa koettelemuksen keskellä—vaikka 
vankilassa teloitusta Johanneksen lailla odottamassa—voimme 

“iloita suuresti Yljän äänestä” ja sanoa ”Tämä minun iloni on 
nyt tullut täydelliseksi”!

Onko tämä avioliitto elävänä mielessäsi? Ajatteletko avio-
liiton voimaan astumista, kun saat asua päämajan temppelissä 
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Jeesuksen Kristuksen kanssa? Tiedän, että Jumalan valitut 
pitävät tämän näyn mielessään. Mutta onko näky niin syvä, 
että kykenet iloitsemaan jopa pahimmassa koettelemuksessa? 
Pohdi kysymystä!

Meidän on kärsittävä, mutta ei unohdeta, miksi me 
kärsimme.

Ihmiset tulevat kysymään ikuisuuden ajan meitä katsoes-
saan: Miksi hän on kristuksen morsian! Onko näky niin syvä, 
että liikutut ja ymmärrät, mihin kaikki johtaa—vaikka sinun 
pitäisi kuolla? 

SyNNyIMME saavuttaaksemme tämän tulevaisuuden!
Kyseessä on kaikkien aikojen, koko maailmankaikkeuden 

suurin avioliitto! Tämä eeppinen tapahtuma ei tule enää kos-
kaan toistumaan!

On äärimmäinen tragedia, että tänään 95 prosenttia Jumalan 
omista on liian penseitä halutakseen heille tarjottua avioliittoa!

Ilman näkyä voit langeta pois. Jollet näe avioliittoa, et val-
mistaudu sitä varten! Meidän täytyy omata tämä näky, se 
motivoi meitä tekemään vaadittavia muutoksia elämässämme.

Jeesus Kristus—sinun Aviomiehesi, sinun Ystäväsi—tekee 
kaiken mahdollisen kutsuakseen sinua tykönsä, jotta et käänny 
laodikealaisten lailla pois! Hän kattaa pöydän ja tarjoaa kaiken 
morsiamelleen! Hän haluaa, että pidämme avioliiton mieles-
sämme, jotta emme huku ongelmiimme ja luovuta.

Tämä avioliitto on miljoona kertaa jännittävämpi kuin fyy-
sinen avioliitto!

Ajattele, mistä laodikealaiset uskonveljemme jäävät paitsi! 
Kyseessä on tosi tragedia. kuoleminen ei ole tragedia. Tämän 
avioliiton ulkopuolelle jääminen on tragedia!

Tämä edustaa parasta, jonka Jumala pystyy meille 
antamaan!

Fyysinen mies ja nainen suunnittelevat jännittyneinä häi-
tään, he valmistavat naimisiinmenoa varten. He näkevät elä-
västi edessä olevan avioliiton! Kuva on parin mielessä niin 
voimallinen, että mies ja nainen tekevät kaiken mahdollisen 
ollakseen valmiita avioliittoon.

Johannes sanoo, että myös meidän on toimittava samalla 
tavalla. Meidän täytyy nähdä avioliitto selvästi! Vain silloin 
motivoidumme tekemään tarvittavat muutokset tullaksemme 
Kristuksen morsiameksi.



Luku 4
“Minä olen”
Johannes on ainoa evankeliumin kirjoittaja, joka todella 

käsittelee aihetta “Minä olen”. Minä olen oli autoritää-
rinen Vanhan testamentin Jumala. Juutalaiset tunsivat 

hänet pyhistä kirjoituksista—vaikka rajoitetusti—he eivät 
kuitenkaan kyenneet ymmärtämään, että Jeesus Kristus 
oli Minä olen lihassa. Totuus järkytti heitä ja he hylkäsivät 
tiedon. Siitä huolimatta Kristus todisti kiistämättä olevansa 
Minä olen.

Jumala a sett i  ha l l ituksensa Kr i stuksen kautt a. 
Voisimme kutsua sitä Minä olen -hallitukseksi. Ilman 
tätä rakastavaa, voimallista hallitusta, joka tulee hallitse-
maan Jumalan valtakuntaa, maailma alkaisi taas kapinoida 
ja palaisi syntiin ja palauttaisi nykymaailman nykyisine 
ongelmineen.

Tämän hallituksen avulla kaikki naiset ja miehet voivat 
tulla, he saavat mahdollisuuden olla Jumalan rakastavan auk-
toriteetin hallitsemia! Minä olen -perhehallitus saattaa ensim-
mäisen kerran rauhan ihmisten elämään.

Näky ihanteellisesta Jumalan valtakunnasta voidaan saa-
vuttaa ainoastaan tämän hallituksen—saman hallituksen 
kautta, jonka Jumala perustaa tänään omiensa kautta. 
Pelkästään ihmishallituksista eroon pääseminen ei ratkaise 
maailman ihmisten ongelmia, tarvitaan uusi hallitus—joka 
on valmis välittömästi Kristuksen palattua hallitsemaan 
Jumalan rakkaudella.
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“ T e  o l e T T e  J u M A l i A”

Jeesus Kristus kuvasi Minä olen -hallituksen kauniita 
hedelmiä sanoessaan: “Minä ja Isä olemme yhtä” (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 10:30). Nämä kaksi olivat täydellisessä 
ykseydessä, harmoniassa ja sopusoinnussa.

Minä olen -hallituksen avulla myös me voimme nauttia 
samasta ykseydestä. Omistamme henkeäsalpaavan potenti-
aalin olla Kristuksen lailla yhtä Isämme kanssa! 

Kristus kertoi aikansa juutalaisille tästä potentiaalista, 
mutta se loukkasi heitä ja he hylkäsivät sen! Johanneksen 
evankeliumin luvun 10 seuraavasta jakeesta luemme: “Niin 
juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet” 
(jae  31). Jae kertoo, että nämä syvästi uskonnolliset, mutta 
täysin petetyt ihmiset yrittivät “taas”, toistuvasti tappaa 
Jumalan Pojan!

Kristuksen kivittäminen olisi merkinnyt kymmenen 
käskyn rikkomista—joka kieltää: “älä tapa”. Tämä laki oli 
heidän koko uskonsa perusta, mutta lain rikkomus ei näyt-
tänyt estävän heitä.

Kun Kristus tiedusteli, miksi näillä juutalaisilla oli väkival-
tainen asenne häntä kohtaan, he väittivät Kristuksen olevan 
syyllinen jumalanpilkkaan, “ koska sinä, joka olet ihminen, 
teet itsesi Jumalaksi” (jae 33). Olet ihminen ja teet itsesi 
Jumalaksi. Tämä oli heidän mielestään jumalanpilkkaa. Mutta 
he puhuivat lihaksi tulleelle Sanalle!

Kuinka asia liittyy sinuun? Huomaa Kristuksen kiehtova 
vastaus: “Jeesus vastasi heille: Eikö teidän laissanne ole kirjoi-
tettuna: Minä sanoin: te olette jumalia?” (jae 34).

Tämä on voimallinen lausuma! Sen pitäisi herättää 
jokainen kristityksi itseään pitävä ihminen opiskelemaan 
syvällisesti, Kristuksen lausuman tarkoitusta! Jeesus 
Kristus—lihaksi tullut Sana—kysyi: Miksi suututte, kun 
sanon, että olen Jumalan Poika? katsokaa itse—omassa 
Raamatussanne lukee, että te olette Jumalia! Omaatte 
täyden potentiaalin tulla Jumaliksi—isolla J-alkukirjaimella 
kirjoitettuna!

Lue Kristuksen siteeraama Psalmin 82 jae—kirjoitus, 
jonka juutalaisten olisi pitänyt tuntea varsin hyvin, mutta jota 
he eivät todella ymmärtäneet.
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M A A n  p e Ru s T u k s e T 

Psalmin 82 alun näyssä Jumala tuomitsee maailmamme asiat. 
Hän näkee runsaasti epäoikeudenmukaisuutta: jumalattoman 
suosimista, vaivaisen ja isättömän ylenkatsomista sekä kurjan 
ja puutteenalaisen hyväksikäyttöä. Maailma on täynnä sai-
raalloisia sosiaalisia ongelmia. 

Jae 5 päättyy: “Kaikki maan perustukset horjuvat (engl. 
ovat poissa paikoiltaan).” Kun kaikki maan perustukset ovat 
poissa paikoiltaan, koko rakennelma luhistuu! Tämän päivän 
ongelmat ovat varmaan 10,000 kertaa pahempia kuin Psalmia 
kirjoitettaessa.

Kuinka Jumala ratkaisee näin valtavan ongelman? Psalmin 
kirjoittajalla ja Jeesuksella Kristuksella on vastaus kysymyk-
seen. Vastaus on löytynyt, mutta ihminen ei ole halunnut 
kuulla sitä, koska ihminen ei ole kärsinyt tarpeeksi, koska 
ihminen uskoo edelleen voivansa löytää oman ratkaisunsa. 
Mutta mitä enemmän ihminen yrittää, sen pahemmaksi hänen 
ongelmansa muuttuvat! Katso ympärillesi: Kaikki maan perus-
tukset ovat poissa paikoiltaan! 

Ihmisen kapinan takia “kaikki maan perustukset ovat 
poissa paikoiltaan”. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, 
että uskontojen, politiikan, kasvatuksen ja tieteen perustukset 
ovat kaikki poissa paikoiltaan. Emme voi ratkaista ongel-
miamme ilman perustavaa muutosta!

Kristus puhui juutalaisille, mutta kyseessä ei ole ainoas-
taan juutalaisten ongelma—kaikki maapallon perustukset 
ovat poissa paikoiltaan. Pahan ihmisluontomme täytyy 
muuttua perusteellisesti ja kun näin tapahtuu, Kristus 
asettaa pyhiensä avulla kaikki maapallon perustukset 
paikoilleen. 

“Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman 
poikia” (jae 6).

 Ihminen ei pysty ratkaisemaan ongelmiaan erossa 
Jumalasta. Emme ole täydellisiä ilman Jumalan Pyhää Henkeä. 
Vain Jumalan Hengen avulla voimme tulla Jumalan pojiksi ja 
asettaa maan perustukset oikealle kurssille!

Potent iaa l imme kuulua hengestä syntyneeseen 
Jumalaperheeseen ja avustaa ikuisesti Isäämme on vastaus 
maailmamme ongelmiin!
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J u M A l A n  p o i k i A

Jumalia-sana voidaan tulkita myös sanalla tuomareita—
jotkut akateemikot väittävät näin, mutta mitä Jeesus kristus 
sanoi asiasta? Hän itse sanoi juutalaisille puhuessaan: “Te 
olette jumalia.” Uusi testamentti käyttää tätä kreikankielistä 
sanaa yli 1,300 kertaa viitatessaan itse Jumalaan! Kristus 
ei puhunut tuomareista—hän puhui juutalaisten potentiaa-
lista astua Jumalan perheeseen! Hän osoitti, että he olivat 
väärässä vihastuessaan, koska hän, ihminen, väitti olevansa 
Jumala. 

Me tänään siitetyt olemme Korkeimman Isän poikia! Sinä 
omaat valtavan suuren, mieltä järisyttävän potentiaalin!

Tämä on Raamatun inspiroiva totuus!
Juutalaiset häiriintyivät Kristuksen sanoista, vaikka 

Kristus perusteli lausumansa suoraan heidän omasta 
Raamatustaan! He halusivat kivittää Kristuksen tämän lau-
sumien perusteella! Kristus kertoi toisaalla näille samoille 
henkilöille, että he palvoivat paholaista. Tässä hän yrittää 
puolestaan auttaa heitä näkemään, kuinka todellinen, valtava 
heidän potentiaalinsa oli—jos vain he hyväksyisivät sen!

Tämän päivän ihmisissä on sama ihmisluonto kuin tuon 
päivän juutalaisia; sama totuus vaivaa edelleen ihmisiä., Osa 
vihastuu ja leimaa meidät kultiksi, kun julistamme siitä. 
Mutta Raamatussa sanotaan näin! “Eikö teidän laissanne ole 
kirjoitettuna: Minä sanoin: te olette jumalia?” 

Ajattele asiaa, totuuden pitäisi ravistaa koko maail-
mankaikkeutta! Eikö jonkun luulisi kysyvän: Mitä tarkoitat, 
kristus? Mistä puhuit, kun sanoit näille kapinallisille juutalai-
sille: “te olette jumalia”? 

Kristus jatkoi: “Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille 
Jumalan sana tuli–ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin” 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 10:35). Se ei voi raueta 
tyhjiin! Voit asettaa elämäsi vaakalaudalle lausuman 
puolesta!

“Niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja 
lähettänyt maailmaan: Sinä pilkkaat Jumalaa, sentähden 
että minä sanoin: Minä olen Jumalan Poika’?” (jae 36). 
Todellisen kääntymyksen tehneet ihmiset ovat Jumalan 
Poikia. Tämä ei ole jumalanpilkkaa—se on totuus. Totuuden 
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lausuminen voi johtaa siihen, että joku ihminen haluaa 
tappaa sinut, mutta kyseessä on silti totuus. Olemme todella 
Jumalan poikia!

Miksi Jumala—Sana—tuli maan päälle? Hän tuli tänne 
Jumalan Poikana julistamaan Isän (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 1:18). Meidät luotiin Isämme pojiksi—syntymään 
Jumalan perheeseen.

Juuri tämän vuoksi olemme olemassa—juuri tämän vuoksi 
meidät luotiin.

Enkeleitä ei luotu Jumalan pojiksi (Kirja heprealai-
sille 1:13–14), ainoastaan ihmiset. Tästä huolimatta ihmiset 
taistelevat tuonpuolista, ainutlaatuista potentiaaliaan vastaan!

Kuinka siunattua on olla luotu ihmiseksi. Se on suuri 
kunnia Jumalalta.

Jumalalla on ihmiskuntaa varten vaikuttavan kiehtova 
viesti—viesti, jonka tulisi valaista tällä hetkellä elämäsi—
maapallon tuolle puolelle.

Tämä on ihmiskunnan ainoa toivo.
Älä kuitenkaan unohda: lihallisuutemme ulos ajamiseen 

ja Jumalan luonteessa kasvamiseen vaaditaan paljon työtä. 
Jumalan on muokattava meitä täyttääksemme ihmeellisen, 
vuoren korkuisen potentiaalimme, tullaksemme Jumalksi.

Isä Jumala ja Jeesus Kristus uhrasivat kaikkensa avatak-
seen tämän potentiaalin ihmiskunnalle. He olivat valmiita 
kärsimään, potentiaalimme saavuttaminen ei ole varmaan 
mikään helppo asia. Synnymme lopulta Jumalan perheeseen. 
Meistä tulee Jumalia, jos tottelemme ja kestämme loppuun 
saakka!

Tämä oli Jumalan suunnitelma alusta asti (1 Mooseksen 
kirja 1:26). 

Ajattele asiaa syvällisesti. Ihmiselämä lakkaa pikkuhiljaa. 
Uuden hallituksen täytyy valmistua siirtymään ihmisen pai-
kalle! uusi maailma vaatii uuden hallituksen. Jumalan suuri 
suunnitelma varmistaa tämän hallituksen olemassaolon. 
Jumala valmistaa koko joukon jumalolentoja toimeenpane-
maan Minä olen -hallitusta.

Tämän vuoksi olemme seurakunnassa—valmistaudumme 
edesmenneiden ensihedelmien kanssa toimeenpanemaan tätä 
uutta hallitusta. Meidän tulee valmistua toimeenpanemaan 
Jumalan rakastavaa hallitusta ihmisiä varten.
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M i n ä  o l e n !

Jeesus Kristus lähestyi vielä toisen kerran juutalaisia ja 
ilmoitti heille, kuka hän oli. Hän sanoi lähtiessään: “Minä 
menen pois, ja te etsitte minua, ja te kuolette syntiinne. 
Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla” (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 8:21). Lausuma hämmensi opetuslapsia 
ja Kristus jatkoi: “Ja hän sanoi heille: Te olette alhaalta, minä 
olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maa-
ilmasta” (jae 23). 

Huomaa, mitä hän sanoi tämän jälkeen: “Sentähden minä 
sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko 
minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne …” 
(jae 24). Englanninkielisessä käännöksessä lukee: ellette 
usko, että minä ole hän ja hän-sana on kursiivilla, mikä tar-
koittaa, että kielenkääntäjät lisäsivät sanan, koska luulivat 
sen tekevän jakeesta selvemmän. Mutta englannin hän-sana 
ja myös suomen lauserakenne hämmentävät sitä toisasiaa, että 
Kristus viittasi itseensä Vanhan testamentin arvonimellä: 
Minä olen! 

Minä olen on ikuisesti olemassa oleva Jumala! Muista, 
kuinka Minä olen ilmoitti itsensä Moosekselle 2. Mooseksen 
kirjan jakeessa 3:14: “Jumala vastasi Moosekselle: Minä olen 
se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille 
näin: ’Minä olen’ lähetti minut teidän luoksenne”. Nimi tar-
koittaa “olen kuka olen, engl. I Will Be What I Will” tai “olen 
olemassa ikuisesti”. Hän on Minä olen—hän on Ikuisesti 
olemassa. Hepreankielen nimen juurisana kuuluu: hän on 
mitä hän haluaa olla, hän tekee, mitä haluaa, koska ja kuinka 
haluaa. Se tarkoittaa myös, Olen mikä haluan, kun haluan ja 
kuinka haluan. 

Kristus ilmoitti olevansa juutalaisten varsin hyvin tuntema 
Vanhan testamentin Jumala. Hän seisoi juutalaisten edessä, 
hän katsoi heitä ja sanoi: Raamattu—vanha testamentti, jota 
ylistätte, mutta ette tottele—puhuu minusta ja kerron teille, että, 
mInä olen se, joka mInä olen! Jos ette usko, että mInä olen, kuo-
lette synteihinne! Juutalaiset palvoivat käytännöllisesti katsoen 
Vanhaa testamenttia—vaikkeivät uskoneet siihen. He tiesivät, 
että Minä olen oli Vanhan testamentin—ainoan senaikaisen 
Raamatun–Jumala.
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Heidän Jumalansa seisoi heidän edessään! Tämä iski suo-
raan heidän uskontonsa sydämeen. Heidän tuli tehdä joko t 
perinpohjainen parannus tai hylätä tämä lihaksi tullut Jumala, 
joka sanoi olevansa kyseinen Minä olen. He valitsivat jälkim-
mäisen vaihtoehdon. 

M i n ä  o l e n  o i k A i s e e

“Niin Jeesus sanoi heille: Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, 
silloin te ymmärrätte, että minä olen … ja etten minä itsestäni 
tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on 
minulle opettanut” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 8:28). 
Kristus oli kaikkivoipa Minä olen ja siitä huolimatta hän 
kielsi tekemästä mitään itsestään, Hän puhui pelkästään 
Isänsä opettaman mukaan.

Hän oli Vanhan testamentin kaikkivaltias Jumala, joka 
samaan aikaan alistui täysin Isälleen. Mikä valtava esimerkki 
meille kaikille.

Jokainen, joka seuraa Kristuksen nöyrää esimerkkiä, voi 
alistua Isän alaiseksi.

“Jeesus sanoi heille: Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te 
rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; 
en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt” 
(jae 42). Jumala lähetti Minä olen, tämän seurakunnan Pään.

“Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte 
noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa 
hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu val-
hetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen 
isä” (jae 44). Jeesus Kristus, Minä olen, lausui tämän voimal-
lisen oikaisun.

Kr istus oikaisee meitä,  kun tarv it semme sit ä. 
Heprealaiskirjeen jae 12:7–11 kertoo, että meillä ei ole Isää, 
jollei meitä kuriteta! Vastuullamme on yksinkertaisesti yllä-
pitää mielenlaatua, jolla voimme hyväksyä Jumalan meille 
antaman oikaisun.

Nämä juutalaiset eivät kuitenkaan hyväksyneet oikaisua 
vaan vastasivat: “Oletko sinä suurempi kuin isämme 
Aabraham, joka on kuollut? Ja profeetat ovat kuolleet; keneksi 
sinä itsesi teet?” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 8:53). 
Minä olen kohtasi tämän kysymyksen!
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Kristus yritti uudemman kerran osoittaa heille, kuinka 
puutteellinen heidän uskontonsa oli (jakeet 54–56). Juutalaiset 
kertoivat seuraavansa Jumalaa ja rakastavansa Aabrahamia, 
mutta Kristus kutsui heitä valhettelijoiksi! Hän halusi heidän 
ymmärtävän, etteivät he tunteneet Jumalaa! (myöskään tämä 
maailma ei tunne Jumalaa—Johanneksen ilmestys 12:9, villit-
sijä on oikeammin pettäjä.) 

Ei ihme, että juutalaiset vihastuivat häneen.“Niin juuta-
laiset sanoivat hänelle: Et ole vielä viidenkymmenen vuoden 
vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin! Jeesus sanoi heille: 
Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin aabraham 
syntyi, olen minä ollut (Minä olen). Silloin he poimivat kiviä 
heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhä-
köstä” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 8:57–59). 

Kristus käyttää luvussa kolme kertaa Minä olen -ilma-
usta. Juutalaiset halusivat tapaa hänet hänen ilmauksensa 
takia—mutta Kristus oli Minä olen! Minä olen on tämän seu-
rakunnan Pää! Tämän tosiasian tulisi innoittaa meitä suuresti—
ei saada meitä kivittämään Minä olen tai hänen profeettansa!

Johanneksen päämääränä oli auttaa meitä ymmärtämään 
Kristuksen—ikuisen Minä olen–alkuperä. Johannes mainitsee 
luvussa kolme kertaa Minä olen, Vanhan testamentin Israelin 
erittäin autoritäärisen Jumalan. Hän on suuri Melkisedek, 
joka sanoi, olen, mikä haluan olla suhteessa Jumalan päämää-
rään, Jumalan lakin ja Jumalan kutsumukseen. Hän hallitsi auk-
toriteetilla Minä olen -hallitusta toimeenpannessaan. Kun 
israelilaisten poiketessa tieltä hän ojensi ja rankaisi heitä. Ja 
nyt hän seisoi juutalaisten edessä lihassa!

s ä h k ö i n e n  h i s To R i A

Miksei Minä olen esiinny toisissa evankeliumeissa? Kyseessä 
on yksi syvimmistä Raamatun totuuksista. Kristus vietti run-
saammin aikaa Johanneksen kuin muiden opetuslastensa 
kanssa ja hän kertoi varmaan Johannekselle juuri näinä het-
kinä syvistä konsepteista.

Edellisen lisäksi Johannes sai elää vanhaksi mieheksi, 
toiset taas tapettiin. Johannes kirjoitti evankeliuminsa vasta 
vuosien jälkeen ja sai näin aikaa pohdiskella Jumalan äärim-
mäistä syvyyttä.
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Kristus vei Johanneksen Minä olen aikaisempaan maail-
maan. Hän ei ollut ainoastaan Vanhan testamentin Jumala, 
Johannes vie meidät aikaan, jolloin oli ainoastaan Jumala ja 
Sana (Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:1).

On vaikea kuvitella, kuinka sähköistävän innoittava Minä 
olen -historia oli. Kuinka voimme ymmärtää tuonpuoleisen 
tulevaisuutemme, jollemme ymmärrä äärimmäisen kauas 
kantavaa Isän ja Pojan historiaa?

Tämä biografian on miljardi kertaa tärkeämpi kuin 
kenenkään ihmisen! Johannes yrittää saattaa meidät mah-
dollisimman kauas tähän maailmaan. Vain sen kautta ymmär-
rämme uskomattoman suuren tulevaisuutemme!

Kyseessä on suurin, innoittavin olemassa oleva totuus—
miljoonakertaisest i! Ei ole helppoa siirtyä pahasta 
maailmastamme Jumalan ja Sanan maailmaan. Vaikka tut-
kisimme asiaa tuntikausia, olemme vasta ymmärryksen 
alussa. Mutta jos jatkamme ahkeraa etsimistä, tämä Minä 
olen todellinen maailma muuttuu majesteettisen kauniin 
todelliseksi!

Kuvittele, mitä tarkoittaa, että pystyy täysin ymmärtämään 
kahta ihmiskunnan, enkelit, eläimet ja maailmankaikkeuden 
luonutta Jumalaa! Kuvittele, millaisen voiman ja mielen nämä 
kaikkivoivat Jumalat omasivat!

Kuinka emme täyttyisi ilolla ja innostuksella, jos käsi-
tämme Jumalan ja Sanan maailman ja tulevaisuutemme siinä?

Ajattele—kuinka suurenmoista, että tämä suuri Olento oli 
yhtä aikaa voimakas ja nöyrä.

M i n ä  o l e n  - n öy R y y s

Se, että Jeesus Kristus oli Vanhan testamentin majesteet-
tinen ja kaikkivoipa Minä olen, tekee hänen asenteensa Isää 
Jumalaa kohtaan entistäkin kauniimmaksi. “Niin Jeesus sanoi 
heille: Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmär-
rätte, että minä olen”—hän oli suuri Minä olen!—“ja etten 
minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin 
minun Isäni on minulle opettanut” (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 8:28). 

Kuinka kallisarvoinen jae. Tämä kaikkivaltias Jumala sanoi, 
etten minä itsestäni tee mitään, vaan opetan sen mukaan, kuin 
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minun Isäni on minulle opettanut. Kukaan ihminen maailmassa 
ei ole esittänyt tällaista esimerkkiä nöyryydestä!

Kristus muisti koko fyysisen elämänsä aikana, minkä takia 
hän saapui: alusta asti suuri suunnitelma oli, että tulen maapal-
lolle tekemään en oman vaan Isäni tahdon!

Kuinka Hesekielin luvun 1 ja Ilmestyskirjana luvun 1 
Jumala saattoi olla näin nöyrä? Ajattele ensin hänen voi-
maansa—ja sitten hänen nöyryyttään.

Eikö myös meidän täydy olla näin nöyriä?
Olemme mitättömiä ihmisolentoja. Minä oleen verrattuna 

me olemme mitättömämpiä kuin matoja. Pystytkö sinä ja pys-
tynkö minä alistumaan Isän alaiseksi kuten Minä olen alistui? 
Onko se sinun suurin pyrkimyksesi?

Meidän tulee seurata Kristuksen esimerkkiä. Saata se joka-
päiväiseen elämääsi. 

Tuo nöyrä asenne avioliittoosi. Kuinka siunattuja aviomies ja 
vaimo olisivat, jos kumpikin sanoisi: en minä itsestäni tee mitään! 
teen kaiken tässä avioliitossa, koska Isäni käski sen tekemään. Jos 
kykenisimme tähän täydellisesti, avioliittomme olisi täydellinen! 

Aviomiehet, kykenettekö johtamaan perhettänne ja alistu-
maan Isän alaiseksi kuten Minä olen? 

Vaimot, kykenettekö alistumaan aviomiehenne alaisiksi 
Isän ja Minä olen kertomalla tavalla? Jos toimitte näin, alis-
tutte Jumalan alaiseksi. 

Ajattele aviomiestä, vaimoa sekä lapsia, jotka miellyttävät 
innolla Isää, koko perheen Päätä. Tällainen on mahtava perhe!

Jos haluamme suurenmoisia perheitä, meidän tulee alistua 
Minä olen alaiseksi! Hän asetti avioliiton tietynlaiseksi. 
Naisen ei pidä halveksua häntä johtavaa miestä; aviomies 
ei saa jättää rakastamatta Jumalan hänelle antamaa vaimoa. 
Jos molemmat avioliiton osapuolet alistuvat Jumalan pelossa 
Jumalan tahdon alaiseksi ja toinen toiselleen (Kirje efesolai-
sille 5:21), he toimeenpanevat Jumalan hallitusta ja saavuttavat 
taatusti kauniin avioliiton.

Minä olen, täydellisesti Isälleen alistunut suuri Jumala, 
joka aikoo muuttaa sivilisaation, perusti avioliiton! Meidän on 
ymmärrettävä, että suunnitelman toimeenpaneminen vaatii 
hallitusta, mihin huomisen maailman hallitus perustuu!

Minä olen omasi auktoriteetin—pohdi syvällisesti, kuinka 
hyvin hän itse alistuu auktoriteetin alle! Ei ihme, että Isä 
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ojensi hänelle auktoriteettiaseman! Isä tiesi, kuinka Minä olen 
toimisi asemassaan. Jos Jumala luovuttaisi maapallon asuk-
kaalle samankaltaisen auktoriteettiaseman—ihmiselle, joka ei 
ole yhtä nöyrä—henkilö varmaan väärinkäyttäisi asemaansa 
rankasti.

Isä loi kaiken Jeesuksen Kristuksen kautta. Kuvittele, 
kuinka Minä olen loi kaikki täsmälleen, kuinka Jumala halusi!

Jumala haluaa sinun ja minun seuraavan hänen esimerk-
kiään. Meidän täytyy hallita tänään täsmälleen Jumalan 
opastamalla tavalla, jotta voimme hallita Jumalan tulevassa 
valtakunnassa. Jumala ei jätä sattuman varaan mahdolli-
suutta toisen, synnin kyllästämän nykymaailman synnystä. 
Meidän tulee mieliimme polttaa seuraava totuus: tarkoitukse-
namme on oppia jäljittelemään Minä olen –esimerkkiä, mikä 
tarkoittaa sitä, että opimme käyttämään auktoriteettia ja alistu-
maan samalla lailla kun Minä olen.

“Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän 
ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä 
hänelle on otollista” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 8:29). 
Tämä on yksi suosikkijakeistani, ehkä suosikkini. Minä olen 
tekee aina sitä, mikä Isälle on otollista! Hän ilmentää täydel-
lisen totaalisesti lojaalisuutta Jumalalle! 

Tällainen kaunis asenne rakentaa Jumalan perhettä.

p e R h e e n  R A k e n TA M i n e n

kaikki, mitä Minä olen teki, hän teki miellyttääkseen Isää. 
Joskus vaikuttaa siltä, että huonossa avioliitossa aviomies ja 
vaimo tekevät kaiken, mikä ei ole toiselle otollista! 

Jesajan kirjan jakeessa 3:12 profetoidaan maailman ylös-
alaisista avioliitoista, joissa miehet eivät johda ja jos he joh-
tavat, heidän vaimonsa eivät alistu! 

Jumala loi aviosuhteen kuvaamaan avioliittoamme 
Kristukseen! Arvaa, kuka kääntää aggressiivisesti liittoja 
ylösalaisin?

Totesin monia esimerkkejä ylösalaisista avioliitoista 
Jumalan maailmanlaajuisessa seurakunnassa (wcg). Olen 
todistanut, kuinka monta perhettä, jossa aviomies ei ole per-
heen pää, on lähtenyt seurakunnasta. Tunnen monta naimi-
sissa olevaa ihmistä, jotka olisivat liittyneet pcg-seurakuntaan, 
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jos niiden hallitus ei olisi vääristynyt. Saatana käyttää perhe-
rakennetta joka kerta hyväkseen! 

Olen nähnyt, kuinka saatana on tuhonnut monia perheitä. 
Olen todennut, että jokainen Jumalan käskyistä poikkeava 
avioliitto rikkoutuu.

Väärät avioliittoa ja perhettä koskevat asenteet nousevat hyö-
kyaallon lailla! Jokainen haluaa kääntää perheen ylösalaisin! 
Miksi? Miksi on väärin, että mies on perheen pää? Miksi ihmiset 
haluavat ponnekkaasti naisen johtavan? Parit kutsuvat elämän-
tapaansa 50/50, mutta se ei pidä paikkansa—Jumala sanoo, että 
naiset hallitsevat. Myös lapset tyrannisoivat vanhempiaan ja per-
heitään. Mutta jos jonkun on johdettava, miksi emme toimisi 
Jumalan tavalla? 

Saatana, paholainen, tahtoo kääntää perheet ylösalaisin. 
Hän vihaa Jumalan elämäntapaa intohimoisesti. Hän kapinoi 
sitä vastaan ja on päättänyt tuhota kaikki Jumalan teot! 

Tällainen henki poistetaan tuhatvuotisesta valtakunnasta. 
Kristuksen perheessä ei ole henkilöitä, jotka toivovat ylös-
alaisin olevaa hallitusta. Kieroutuneita perheitä ei tule olemaan 
olemassa—näiden sijaan nähdään jumalatasoisia suhteita! 
Jumalan uusi sivilisaatio ei suvaitse ylösalaisin olevia per-
heitä—miehiä, jotka eivät johda ja naisia, jotka pyrkivät johta-
maan! Kuinka paljon enemmän meidän pitää todistaa, ennen 
kuin tajuamme syvästi, ettei sellainen toimi? 

Kuinka paljon rakastat Minä olen -hallitusta? Rakastaako 
aviomiehen perheen päänä toimimista? Rakastatteko vaimot 
aviomiehillenne alistumista?

Aikaisempi tuttuni, Wcg:n paikallisseurakunnan pastori, 
joka toimii tänään yhdessä Laodikean seurakunnista, lähetti 
minulle surukortin vaimoni kuoltua. Ihmettelin mielessäni, 
miksei hän ollut Jumalan Filadelfian seurakunnassa? 

Muistin, kuinka neuvoin häntä ja hänen vaimoaan vuosia 
aikaisemmin wcg:ssä, kun heillä oli ongelmia teini-ikäisen 
poikansa kanssa. Yllätyin positiivisesti, kun he pyysivät 
minulta neuvoa. Uskon, että näin selvästi, mikä heidän ongel-
mansa oli: He eivät toimeenpanneet pojalleen rakastavaa 
hallitusta oikealla tavalla, oikealla hallitus-rakenteella, Isän 
johdolla. Yritin ilmaista asian mahdollisimman hienovaraisesti, 
mutta vaikutti, ettei mies pitänyt tästä. Rukoilin asian puolesta, 
uskoin, että Jumala opasti minua näkemään, että miehen piti 
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johtaa enemmän kuin ennen. Tilanne ei kuitenkaan muut-
tunut ja ennen pitkää minut siirrettiin toiselle alueelle.

Muistan yhden tämän pastorin saarnoista, jossa hän pilkkasi 
neuvoa, että vaimojen tulisi seurata 1 Pietarin kirjeen jakeen 3:6 
esimerkkiä Saarasta, joka kutsui aviomiestään “Herraksi”. Olen 
sitä mieltä, että heidän avioliittonsa olisi ollut ihana, jos hän ja 
hänen vaimonsa olisivat toimineet Aabrahamin ja Saaran lailla! 
(En usko, että meidän tulee käyttää avioliitossa herra-sanaa—
osoitamme tänään kunnioitustamme aviomiehen arvoasemaa 
kohtaan toisella tavalla. Puhun ihmisen asenteesta.)

Miksi niin moni ihminen uskoo, että Jumalan suunnitte-
lemaa avioliittoa pitää peukaloida? Juuri tämän vuoksi yhteis-
kunta on ylösalaisin!

Miesten suuri ongelma on rakastaa vaimojaan ja naisten 
suuri ongelma on alistua aviomiestensä alaisiksi. 

Oliko Saaran helppo kutsua Aabrahamia herraksi? Ei lain-
kaan. Olen varma, että Saara muisti Aabrahamin heikkoudet: 
kun tämä pelkäsi faaraota ja valehteli, ettei Saara ollut hänen 
vaimonsa; poika Haagarin kanssa ei johtanut Saaraa kun-
nioittamaan Aabrahamia, vaikka se oli Saaran oma ajatus. 
Lihallisesti Saara olisi voinut ajatella tapahtuneita sanoa: 

“Pitääkö minun kutsua tuota nuijaa herraksi?” 
Voit löytää kenenkä tahansa luonteesta vikoja. Olemme 

kaikki nuijia! Saara kuitenkin kunnioitti aabrahamin asemaa. 
Hän uskoi, että annettu asema oli Jumalalta. Kyseessä on 
yksi Raamatun “ylimmistä naisista”, ellei ylin. Miksi muuten 
Pietari olisi käyttänyt Saaraa esimerkkinä? 

Saara yritti tarmokkaasti alistua aviomiehelleen kuten 
Kristus alistui Isällemme.

Aabrahamia kutsutaan uskollisten Isäksi. Raamattu ei olisi 
käyttänyt häntä suurena esimerkkinä, jos hän olisi käyttäy-
tynyt huonosti Saaraa kohtaan. Aabrahamin täytyi voittaa 
heikkoutensa, hän teki sen uskossa. Aabraham halusi toimia 
kaikessa oikein, aivan kuten Minä olen sanoi! 

Koska tämä aviomies ja vaimo -tiimi alistui Jumalan alai-
seksi, Jumala opettaa meitä heidän esimerkkinsä avulla. 
Aviomiehet voivat ottaa oppia Aabrahamista ja vaimot Saarasta 
alistuessamme Minä olen alaisiksi. Kuinka kauniiksi tällainen 
avioliitto muodostuu ja kuinka kauniin perustan se luo maalle, 
joka asetetaan takaisin perustuksilleen.
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Saatat joskus nähdä nuoren naisen seurakunnassa pukeutu-
neena sopimattoman tiukkoihin, kuin päälle valettuihin vaat-
teisiin. Mieleen nousee, missä hänen Isänsä on? tai missä hänen 
aviomiehensä on? Yleensä ongelma liittyy mieheen. 

On tietysti mahdollista, että henkilö on uusi, eikä tiedä 
vielä, kuinka pukeutua soveliaasti. Ajattelun tulee kui-
tenkin muuttua, sillä sellaista ei tulla näkemään huomisen 
maailmassa. 

Kun Kristus esittää meille Efesolaiskirjeen 5 luvussa, 
kuinka tehdä avioliitto toimivaksi, hän ajattelee meidän 
avioliittoamme hänen kanssaan! Paavali kirjoittaa kappa-
leen lopussa: en edes puhu fyysisestä avioliitosta vaan puhun 
kristuksesta ja seurakunnasta (jae 32).

Jumala suunnitteli ja perusti perheen hallitusrakenteineen 
saattaakseen meidät Jumalan perheeseen, asettaakseen maan 
perustukset paikoilleen. Ylpeät ihmiset työntävät Jumalan 
hallituksen sivuun ja kuvittelevat, että heidän ideansa ovat 
parempia! Ihmisen tie on aina epäonnistunut! Joko enkeli tai 
ihminen, jokainen eriävä tapa aina epäonnistunut!

Jos avioliitostasi puuttuu tämä näky, se on tyhjä. Jollet tajua, 
että avioliittosi kuvaa avioliittoa Jeesukseen Kristukseen ja 
jollet työskentele saattaaksesi sen Jeesuksen Kristuksen ja mor-
siamen mallin kaltaiseksi, kyseessä ei ole jumalallinen avioliitto.

Ajatteletko avioliitosta ja perheestä samalla tavalla kuin Minä 
olen ajattelee? 

Minä olen sanoi, en tee mitään itsestäni! Hän alistui täydel-
lisesti Isänsä alaiseksi! Kuinka suuri ja ihmeellinen Jumala 
on! Hän ansaitsee palvontamme! 

Kristus sanoi, minä ja Isä olemme yhtä. Alusta asti Minä 
olen kertoi, kun avioidut, jätä Isäsi ja äitisi ja tule yhdeksI 
lIhaksI. yhdEkSI! Älkää repikö toisianne kappaleiksi vaan 
rakastakaa toisianne kuin Isä ja Poika rakastivat toisiaan!

Juuri tällä tavalla rakennamme huomisen sivilisaation. 
Juuri tämä on se perhehallitus, joka saa huomisen maailman 
toimimaan!

Mitä tapahtuu, kun aviomies ja vaimo tuovat Minä olen -nöy-
ryyden avioliittoonsa? Kuvittele kumpaakin aviopuolisoa sano-
massa kaikesta sydämestään, mieleltään ja olemuksestaan, en 
tee mitään itsestäni—muutun, jos huomaan toimivani itsekkäästi. 
tiedät, että parin avioliitto on kaunis! 
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Lastemme tulee noudattaa samaa asennetta. Kuinka kaunis 
on perhe, jonka lapset sanovat, miellytän kaikessa isääni ja äitiäni. 

Meillä on pitkä matka tällaiseen täydelliseen asenteeseen. 
Johanneksen evankeliumia opiskellessani se oikaisee minua. 
Jumala on osoittanut asioita, joidenka täytyy muuttua elämäs-
säni. Toivon, että sama pätee meihin kaikkiin, sillä jollemme 
muutu, emme täytä uskomattoman suurta potentiaaliamme! 

k u i n k A  o l l A  o n n e l l i n e n

Johanneksen kirjan luku 13 kuvaa, kuinka Jeesus Kristus 
asetti jalkojen pesemisseremonian—kauniin osoituksen 
nöyryydestä. 

Pietari vastusteli, kun Kristus alkoi pestä hänen jalkojaan 
ja Kristus sanoi Pietarille: “Ellen minä sinua pese, ei sinulla 
ole osuutta minun kanssani” (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 13:8). Kristus puhuu hengellisesti: Jollemme nöyryytä 
itseämme, jollemme salli Kristuksen johtaa meitä, meillä ei 
ole osuutta hänen kanssaan. Kuolemme synteihimme. 

Kristus sanoi seremonian jälkeen: “Ymmärrättekö, mitä 
minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opetta-
jaksi ja Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se Minä olen” 
(jakeet 12–13). Olen Opettajasi ja herrasi. Olen mInä olen.

“Jos siis minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt 
teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne 
jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin teki-
sitte, kuin minä olen teille tehnyt” (jakeet 14–15). Kristus pai-
notti toistuvasti sanomaa: seuraa minun esimerkkiäni.

Kristus asetti esimerkin kärsimisestä. Seuratessamme 
Kristusta, myös me joudumme kärsimään aika ajoin (1 
Pietarin kirje 2:21). Meidän pitää seurata Kristuksen aske-
leissa. Näin saavutamme vaadittavan luonteen, jotta voimme 
hallita Kristuksen kanssa hänen morsiamenaan.

vain ennen Kristuksen toista tulemista kutsutut ensihe-
delmät saavat tämän kunnian.

Huomaa lisäksi. “Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei 
ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä 
suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat (engl. 
onnelliset), jos te sen teette” (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 13:16–17). 
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oleTTe ONNELLISIa! Suuren Minä olen alaiseksi alistu-
minen tekee teistä onnellisia!

Jos noudatat avioliitossasi tai jollain muulla elämäsi alu-
eella Jumalan lakia, takaan, että tulet onnelliseksi!

Saatat tuntea olosi koettelemuksen keskellä surulliseksi, 
mutta lakia noudattamalla omaat pohjimmaisen onnen. Jeesus 
Kristus lausui sanat juuri ennen ristiinnaulitsemista! Hän tiesi, 
että kohta hänet pahoinpideltäisiin ja ruhjottaisiin kovakäti-
semmin kuin kukaan ihminen häntä ennen—ja päätti kertoa 
opetuslapsilleen, kuinka olla onnellinen! Minkälainen itse-
kuri ja keskittyminen. Kristus varoitti opetuslapsia tulevista 
myrskyisistä ajoista, mutta sitäkin tärkeämpi oli hänen opas-
tuksensa olla onnellisia. Tämä on hämmästyttävää.

Minä olen oli onnellinen. Onnellisuuden tunne ennen 
fyysistä raatelua on–syVää onnellisuutta! Kuinka kukaan 
ihminen kykenee olemaan onnellinen muutama tunti ennen 
raakaa loppua? Kristus selitti, kuinka se on mahdollista.

“Jo nyt minä sanon sen teille, ennenkuin se tapahtuu, että 
te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä olen se …” (jae 19). 
Kristuksen mieli kohdistui ristiinnaulitsemiseen, mutta 
samalla hän huolehti siitä, mitä hänen opetuslapsilleen tapah-
tuisi ristiinnaulitsemisen jälkeen. kärsin, jotta te UskoIsITTe, 
hän sanoi. Kristus halusi rakentaa opetuslasten uskoa—ja 
meidän uskoamme.

Suuri, majesteettinen Minä olen kuoli sinun puolestasi 
ja minun puolestani. Nyt hän haluaa, että me uhraamme 
tosissamme.

Kristus haluaa, että uskomme tänään todella, että suuri 
Minä olen johtaa tätä seurakuntaa! Kristus haluaa, että me 
alistumme hänen alaisikseen, sillä jos käännymme pois, kuo-
lemme synteihimme. Jos seuraamme Kristusta—jos tun-
nemme hänen totuutensa ja toimimme sen mukaan—me 
olemme onnellisia! Omistamme pohjimmaisen onnen jopa 
koettelemuksissa. 

Kun katson Jumalan omia tänään, minun pitää sanoa, 
että me emme ole niin onnellisia kuin meidän pitäisi olla. 
Meidän pitäisi tulla jatkuvasti onnellisimmiksi. Me kaikki 
kykenemme kasvamaan tässä asiassa. Suuri Minä olen 
sanoo sinulle, että olet onnellinen, jos alistut hänen taval-
laan Isän tahtoon!
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“Toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa” (1Kirje korint-
tilaisille 15:41). Jotkut tähdet ovat toisia kookkaampia, lois-
tavampia. Jumala haluaa, että omaamme todella paljon 
kirkkautta! Jumala toivoo, että sinä omaat mahdollisimman 
paljon “tähtikirkkautta” syntyessäsi Jumalan perheeseen. 

Meidän tulee loistaa jopa tänään tietyllä kirkkaudella. 
Kasvojemme tulisi loistaa onnesta! 

Jesajan kirjan jae 3:9 kuvaa, kuinka Israelin syntien takia 
“heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan …” Katso 
ympärillesi, maailmassa on monia onnettomia ihmisiä—
ihmisiä synnin kahleissa.

Meidän Jumalan seurakuntalaisten hahmon tulee säteillä 
täysin eri tavalla!

Uskon, että voimme yleisessä mittakaavassa päätellä, kuinka 
paljon tähtikirkkautta ja valoa meillä on tulevaisuudessa siitä, 
kuinka paljon kasvomme loistavat tänään ilosta ja onnesta. 

Jumala haluaa tehdä sinusta onnellisen. Hän käskee sinua 
olemaan onnellinen! Jumala opastaa täsmällisesti, kuinka 
saavutamme onnen: “Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat 
(onnelliset), jos te sen teette.”

Jumalan elämäntavan mukaisesti eläminen tekee sinut 
onnelliseksi! Et tule millään muulla tavalla ikinä onnelliseksi. 
Naiset eivät tule onnellisiksi avioliitossaan, ennen kuin he 
alistuvat. Miehet eivät tule koskaan onnellisiksi, ennen kuin 
he rakastavat vaimojaan kuten Kristus rakasti seurakuntaa. Se 
on varma asia. 

k AVA l lu s

Paholainen oli Kristuksen viimeisellä pääsiäis(pesah)ateri-
alla läsnä. “Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut 
Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kaval-
taisi Jeesuksen” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 13:2). 

Saatana on aina paikalla ja yrittää panna ajatuksia mie-
leesi. Jos teet syntiä, jos avioliittosi on ylösalaisin, saatanalla 
on avoin kanava ja hän voi panna vahingollisia ajatuksia mie-
leesi. Hän toimi näin Juudaksen kanssa, sai tämän kavalta-
maan elävän Jumalan Pojan.

Kesken jalkojenpesuseremoniaa “Jeesus sanoi [Pietarille]: 
Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään, ja 
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niin hän on kokonaan puhdas; ja te olette puhtaat, ette kui-
tenkaan kaikki. Sillä hän tiesi kavaltajansa; sentähden hän 
sanoi: Ette kaikki ole puhtaat … En minä puhu teistä kaikista: 
minä tiedän, ketkä olen valinnut; mutta tämän kirjoituksen 
piti käymän toteen: Joka minun leipääni syö, on nostanut kan-
tapäänsä minua vastaan” (jakeet 10–11, 18). 

Löytyy aina ihmisiä, jotka vihaavat meitä ja joidenka mie-
lestä viestimme on loukkaava. Näin on asianlaita niin kauan 
kuin ihmisluonto on olemassa.

Olemme todenneet tänä lopun aikana ihmisten kavaltavan 
Jeesuksen Kristuksen valtavassa mittakaavassa: Me levitimme 
Kristuksen viestiä, he esittivät antikristusta—he haastoivat 
meidät oikeuteen työmme takia!

Aterioituaan Kristus ja opetuslapset lähtivät yhdessä 
Getsemanen puutarhaan, jossa Juudas miesjoukkoineen 
kohtasi Kristuksen. Huomaa, että Juudas oli näiden rois-
tojen joukossa—varsin vaarallinen asetelma (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 18:5). 

Kristus tiedusteli, ketä he etsivät ja miehet vastasivat: 
“Jeesusta, Nasaretilaista”. “Jeesus sanoi heille, Minä olen …” 
(jae 5). 

Kristus lausui nimensä Vanhan testamentin Jumalana! 
Hän sanoi: mInä olen. mInä olen se vanhan testamentin auktori-
teetti ja hallitus, joista te olette lukeneet Raamatuistanne. mInä 
olen juuri hän! 

Ja katso, mitä tapahtui: “Kun hän siis sanoi heille: Minä 
(se, on kääntäjien lisäämä) olen, peräytyivät he ja kaatuivat 
maahan”! (jae 6). Juutalaiset kaatuivat horjuen maahan! 

Tämä sama olento on tämän seurakunnan Pää. Totuuden 
pitäisi horjuttaa meitä aika ajoin! 

Sinun täytyy tietää, missä olet. Et motivoidu antamaan 
elämääsi Jumalalle—etkä tarvittaessa uhraamaan ja kuole-
maan—jollet tiedä, missä Minä olen on! Sinun täytyy todistaa 
tämä totuus. Suurin osa Jumalan omista kieltäytyy tänään 
tekemästä sitä.

Juutalaiset tiesivät, että tämä Jumala oli auktoriteetin 
omaava Jumala! He tiesivät, että hän hallitsi Israelia ja horjah-
tivat taaksepäin! Ajoittain tämä mahtava Jumala saattoi käsi-
tellä Israelin kansaa lujalla kädellä, mikä pelotti heitä—vaikkei 
kauaa, sillä he eivät alistuneet hänen tahtoonsa.
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Tämä sama Jumala tulee hallitsemaan huomisen maail-
massa ja me saamme auttaa häntä hallitsemaan rautaisella val-
tikalla. Jos joku ihminen loittonee Jumalan laista, emme lähde 
neuvottelemaan asiasta—asetamme asiat kohdalleen!

Ellemme alistu Minä olen alaiseksi tänään, emme valmistu 
toimimaan hänen tulevassa hallituksessaan. Olemmeko valmiita 
omaksumaan tänään jalkojenpesuasenteen loisteliaan Minä olen 
edessä?

s yö  J e e s u s  k R i s T u s

Jeesus Kristus—Minä olen—ymmärtää Jumalan hallituksen 
ja toimeenpanee sitä täydellisesti. Voimme oppia paljon hänen 
täydellisestä esimerkistään. 

Kristus sanoi: “Sillä minä olen tullut taivaasta, en teke-
mään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut 
lähettänyt” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 6:38). Meidän 
tulee antaa tämän saman mielen olla meissä, jotta voimme 
elää täydellisessä yhteisymmärryksessä Minä olen -halli-
tuksen kanssa.

Kristus ilmaisi konseptin seuraavalla tavalla: “Minä olen 
se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä 
leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, 
on minun lihani, maailman elämän puolesta … Niinkuin Isä, 
joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin 
myös se, joka minua syö, elää minun kauttani” (jakeet 51, 57).

Lausuma on perustava! Minä olen eli elävän Isän kautta! 
Jos me syömme häntä, myös me elämme ja toimimme samalla 
tavalla kuin Minä olen—täydellisessä yhteisymmärryk-
sessä hänen hallituksensa kanssa. Minä olen tulee tulla elä-
väksi meissä! Myös meidän täytyy sanoa, etten minä itsestäni 
tee mitään—vaan minä toimin sen mukaan, kuin Isä on minulle 
opettanut.

Kun alistumme tällä tavalla, Isä tulee eläväksi ja tiedämme 
olevamme Jumalan poikia! Kuinka ihmeellinen siunaus on 
saattaa Isä eläväksi! tiedämme, että SyNNyMME Jumalan per-
heeseen ja näytämme, olemme kuin suuri Raamatun Jumala! 
Enkeleitä ei ole koskaan kutsuttu siitetyiksi Jumalan pojiksi! 

Meidän täytyy saattaa Isä eläväksi, koko Jumalaperhe -kon-
septi pyörii Isän ympärillä! Maailma ei tiedä mitään Isästä; 
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Laodikealaiset tietävät tänään vain vähän, osa ei mitään Isästä. 
He kieltäytyvät alistumasta Isän alaiseksi Minä olen lailla.

“Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli 
teidän isienne: he söivät (mannaa, alkuteksti) ja kuolivat; joka 
tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti” (jae 58). Fyysinen manna 
päättyy kuolemaan; Minä olen syöminen antaa ikuisen elämän!

Meidän tulee syödä Sana! Elää Sanasta ja harjoittaa sitä 
avioliitoissamme, perheissämme ja suhteessamme toisiin ihmi-
siin seurakunnassa sekä maailmassa. Syö Sana! Syödessämme 
Isä muuttuu eläväksi! Avioliittomme tulee eläväksi! Perheemme 
tulee eläväksi! Jumalan uusi sivilisaatio tulee ELÄvÄkSI! 
Saamme kohta opettaa inspiroivia totuuksia koko maailmalle! 
Kuinka kaunis asia, kuinka siunattuja olemme.

Tä M ä  o n  e l ä M ä !

Tätä totuutta ei ole helppo hyväksyä. Moni ihminen, joka 
kuuli Kristuksen puhuvan tätä totuutta, ei hyväksynyt sitä 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 6:59–60). Kuten tänään, 
moni opetuslapsista kääntyi pois. He eivät tahtoneet tosissaan 
Jumalan totuutta. 

“Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslap-
sensa siitä nurisivat, sanoi hän heille: Loukkaako tämä teitä?” 
(jae 61). Loukkaako tämä sinua? 

Jotkut asiat ovat vaikeita. Avioliiton oikaiseminen on vai-
keaa. Voin rehellisesti myöntää, että avioituessani vaimoni 
kanssa meitä odotti suuri työmäärä. Usko minua, tapauksesi 
ei ole meitä vaikeampi! Meidän oli pakko muuttua, mutta vai-
keuksien työstäminen oli suuri siunaus, kun vihdoin muu-
tuimme ja alistuimme Minä olen –hallituksen alaiseksi! 
Jumalan kautta saavutimme kauniin, harmonisen avioliiton.

Jumala kutsuu maailman alhaiset. Vain alhaiset ovat tar-
peeksi nöyriä kuunnellakseen Jumalaa! Muita ihmisiä kiin-
nostaa heidän oma kauneutensa, maineensa tai materiaaliset 
intressinsä. Jos nöyrrymme ja alistumme Jumalan alaisuuteen, 
hän opettaa, kuinka saatamme avioliittomme oikeaan mal-
liin ja kuinka oikaisemme elämämme! Jumalan elämäntavan 
hedelmät ovat uskomattoman ihmeellisiä.

Kristus jatkoi: “Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha 
mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat 
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henki ja ovat elämä” (jae 63). Tämä on totta! Jumalan sanat 
ovat elämä!

“Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko. Sillä Jeesus 
tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka 
se oli, joka oli kavaltava hänet” (jae 64). Ihmisistä, jotka eivät 
usko Jumalaan, voi tulla varsin pahoja ja he voivat kavaltaa 
Kristuksen. Jotkut kutsuvat meitä kultiksi. Monet laodi-
kealaiset ryhmät opastavat jäseniään osallistumaan kaikkien 
muiden seurakuntien paitsi meidän toimintaamme. Jumala 
sanoo, että he taistelevat Kristusta vastaan!

“Ja hän sanoi: Sentähden minä olen sanonut teille, ettei 
kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun Isäni sitä hänelle 
anna” (jae 65). Olemme seurakunnassa vain Isämme takia, 
joka katsoi alas taivaasta, tutkiskeli elämäämme ja valitsi 
yksittäin jokaisen seurakunnan jäsenen. Jeesus Kristus eiva-
linnut—Isä valitsi sinut. Isä analysoi ja tarkkaili elämääsi 
ja potentiaaliasi luultavasti vuosikausia ennen kuin valitsi 
juuri sinut avioitumaan Poikansa kanssa! Jumalalla on 
syvällinen vaikutus siihen, kuka avioituu hänen rakastetun, 
ainoan siitetyn Poikansa! 

Älä koskaan unohda alkua! Älä koskaan unohda, mitä Isäsi 
mielessä oli, kun hän kutsui sinut. Raamatusta ei löydy, ei tule 
koskaan löytymään suurempaa kunniaa kuin avioituminen 
Jumalan pojan kanssa! Älä anna tämän ainutlaatuisen mah-
dollisuuden luisua käsistäsi.

On hämmästyttävää, kuinka moni on antanut mahdolli-
suutensa luisua käsistään. “Tämän tähden monet hänen ope-
tuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen 
kanssansa” (jae 66). Moni kääntyi pois. Toteamme saman 
tänään. Melkein rutiininomaisesti.

“Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: Tahdotteko tekin 
mennä pois?” (jae 67). Jeesus Kristus näki, kuinka moni hänen 
opetuslapsistaan kääntyi pois, mutta hän ei lähtenyt heidän 
peräänsä. Kristus kääntyi hänelle uskollisten puoleen ja kysyi 
Pietarilta sekä miehiltä: “Tahdotteko tekin mennä pois?”

“Simon Pietari vastasi hänelle: Herra, kenen tykö me meni-
simme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat; ja me uskomme 
ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä” (jakeet 68–69). 
On vain yksi toivo, vain yksi tie! Pietari sanoi. Tämä on elämä! 
Kaikki muu on pelkkää kemiallista olemassaoloa—ei mitään 
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muuta! Tämä on elämä—ikuinen elämä, joka saattaa sinut 
haudan toiselle puolelle! Synnyit sitä varten!

Kaikkein eniten katumaan tulevat tästä korkeimmasta 
kunniasta pois kääntyneet Jumalan omat! Kristuksen morsian 
omaa valtavan kunnian ja kirkkauden ikuisesti.

Olemme ihanan huomisen maailman kynnyksellä! 
Jumalasta nyt siitetyt syntyvät pian Jumalan pojiksi ja heistä 
tulee Jeesuksen Kristuksen morsian! Tulet tekemään työtä 
yhdessä Kristuksen kanssa ja saat tuoda ihmisille uuden sivi-
lisaation! S olisi pitänyt olla paikalla jo 6,000 vuotta sitten, 
mutta ihmisellä oli parempi suunnitelma—näemme tänään 
ihmisen valtaisan harhakuvitelman tuloksen.

Sana tuli Jumalan Pojaksi! Sana on Minä olen! Me tulemme 
syntymään Jumalan perheeseen! Vaatteemme tulevat loista-
maan ja kasvomme paistamaan auringon lailla! Pidä tuon-
puoleinen potentiaalisi aina mielessäsi! Se on suuri kunnia. 
Kuinka etuoikeutettuja ja siunattuja olemme, meillä on mah-
dollisuus tulla Jeesuksen Kristuksen morsiameksi ja asettaa 
maan perustukset kurssilleen ensimmäistä kertaa ihmisen 
luomisesta! Kuinka upeaksi maailma ja kuinka kauniiksi 
koko ihmiskunnan tulevaisuus muuttuu! 

Omaamme kaiken! Jumala on antanut meille kaiken! 
Olemme siunatuimpia ihmisiä maan päällä, miljoonakertai-
sesti! Tiedämme täsmälleen, minkä tähden maa on ongelmia 
täynnä ja kuinka Jumala aikoo ratkaista ne. Tiedämme, että 
planeettamme muuttuu aivan kohta ja että saamme Jumalan 
kirkkaan kunnian, koska alistuimme tänään Minä olen alai-
suuteen! Kyseessä on ihmeen ihana kutsumus. 

Aviomiehemme on ilmoittanut meille tämän totuuden 
Raamatusta. Hän valmistaa meitä ahkerasti avioitumaan 
kanssaan. Ja vaikka tähän vaaditaan paljon työtä, hän pitää 
meitä silti jo vaimonaan—jopa tänään! Hän katsoo avioliiton 
olevan jo voimassa. Kuinka positiivinen ja toivon täyttämä 
Aviomiehemme on! Mikään ei voi estää meitä saavuttamasta 
tulevaisuuttamme! 



Luku 5
“varjele heidät 
siltä pahalta”

On mielenkiintoista, ettei Johannes puhu paljoa enkeleistä 
eikä demoneista. Hän osoittaa meille uudenlaisen—
päinvastaisen ajattelutavan kuin Jumalaa vastaan kapi-

noineen Luciferin. Uskon, että Kristus valmisti Johannesta 
keskittymään Isäänsä suuremmin kuin ketään toista Raamatun 
kirjureista. Johannes keskittää ajatukset Isään ja Poikaan. 

Apostoli Johannes on ainoa evankeliumin kirjoittaja, joka 
kertoo Jeesuksen Kristuksen rukouksesta ristiinnaulitsemista 
edeltävänä iltana. Rukous löytyy Johanneksen evankeliumin 
luvusta 17. Johannes käsittelee monia Kristuksen ajatuksia ja 
tekoja, jotka toiset evankeliumin kirjoittajat jättävät mainit-
sematta. Pietari toimi johtavana apostolina ja Johannes toimi 
puolestaan apostolien pääkirjurina. 

Jeesus Kristus pyysi Jumalaa varjelemaan opetuslap-
siaan—ei vain tänä aikana vaan kaikkina aikoina—siltä 
pahalta (jae 15). Kristus oli huolissaan siitä pahasta. King 
James Versionissa ja suomen käännöksessä lukee pelkästään 

“pahasta”, mikä kuulostaa epämääräisen persoonattomalta voi-
malta, mutta Kristus viittasi erityiseen olentoon—joka on aihe-
uttanut suurta tuhoa Jumalan lopun ajan seurakunnalle, josta 
Jumalan omat ovat todistaneet. Meidän on tunnettava tämän 
vastustajamme raju luonto. 

Saatana sai uskonnolliset kielenkääntäjät vesittämään jakeen 
yhden Kristuksen kaikkein voimallisimmista rukouksista, jonka 
Kristus lausui ristiinnaulitsemista edeltävänä iltana! 
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Ei ihme, että koko maailmaa on petetty! (Johanneksen 
ilmestys 12:9 käännös villitsijä kuuluu oikeammin pettäjä). 
Maailman ihmiset eivät usko Kristusta, eivätkä tämän takia 
tunne saatana, paholainen -nimistä pahaa henkeä.

Maailmamme palvoo maailmankaikkeuden pahinta 
henkeä, mutta uskoo palvovansa Jumalaa! Saatana on tämän 
maailman Jumala (2 Kirja korinttolaisille 4:4). 

Tiedämme, että saatana, paholainen kykenee tunkeu-
tumaan Jumalan seurakunnan sisälle. Hän on tehnyt sen 
tänä lopun aikana—hän on tuhonnut seurakunnan työn 
ja onnistunut kääntämään 95 prosenttia sen jäsenistä 
pois Jumalasta. Miten saatana kykeni tähän? Kuinka saa-
tanan onnistumisprosentti oli näin valtava Jumalan omassa 
seurakunnassa?

Kristus tiedosti paholaisen olemassaolon maanpääl-
lisen elämänsä viimeisenä iltana. Myös meidän on oltava 
Kristuksen lailla varuillamme saatanan takia. Jumalan omien 
on ajateltava vakavasti tätä ikuista elämää ja kuolemaa käsit-
televää aihetta! 

Täy d e l l i n e n  M u u To s

Profeetta Hesekiel antaa kriittistä tietoa tästä pahasta henki-
olennosta. Jumala lausui Hesekielin kautta saatanalle: “Sinä 
olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut Jumalan 
(alkutekstissä) pyhälle vuorelle; sinä (olit jumal’olento ja, 
ei alkutekstissä) käyskentelit säihkyväin kivien keskellä” 
(Hesekielin kirja 28:14).

Lucifer kuului loistavimpiin Jumalan luomiin enkeleihin—
hän oli yksi Raamatussa mainituista kolmesta, suurta työtä 
varten luodusta arkkienkelistä. Tämä vaikuttava olento oli 
Jumalan ja Logoksen tykönä—valtaistuinta suojaavana keru-
bina. Hän oppi, kuinka Jumala ajatteli—hän näki, kuinka 
Jumala toimi. Jumala koulutti Luciferin merkittävään työhön 
varten maapallolla ja myöhemmin maailmankaikkeudessa. 
Jumala halusi käyttää Luciferia mahtavalla tavalla.

Lucifer tarkoittaa “valon tuoja”. Lucifer omasi suuresti 
Jumalan valoa maapalloa varten, mutta muuttui pimeyden ruh-
tinaaksi! Nyt saatana on maailmankaikkeuden rumin, onnet-
tomin ja kurjin olento. Hän on totaalisesti Jumalan vastakohta.
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Mikä järkyttävä, kauhea painajainen! Jokin meni pahasti 
pieleen. Mitään tällaista ei ollut koskaan aikaisemmin tapah-
tunut maailmankaikkeudessa. 

Mitä oikein tapahtui? Näin suuri tapahtuma sisältää aina 
valtavan oppiläksyn.

o M A n  k i R k k Au T e n s A  pAu l o i s s A 

Jumala jatkaa: “Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päi-
västä, jona sinut luotiin [Jumala loi hänet täydelliseksi], 
siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys [laittomuus]” 
(Hesekielin kirja 28:15). Kielenkääntäjät yrittävät jatkuvasti 
pehmentää laittomuus-sanaa. 

Lucifer saavutti pisteen, jolloin hän ei yksinkertaisesti enää 
noudattanut Jumalan lakia, joka on Jumalan rakkaus. 

Lucifer lakkasi rakastamasta Jumalaa. Laittomuus johtaa 
tähän. Jos rikot Jumalan lakia, päätyt tähän lopputulokseen. 
Saatana alkoi kulkea väärää polkua—ja jatkoi samaan suun-
taan pysähtymättä.

Näemme, kuinka se paha ajattelee. Hän on totaalisen laiton. 
Jokaisesta, Jumalan lakia noudattavasta tulee hänen primaa-
rivihollisensa. Saatana on laiton, mikä tarkoittaa sitä, että 
hän vihaa Jumalan hallitusta, joka opettaa ja toimeenpanee 
Jumalan lakia.

“Suuressa kaupankäynnissäsi tuli sydämesi täyteen väki-
valtaa, ja sinä teit syntiä. Niin minä karkoitan sinut häväistynä 
Jumalan vuorelta ja hävitän sinut, suojaava kerubi, pois säihky-
väin kivien keskeltä” (jae 16, alkuteksti). Tässä oli Jumalan vas-
taus tälle väkivaltaiselle olennolle.

“Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi (engl. 
kirkkautesi) tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskaan sinut 
maahan, annan sinut alttiiksi kuninkaille, heidän silmänher-
kukseen” (jae 17, alkuteksti).

Lucifer oli kaunis ja ihana, kirkas, mikä saattoi hänet turha-
maiseksi ja ylpeäksi, se korruptoi hänen viisautensa! Hän epäon-
nistui massiivisesti turhamaisuutensa takia. Lucifer tuli täyteen 
omaa kirkkauttaan ja kauneuttaan—jotka Jumala oli luonut!

Lucifer oli Jumalan luomistyön pelkkä piste, joka keskittyi 
itsekkäästi itseensä. Hän muuttui omissa silmissään Jumalaa ja 
kaikkea Jumalan luomistyötä tärkeämpi.
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Voimmeko tulla näin turhamaisiksi kauneuden takia? Tai 
tavaroiden takia? Voiko turhamaisuus korruptoida viisauden? 
Takuulla voi. Ihmiset käpertyvät usein itseensä—omaan kau-
neuteensa, ulkonäköönsä tai omaisuuteensa. 

Jumalalla oli suuri suunnitelma tätä olentoa varten—
mutta valtavan maailmankaikkeuden ja iankaikkisuuden sijasta 
Lucifer alkoi ajatella omaa kauneuttaan! Hänen omasta hah-
mostaan ja muodostaan, jotka Jumala itse oli luonut, tuli 
hänelle pakkomielle! Tämä oli hämmästyttävä kehitys!

Loistava Lucifer muuttui—hengellisesti pinnalliseksi. 
Kyllä, hän oli hämmästyttävä luomus—mutta hän ei ollut 

läheskään logoksen tai Jumalan kaltainen! Hän ei omannut 
Ilmestyskirjan luvun 1 kirkkautta ja loistoa! Hänen kauneu-
tensa ei muistuttanut lähellekään Jumalan omaa kauneutta. 
Siitä huolimatta hän oli oman olemuksensa pauloissa! 

Oletko huomannut tämän tapahtuvan ihmisille? Olen 
nähnyt, kuinka jopa Pyhän Hengen omaavat Jumalan oman 
seurakunnan jäsenet keskittävät huomionsa niin paljon 
itseensä—tai omaisuuteensa tai johonkin pitämäänsä kauneu-
teen—että tämän seurauksena se on saattanut heidät pois 
heidät luoneesta Jumalasta! 

Jumala loi meidät kaikki—hän rakensi meihin tietyn kau-
neuden ja kirkkauden–mutta on hulluutta keskittyä enemmän 
itseemme kuin suuresti kauniimpaan, kirkkaampaan, loista-
vampaan Luoja Jumalaan ja hänen suunnitelmaansa!

k Au n e u s  o n  k AToAVA i s TA 

Jumala kertoo Sananlaskujen jakeessa 31:30 kauneuden 
olevan katoavaista (engl. turhamaista). En usko monen kau-
niin ihmisen ajattelevan tällä tavalla. 

Nuori mies kiinnittänee katseensa fyysisesti varsin kau-
niiseen naiseen. Mutta mitä kauneudesta on hyötyä? Jumala 
haluaa, että omistamme koko elämämme innolla Jumalan 
työlle, kuten Jeesus Kristus teki. Auttaako naisen kauneus 
nuorta miestä Jumalan työssä? En pysty kuvittelemaan mitään 
keinoa, jolla kauneus auttaisi työtä. En ole huomannut pää-
majan toiminnan hyötyvän kauneudesta.

Jumala yrittää opettaa meille syvemmästä kauneudesta. 
Joudut vakavasti pulaan, jos et aseta sitä etualalle. 
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Kuinka monta kertaa olemme sivuuttaneet hengellisen kau-
neuden ihmisissä? 

Olemme vaarassa toimia samalla tavalla myös Jumalan seu-
rakunnassa, saatamme seurata maailman esimerkkiä, jossa 
kauneus merkitsee lähes kaikkea! Jumala sanoo, ettei se mer-
kitse mitään hengellisesti katsottuna.

Lucifer oli valtavan kaunis, hän keskitti mielensä kaikista 
asioista juuri kauneuteen. Tällainen käytös hämmästyttää 
minua. 

Mies haluaa avioitua häntä miellyttävän naisen kanssa—
mutta hänen on huomattava vaaratekijä. Jos mielesi on Jumalan 
työssä—jos annat koko elämäsi Jumalalle ja Jumalan työlle 
kuten Kristus—sinun on oltava varuillasi. 

Emmekö me kaikki ole huomanneet, kuinka muutama 
erinomainen—todellisen loistavan hengellisen kauneuden 
omaava tyttö—on jäänyt huomaamatta puuttuvan, ehkä 
toisen naisen omaavan fyysisen kauneuden takia? Sama pätee 
myös toiseen suuntaan—mies saatetaan sivuuttaa pelkästään 
fyysisistä syistä.

Emme halua keskittää huomiotamme kauneuteen! Saatana 
toimi tällä tavalla. Tämä suuri, luotu olento oli oman kauneu-
tensa pauloissa! Näin tapahtui, ennen kuin toiset asiat tahra-
sivat hänen mielensä. Hänen viisautensa korruptoitui, hän 
fiksoitui itseensä! 

Lucifer toi uudenlaisen, ennenäkemättömän ajattelutavan 
maailmankaikkeuteen. Hän muuttui rumaksi, hän ei kyennyt 
näkemään sitä todellista kauneutta, jonka Jumala oli luomassa 
häneen. Tämä kaikkien aikojen pahin katastrofi—tapahtui 
ennen ihmiskunnan luomista.

Lucifer vihasi Jumalan lakia. Lucifer kapinoi ja muuttui 
laittomaksi. Nyt hänen henkensä ja elämäntapansa täyttävät 
maapallon. Ihmiskunta seuraa laitonta Jumalaansa! Hänen 
kaltaisensa ajattelu tuhoaa Jumalan maapallon kuin se tuhosi 
suuren osan maailmankaikkeutta ja tuhoaa myös ikuisen 
elämäsi.

Onko saatanan elämä innostava? Olen varma, että fyysisenä 
olentona hän olisi jo tappanut itsensä. Saatana on epätoivoinen 
ja täynnä vihaa—täydellinen Jumalan ajattelutavan vastakohta. 

On ironista, että Lucifer oli alun perin valon tuoja ja sai 
mahdollisuuden tuoda valkeuden koko maailmaan. Jumala 
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halusi antaa Luciferille kaiken. Tällä oli ennennäkemättömän 
suuri kunnia toimia suojaavana kerubina Jumalan valtais-
tuimella ja nähdä, Jumala toimi kaikessa. Hän suoritti työnsä 
varmaan niin hienosti, että Jumala päätti lähettää hänet hal-
litsemaan maapalloa yhdessä kolmasosan enkeleistä kanssa—
heidän potentiaalinaan oli täyttää koko maailmankaikkeus 
valolla ja jumalallisella kauneudella. Jos Lucifer olisi onnis-
tunut toimissaan maapallolla, hän olisi epäilemättä hallinnut 
Jumalan alaisuudessa koko maailmankaikkeutta. 

Sen sijaan Lucifer fiksoitui itseensä. Hän menetti mieltä 
värisyttävän näyn ja käpertyi omaan kauneuteensa!

Jumalan pitää tätä pahimman kaltaisena laittomuutena!
Mikä maailmankaikkeutta ravisuttava epäonnistuminen. 
Kaikki on totta. Kyseessä ei ole mikään Hollywood-

elokuva. Näin todella tapahtui. Nyt saatana on tässä maail-
massa ja vihaa kaikkea Jumalan perhettä koskevaa. 

Jumalan omat laodikealaiset kohtaavat tätäkin suuremman 
katastrofin. Heistä 50 prosenttia tulee kuolemaan iankaikki-
sesti! Kuinka laodikealaiset saattoivat kääntyä Isästä Jumalasta 
pois näin helposti, jos he todella rakastivat häntä? Kuinka he 
saattoivat kapinoida heille kaiken antanutta Jumalaa vastaan? 
Mikä heidän ajattelussaan on vialla? Jumala sanoo, että he ovat 

“rikkaita, rikastuneita” (Johanneksen ilmestys 3:17). He keskit-
tyvät kauneuteen—fyysiseen kauneuteen. He ovat korottaneet 
omat fyysiset halunsa. 

On traagista, että Jeesus Kristus muovasi heitä iankaikki-
suuden kauniimmaksi morsiameksi! On vain yksi Kristuksen 
morsian, joka hallitsee ikuisesti Kristuksen kanssa maailman-
kaikkeutta! Itsensä laisen fyysisen kauneuden valitseminen 
on loukkaavaa, laitonta, se on hävytöntä! Olemme todenneet 
sen todeksi.

Apostoli Johannes osoittaa, kuinka voimme ajatella kuin 
Jumala, kuinka vältämme Luciferin murskaavan katastrofin.

lu c i f e R i n  VA s TA k o h TA

Palataan Johanneksen evankeliumiin. Apostoli Johanneksen 
kuvaus Logoksesta ylittää Luciferin—hän on paljon kauniimpi 
ja loistavampi muodoltaan. Mihin Jeesus Kristus keskittyi tul-
tuaan mieheksi? Isään Jumalaan! Kristus sanoo jae toisensa 
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jälkeen, totuus on peräisin Isältäni—Isäni on minua suurempi—
teen ainoastaan sen, minkä näen Isän tekevän. 

Kristus omasi Isän lisäksi ennenäkemättömän kauneuden 
ja vertaamattoman kirkkauden, mutta hän ei koskaan ajatellut 
itsestään laittomasti. Tutki asiaa Johanneksen evankeliu-
missa—innostut suuresti! Millaisen rakkauden ja nöyryyden 
Jumala demonstroi eläessään lihassa maan päällä. 

Kyseessä oli sama kuin ikuisen Logos-hahmon rakkaus ja 
nöyryys! Miksei Lucifer kyennyt oppimaan tästä majesteettisesta 
esimerkistä?

Johannes ohittaa evankeliumissaan käytännöllisesti enke-
lien tapahtumat! Tämä on vakava varoitus meille. Saatana ja 
kolmannes enkeleistä heitetään ikuisesti pimeyden synkey-
teen. Jumala näki, että vain hän itse kykeni hallitsemaan maa-
ilmankaikkeutta. Johannes keskittyy siihen, kuinka Jumala 
luo itsensä ihmisessä.

Yksi Johanneksen evankeliumin huomattavin aspekti on 
kaikkivaltiaan Logoksen Isänsä korottaminen. Hän oli ja on 
edelleen varsin kuuliainen Poika.

Lucifer epäonnistui täysin, koska hän korotti itseään—ei 
Luojaansa.

Johanneksen evankeliumin kuvaus esittää luultavasti par-
haiten Raamatussa, kuinka Kristus keskittyi Isäänsä. Kristus 
ohjaa meidät jatkuvasti Isänsä tykö—ei koskaan itsensä tykö.

Kristus tuli maan päälle julistaaksensa Isästänsä 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:18). Hyvä uutinen tai 
evankeliumi kertoo, kuinka voimme syntyä Isän perheeseen!

Saatana on edelleen tämän maailman Jumala. Hän on 
myynyt itsekeskeisen ajattelutavan maailmalle—maailma 
ajattelee täsmälleen hänen tavallaan. Johannes teki kaikkensa 
saadakseen ihmiset pois tällaisesta ajattelusta. 

Ihmisen kauneus on varmaan hyvä asia. En vastusta kau-
neutta. Jumala loi kauneuden, mutta se on silti katoavaista, eikä 
sillä ole todellista arvoa Jumalalle, muuten Jumala olisi oletetta-
vasti tehnyt meistä kaikista fyysisesti varsin komeita ja kauniita.

Ei unohdeta, että meidät kaikki on tehty Jumalan kaltai-
siksi, mutta tämä on pelkästään asian alku. Jumala luo nyt 
oman mielensä ja luonteensa ensihedelmissään. Synnymme 
ylösnousemuksessa Jumalan perheeseen ja tulemme omaa-
maan vertaamattoman, ikuisesti kestävän kauneuden!
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Juuri tähän meidän pitää keskittyä. Juuri tämän pitäisi 
innostaa meitä valtavasti. Tulemme omaamaan Jumalan 
Hesekielin luvun 1 ja Ilmestyskirjan luvun 1 kuvaaman val-
tavan kauneuden—ikuisesti!

Meidän täytyy ajatella asiaa syvällisesti—syvällisemmin 
kuin koskaan aikaisemmin. 

Rakastutaan luomistyöhön—rakastutaan kaiken Luojaan! 
Millainen Luojamme on? Millainen on Jumala, joka 

kykenee luomaan ihmiset ja enkelit sekä suunnittelemaan 
ja valmistamaan koko suurenmoisen maailmankaikkeuden? 
Ajattele Jumalaa! Meistä voi tulla jumalia—jos saamme mie-
lemme pois itsestämme, omasta kauneudestamme, fyysi-
sistä meitä häikäisevistä asioista ja kiinnitämme mielemme 
Luojaan! 

On järkevää kiinnittää katseemme Jumalaan—häikäistyä 
Jumalasta. Tämä ei vaikuta kuitenkaan loogiselta itsekkäälle 
mielelle. 

On laitonta keskittyä kauneuteen kuten Lucifer. Meidän 
täytyy ankkuroida mielemme Jumalan lakiin. Ensimmäinen 
käsky kuuluu, älä pidä muita jumalia Jumalan rinnalla! 

Meidän tulee tulla täydellisiksi kuten Isämme taivaassa on 
täydellinen—mieleltämme ja luonteeltamme (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 5:48). Tämä ylittää vertaamattomasti kai-
kenlaisen muun kauneuden. 

Ajattele asiaa: Onko tämän maailman kauneus siunaus 
vai kirous? Sanoisin, että kauneus on ennemmin kirous. Katso, 
mihin se johtaa sen omaavat miehet ja naiset! Katso, minkä-
laisiin elämäntyyleihin se johtaa heitä. Kauneus voi olla varsin 
vaarallista. 

Jos olet mies, joka omistautuu innokkaasti Jumalan työlle 
kuten Jeesus Kristus ja avioidut naisen kanssa, joka omis-
tautuu vain osaksi Jumalan työlle, mitä avioliitollesi tapahtuu? 
Saat takuulla kohdata vaikeuksia, konflikteja sekä vakavia 
ongelmia. Kerron sinulle etukäteen, että tulet katumaan asiaa. 

Raamatusta löytyy esimerkkejä kauniista naisista, jotka 
omistautuivat tosissaan Jumalalle. Löytyy myös esimerkkejä 
kauniista naisista, jotka eivät omistautuneet, sekä aviomie-
histä, joille tämä aiheutti todellisia ongelmia. Jos olet nuori 
mies ja haluat fyysisesti kauniin naisen, ole varovoinen 
naista valitessasi. 
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Mikään ei ole hyvän avioliiton vertainen ja mikään ei ole 
pahempi kuin huono avioliitto. 

Varmistetaan, että Jumala tulee ensin ja annetaan Jumalan 
johtaa meitä tämän kauniin naisen tai komean kaverin luokse. 
Jumalan johtamana avioliitosta tulee oikea, hyvä kaunis ja 
tuottoisa. 

Meidän tulee kiinnittää mielemme Luojaan. Apostoli 
Johannes kertoo meille, kuinka voimme tehdä tämän.

A J AT T e l e  k u i n  J u M A l A

Johannes analysoi todella Jumalan mieltä, ainakin yhtä pal-
join kuin kuka tahansa muu Raamatun kirjuri. Hän rakasti 
Jumalan ajattelutapaa.

Johanneksen lailla myös meidän kaikkien tulisi kasvaa 
Jumalan mielen saavuttamisessa.

Johanneksen Jumalan mieleen keskittyminen auttoi häntä 
tunnistamaan, kuinka kovasti Jeesus Kristus keskittyi Isään 
Jumalaan.

“Ainokainen siitetty (alkuteksti) Poika, joka on Isän hel-
massa, on hänet ilmoittanut” Johannes kirjoitti (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 1:18). Kristus todella julisti Isästä—ja 
myös sinun ja minun tulee toimia samoin! Aihe koskee per-
hettä! Me haluamme olla Jumalan perheessä! Isä on ja tulee 
aina olemaan perheen Pää. Kristus tunsi asian syvemmin kuin 
kukaan toinen tulee koskaan tietämään, hän on totaalisesti 
omistautunut Isänsä luomalle perheelle. Raamatussa kukaan 
toinen ei ylennä Isää kuin Kristus. 

Johannes on ainoa Logoksen mainitseva Raamatun 
kir jur i .  Ainoastaan Johannes tar joaa meil le Logos-
perspektiivin ja Logos-ajattelun. Sana oli Jumalaperheen 
puhemies jo ennen kuin hänestä tuli Jumalan Poika. Maan 
päälle tultuaan Sana puhui perheen puolesta, muttei ollut 
sen pää ja halusi kaikkien tietävän sen! Johannes painotti 
samaa oppiläksyä kerta toisensa jälkeen, jotta se menisi 
perille ihmisten mieliin.

Nykykristillisyys kiinnittää katseensa Jeesukseen 
Kristukseen! Tämä loukkaa Kristusta! Tällä tavalla opettavat 
uskonnolliset ihmiset eivät tunne Kristusta! Kristus ei opet-
tanut moista! 
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Ei löydy innostavampaa asiaa kuin Jumalan ajattelutapa. 
Jos haluat todellista jännitystä elämääsi, tutkiskele ja yritä 
ajatella Jumalan ajattelutavan mukaisesti!

i s ä  o n  s u u R e M p i 

“Te kuulitte minun sanovan teille: Minä menen pois ja palajan 
jälleen teidän tykönne [Hengen kautta]. Jos te minua rakastai-
sitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä 
on minua suurempi” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:28). 

Huomaa, kuinka Kristus korottaa jatkuvasti Isänsä itsensä 
yläpuolelle—toisin kuin nykyvalhekristillisyys. Tämän maa-
ilman kristityt eivät seuraa Kristusta, minkä vuoksi he eivät 
ymmärrä Jumalan Sanaa.

Kristus korotti Isäänsä joka vaiheessa. Jos vain Lucifer 
olisi ajatellut samalla tavalla! Jos vain laodikealaiset olisivat 
yhtä nöyriä kuin Kristus! Jos he vain kuuntelisivat Isäänsä 
Kristuksen lailla! Ihmiset ovat pelkkiä matoja (Psalmien 
kirja 22:6) maan tomusta (1 Mooseksen kirja 3:19). Mikseivät 
laodikealaiset kuuntele Isäänsä, joka haluaa saattaa heidät per-
heeseensä ja saattaa heidät avioitumaan Poikansa kanssa? 
Kuinka ihmiskunta voi olla niin tietämätön ja kapinallinen, 
että antaa kutsumuksensa luisua niin helposti käsistään? 
Laodikealaiset ovat menettäneet perheviestin. He eivät edes 
tiedä, keitä he ovat! Kaikki tämä, koska he eivät kunnioita Isää. 

“En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maa-
ilmanruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään” 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:30). 

Kristus muistuttaa meitä jälleen siitä, että meidän täytyy 
voittaa saatana kuten hän teki, jos aiomme olla hänen morsi-
amensa ja jakaa Aviomiehemme valtaistuimen (Johanneksen 
ilmestys 3:21). Jumalan Pyhän Hengen avulla voimme voittaa 
paholaisen ja pätevöityä kaikkein arvokkainta, kellekään 
ihmisryhmälle esitettyä kutsua varten.

Tämän maailman ruhtinaalla ei ole mitään Jumalassa. 
Jumala ja saatana ovat täysin päinvastaisia. Saatanassa ei ole 
mitään hyvää—ei mitään Jumalasta. Saatana oli aikoinaan se 
kaunis luomus ja valontuoja, jolla oli valtava tulevaisuus edes-
sään, mutta päätyi väärään ja muuttui kaikkien aikojen arkki-
kapinoitsijaksi .
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Mitä itsessä niin kiehtoo? Miksi emme kykene voittamaan 
itsen vetovoimaa? 

Kykenemme voittamaan, kun Pyhä Henki lohduttaa ja 
omaamme Jumalan rauhan elämässämme. “Rauhani minä 
jätän teille” Kristus sanoi (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 14:27). Ei väliä, kuinka vakava koettelemuksesi on, 
jae on absoluuttinen lupaus Jumalan omille. Kaikki laodi-
kealaisten materiaaliset asiat ovat arvottomia ilman Jumalan 
rauhaa. Elämä ei ole edes elämisen arvoista, jos menetät 
Jumalan elämällesi antaman tarkoituksen.

“Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan Isää ja 
tekevän, niinkuin Isä on minua käskenyt” (jae 31). Yrittikö 
Kristus alentaa Isäänsä tai johdattaa huomiota itseensä? Tämä 
on absurdi kysymys.

Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen lisäksi, mikään muu ei 
ole kauniimpi kuin Kristuksen morsian! Jumala kaunistaa mor-
siamensa! Meillä on mahdollisuus olla osa morsianta! Jumala 
rakentaa kirkkaimman, kauneimman luonteensa meihin. 
Fyysisellä kauneudella ja fyysisillä asioilla ei ole mitään teke-
mistä luonteen kanssa. 

Me tulemme olemaan Jeesuksen Kristuksen morsian ikui-
sesti. Ihmettelen, vapisuttaako ja täyttääkö tämä totuus 
meidät samalla innolla kuin Jeesuksen Kristuksen! 

keitä me olemme, kun meille tarjotaan tällaista mahdolli-
suutta? Tulevaisuudessa samanlaista mahdollisuutta ei enää 
tule. 

Jumala kutsuu maailman alhaisia hyvästä syystä: loppu-
maailma on kiinni fyysisissä asioissa. Jumala valitsee alhaisia 
ihmisiä saattaakseen tämän maailman kauniit ja viisaat 
häpeään. 

Silti—meillä ei ole varaa käpertyä itseemme. Olemme pel-
kästään pikkuruinen likapilkku maapallolla tässä valtavassa 
maailmankaikkeudessa, joka tästä huolimatta rakastuu pik-
kuiseen mutapalaolemukseensa. Kun innostumme itses-
tämme, unohdamme kokonaan maailmankaikkeuden, Jumalan 
perheen ja kaiken arvokkaan. 

Johannes teki hienon työn. Hän auttaa meitä kohdistamaan 
katseemme Luojaan, jollemme saa samaa kohtaloa kuin tämän 
maailman jumala. Johannes tuo ratkaisun Luciferin kapi-
naan! Hän ohjaa meidät ajattelemaan Jumalaa. 
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Morsiamen suurin kauneus on se, että hän ajat-
telee Aviomiehensä lailla. Olkoon teillä se mieli, joka myös 
kristuksella Jeesuksella oli.



Luku 6
Elävää vettä
Johanneksen evankeliumin luku 4 kirjaa tärkeitä tapahtumia, 

mieltä laajentavia oppiläksyjä.
Juutalaiset olivat varsin ennakkoluuloisia samarialaisia 

kohtaan—he kutsuivat samarialaisia koiriksi ja pitivät heidän 
asuttamaansa aluetta viheliäisenä ghettona. Kristus matkasi 
sinne. Opetuslapsen ollessa kaupungissa lihaa ostamassa, 
Kristus kulki Jaakobin kaivolle ja tapasi siellä samarialaisen 
naisen. 

Jeesus tohti pyytää samarialaiselta naiselta kaivosta juo-
mavettä. Jos opetuslapset olisivat olleet paikalla, he olisivat 
varmasti yrittäneet estää Jeesusta tekemästä moista. Kuinka 
Johannes tunsi tapauksen evankeliumiaan kirjoittaessaan? 
Johannes kuuli asiasta varmaan myöhemmin, ehkä maa-
tessaan Kristuksen rinnalla Kristuksen häntä opettaessa ja 
ojentaessa. Tapaus ojentaa voimakkaasti Johannesta ja ope-
tuslapsia—sekä meitä kaikkia, jollemme heijasta Kristuksen 
tässä demonstroimaa, koko maailman käsittävää rakkautta. 

Samarialainen nainen hämmästyi Kristuksen puhutel-
lessa häntä, sillä juutalaiset halveksivat samarialaisia. Hän 
sanoi: “Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa 
minulta, samarialaiselta naiselta? Sillä juutalaiset eivät seu-
rustele samarialaisten kanssa” (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 4:9). Kuinka omahyväistä toimintaa! Tällainen 
käytös oli kauheaa Jumalan pyhän ja vanhurskaan sanan 
väärinymmärtämistä.
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Jeesus Kristus käytti tilaisuutta hyväkseen ja opettaakseen 
naista—Jumalan kuvaksi luotua ihmistä.

Kristus vastasi hänelle: “Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja 
kuka se on, joka sinulle sanoo: Anna minulle juoda, niin sinä 
pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä” (jae 10). 

Tässä puhui Sana—Jumala lihassa—ja sanoi antavansa nai-
selle elävää vettä. 

Juutalaiset kohtelivat samarialaisia kuten ruttoa. Kristus 
puolestaan marssi ghettoalueelle ja lähestyi pakananaista. 
Miksi? Koska Jeesus Kristus tuli kuolemaan maailman takia! 
tästä on kysymys!

Kristus ei kuollut tietyn ihmisrodun tai etnisen ryhmän 
puolesta. Hän tuli kuolemaan kaikkien maailman ihmisten puo-
lesta! Kristus antaa elävää vettä jokaiselle, joka tekee paran-
nuksen ja pyytää juotavaa! Joka ikiselle, kaikille ihmisille! 

Jeesus Kristus suunnitteli Jaakobin lähteen tapahtumat 
tarkasti opettaakseen koko maailmalle tämän oppiläksyn. 
Jokaisen ihmisen täytyy oppia tämä oppiläksy ennen Jumalan 
perheeseen astumista. Vesi kuvaa Pyhää Henkeä, joka antaa 
elämän. Kuivassa autiossa paikassa ei ole elämää ilman vettä. 
Maailmamme on juuri tällainen: siinä ei ole todellista elämää, 
koska siellä ei ole elävää vettä. Ihmiset eivät tiedä, mitä elämä 
on. Samarialainen nainen ei tiennyt. Väliaikainen, kemiallinen 
olemassaolomme ei ole todella elämää. 

Mikä vesi elävä vesi on—minkä elämän se tuo! Elävä vesi 
johtaa iankaikkiseen elämään—loputtomaan kunniaan. Suuri 
oppiläksy kaivolla!

e s i Tä  s u u R i A  k y s y M y k s i ä 

Samarialaisen naisen pyytäessä Kristukselta vettä, Kristus 
ilmaisi tuntevansa naisen alhaisen taustan. Nainen 
sanoi hänelle: “Herra, minä näen, että sinä olet profeetta” 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 4:19). 

Naisen täytyi suhtautua Kristuksen lausumaan varsin 
vakavasti. Kristus tunsi kaikki naisen synnit. Kristus tuntee 
myös meidän syntimme. Tehdessämme parannuksen Jumala 
siirtää historiamme synkkyydestä huolimatta syntimme niin 
kauaksi kuin itä on lännestä! Hän ei muista niitä enää, eikä 
hän halua meidän enää ajattelevan syntejämme.
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Kristus herätti naisen huomion. Naisen täytyi omata nöyrä 
asenne, jotta hän saattoi hyväksyä Kristuksen sanat ja jotta 
Kristus saattoi opettaa häntä todella. (Jospa vain “uskonnol-
liset” fariseukset ja saddeukset olisivat olleet yhtä oppivaisia!)

“Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, 
minkä me tunnemme” Kristus sanoi (jae 22). Tänään tämän-
kaltainen lausuma saattaisi johtaa henkesi menetykseen! 
Lausuma johti lopulta Kristuksen kuolemaan. Samarialainen 
nainen hyväksyi kuitenkin lausuman. Kristus jatkoi: “Me 
kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on 
juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat 
rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoi-
lijoita myös Isä tahtoo” (jakeet 22–23).

Kristus osoitti Isänsä olevan Jumalaperheen Pää—päinvas-
toin kuin nykykristityt.

Meidän täytyy rukoilla Isää Hengessä ja totuudessa. Me totte-
lemme lain kirjainta sekä hengellisellä tasolla. Jumalan Hengen 
kautta voimme palvella Jumalaa Hengessä ja totuudessa.

Emme ainoastaan pidättäydy murhaamasta vaan tiedämme, 
että on synti vihata veljeämme. Emme ainoastaan pidättäydy 
aviorikoksesta, emme himoitse toista mielessämme.

Isä etsii ihmisiä, jotka palvovat häntä Hengessä ja totuu-
dessa! Kristus tarjosi naiselle vahvaa hengellistä ruokaa.

“Nainen sanoi hänelle: Minä tiedän, että Messias on tuleva, 
hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän 
meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle: Minä olen se, minä, joka 
puhun sinun kanssasi ” (jakeet 25–26). Nainen oli kuullut pro-
fetioita tulevasta Messiaasta—ja Messias seisoi hänen edes-
sään! Nainen liikuttui syvästi.

Sitten opetuslapset saapuivat ja olivat suutuksissa tapah-
tuneesta, vaikkeivät sanoneet mitään. Johannes kirjaa: 

“Kuitenkaan ei kukaan sanonut: Mitä pyydät? tai: Mitä puhelet 
hänen kanssaan?” (jae 27).

Johannes kirjasi tämän—nämä eivät ole Kristuksen sanoja. 
Johannes tiesi, mitä hän sekä muut opetuslapset ajattelivat.

Jae on valtavan syvä. Meidän on tänään aina yritettävä 
ymmärtää, mitä ja miksi Kristus tekee. Morsiamen täytyy 
ymmärtää Aviomiehensä mieltä.

Opetuslapset olivat selvästi hämmentyneitä—heidän 
olisi pitänyt kysyä suuria kysymyksiä! Kristus ei puhunut 
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samarialaisen naisen kanssa turhaan. Kristuksella oli paljon 
opetettavaa ja opetuslapsilla oli paljon opittavaa!

Olen varma, että Kristus huomautti myöhemmin sekä 
Johannekselle että muille opetuslapsille näiden väärästä asen-
teesta. Kristus varmaan kertoi, Ette ymmärrä tärkeää asiaa! En 
ole maan päällä turhaan. kysymyksessä on erittäin tärkeä asia, 
joka teidän kaikkien tulee oppia: Olette kutsutut, jotta opitte 
opettamaan koko maailmaa!

Meidän kaikkien täytyy oppia ajattelemaan ja kysymään 
suuria kysymyksiä: Mitä kristus tekee? Miksi Jumala sallii 
tämän koettelemuksen? Miksi joudun läpikäymään tämän koet-
telemuksen? Miksi Jumala määrää kymmenykset ja lahjukset? 
Emme koskaan saa selville kaikkia asian syitä, mutta aika ajoin 
Jumala saattaa paljastaa monia asioita. Meiltä jää paljon oppi-
matta, koska olemme kovapäisiä. Olemme kaikki lihallisia. 
Meidän täytyy jatkuvasti pyytää Jumalan Henkeä elämämme 
ja näyttää, missä olemme väärässä. Meidän kaikkien on avau-
duttava Jumalan oikaistavaksi ja nöyrryttävä Isän edessä 
Vapahtajamme tavalla. Jos Vapahtajamme kykenee nöyrty-
mään, varmasti myös me pystymme siihen. Maan päältä ei 
ole tavattu koskaan Kristuksen kaltaista nöyryyttä—ei edes 
lähelle sitä! Kyseessä oli Sana—Jumala lihassa! Opetuslasten 
piti ja myös meidän pitää oppia Kristuksen nöyryydestä.

Meidän on määrä ajatella kuin Kristus! Meidän tulee 
kysyä suuria kysymyksiä: Mitä kristus tekee? Mitä tämä tar-
koittaa? Kristus ei tee mitään turhaan! 

Kertomus löytyy ainoastaan Johanneksen evankeliumista, 
sillä Johanneksen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtä-
mään Kristuksen mieltä.

Meidän tulee antaa Kristuksen mielen asua meissä (Kirja 
filippiläisille 2:5), mikä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy 
jatkuvasti tiedustella, kuinka, miksi Kristus ajattelee tietyllä 
tavalla, jotta voimme ajatella syvällisemmin hänen laillaan.

Johannes jatkaa oppiläksyä seuraavissa jakeissa.

k R i s T u k s e n  Ru o k A — J u M A l A n  T yö

Tapauksen jälkeen opetuslapset yrittivät saada Kristusta syö-
mään, mutta hän vastasi heille: “Minulla on syötävänä ruokaa 
josta te ette tiedä” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 4:32).
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Vastaus hämmensi opetuslapsia. He olivat huolissaan 
Jeesuksen ruokailusta, mutta Jeesus Kristus kertoi heille asi-
asta, joka meidän kaikkien tulee oppia syvällisesti. 

“Jeesus sanoi hänelle: Minun ruokani on se, että minä 
teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa” (jae 34). 
Kristus sanoi: tämä on minun ruokani. Minun elämäntapani 
on tehdä Jumalan työtä koko olemuksellani. Juuri tätä varten 
saavuin! Suurin iloni on—saattaa päätökseen Isäni minulle 
antama työ! 

Tässä on innon ja innostuksen avaintekijä! Jumalan työ 
sisältää ilon näyn! Jumalan työ saa sinut katsomaan nyky-
vaikeuksia eteenpäin ja näkemään, mihin tämä kaikki 
johtaa! Onko väliä, jos jätät aterian väliin? Kristus ei edes 
ajatellut fyysistä ruokaa. Hänen mielensä oli, miksi hän—
Sana—tuli lihaksi.

Jos asetat sydämesi Jumalan työhön ja annat sille kaikkesi, 
työ tuottaa kaiken mahdollisen maanpäällisen riemun ja ilon 
Jumalalta! 

Tulet tietenkin kohtaamaan koettelemuksia. Pelkästään se, 
että teet työtä, tuo mukanaan koettelemuksia. Jeesus Kristus 
tiesi, että hänet ruoskittaisiin, ristiinnaulittaisiin ja murhat-
taisiin lyhyen ajan päästä! Kiusaus itsesääliin ei ollut varmaan 
koskaan kaukana. Kaikesta huolimatta Kristus jätti aterian 
väliin palvellakseen samarialaista naista! Juutalaiset eivät 
käsittäneet tällaista käytöstä, mutta Jeesus Kristus kykeni 
näkemään, kuinka kaikki sopi hänen ihmeellisen suureen 
suunnitelmaansa! Kristus oli täynnä energiaa ja innoissaan 
Jumalan työtä tehdessään. 

Aina kun H. Armstrong puhui työtä edistävästä projek-
tista, hän oli valtavan innostuksen vallassa, koska hänen sydä-
mensä oli työssä. Työ oli hänen koko elämänsä. H. Armstrong 
iloitsi joka kerta kun jotain hyvää tapahtui—ja hänellä oli 
paljon iloittavaa. Tietenkin hän kohtasi myös sydänsurua 
jonkin asian mennessä väärin. Näin käy, kun rakastat—voi 
myös haavoittua. Ainakin tiedät todella eläväsi. 

Jokainen Filadelfian Jumalan seurakunnan jäsen voi 
hankkia energiaa samalla tavalla. Toimi, auta kaikella mah-
dollisella tavalla. Jos voit vain rukoilla ja paastota, toimi näin. 
Kyseessä on Jumalan työ! Olemme osa Isänsä ilmoittamaan 
tullutta Sanan työtä! 
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Jeesus Kristus halusi saattaa Isänsä työn päätökseen. Se oli 
hänen suuri innostuksen aiheensa. Meidän tulee ajatella kuin 
Sana. “Olkoon teillä tämä mieli.” Meillä on yksi loistava pää-
määrä: saattaa Jumalan työ päätökseen. Tämän vuoksi meidät 
on kutsuttu tänään! 

Kristus jatkoi: “Ettekö sano: Vielä on neljä kuukautta, niin 
elonleikkuu joutuu? Katso, minä sanon teille: nostakaa sil-
männe ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikat-
taviksi” (jae 35). Sama on hyvin totta tänään! Työ on—valmis 
kasvamaan! Vainiot ovat valmiita leikattavaksi! Me emme saa 
jättää satoa niittämättä. Meillä on kiire! Tulevat jäsenet, kans-
satyöntekijä sekä laodikealaiset odottavat viestiämme ja pas-
toreitamme auttamaan, kun on vielä aikaa! Ihmisten, joista 
emme ole edes tietoisia, täytyy kuulla Jumalan sanoma! Jos 
sinulle käy kuin Kristukselle, jos joudut jättämään ate-
rian väliin Jumalan työn takia, se ei ole huono asia! Kristus 
oli niin innokas, jotteivät moiset asiat vaikuttaneet häneen. 
Kristuksen mieli kihelmöi Jumalan näystä! Kristus ajatteli 
huomisen maailmaa, ei nykyistä maailmaa. Jos teet tosissasi 
työtä, omaat näyn! 

Olemme kuulleet useasti, ettemme ole täällä oman pelastuk-
semme takia—vaan pelastaaksemme maailman! Et käy jumalan-
palveluksessa jutustelemassa ja uusia ajatuksia etsimässä vaan 
oppiaksesi opettamaan maailmaa! Valmistaudumme opetta-
maan maailman ihmisille erilaisesta elämäntavasta! Kristus val-
mistaa sinulle viran sen mukaan, kuinka hyvin toimit ja kuinka 
ahkerasti valmistaudut opettajana toimimista varten! On pelkäs-
tään hienoa, jos jätät aterian väliin valmistautuaksesi suurempaa 
virkaa varten Jumalan valtakunnassa!

M A A i l M A n  VA pA h TA J A

Puhuttuaan Kristuksen kanssa samarialainen nainen 
kertoi tapahtumasta monille samarialaisille, jotka juoksivat 
Kristuksen perään ja anoivat häntä opettamaan heitä!

Ainutlaatuista! Messias vietti aikaa halveksutulla alueella 
ja opetti innokkaita, vähäosaisia ihmisiä. Koska ihmiset olivat 
innoissaan Jumalan totuudesta, hän viipyi kaksi päivää näiden 
köyhien, vainottujen ihmisten luona ja teki kaikkensa auttaak-
seen heitä. Messias antoi aikaansa näille “koirille”. 
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Koko seutu täyttyi innostuneista ja iloitsevista ihmisistä, 
jotka vastaanottivat vain pikkuisen osan siitä, mitä Kristus 
tarjoaa meille tänään.

Ketkään ihmiset eivät ole koiria. Jumala inhoaa maa-
ilman ennakkoluuloisuutta, vihaa, pahuutta, rumuutta! Jeesus 
kristus kuOLI kOkO MaaILMaN PuOLESta! Hän kuoli 
pelastaakseen MaaPaLLOLLON JOkaISEN IhMISEN! 

Tämä valtava totuus ilmaisee jokaisen ihmisen inspiroivan 
potentiaalin—jos vain haluamme sen itsellemme.

Samarialaiset olivat niin innossaan totuudesta, että Kristus 
halusi jättää aterian väliin ja muuttaa suunnitelmiaan voi-
dakseen opettaa heitä. Monet varmaan ihmettelivät, kuinka 
Kristus saattoi olla kiinnostunut tästä ghettosta? Kristus oli 
selvästi siitä innoissaan. 

Tämä on meille esimakua siitä, mitä saamme tehdä kohta 
koko maailmalle! 

Jeesus Kristus ja Isä Jumala suhtautuvat asiaan kiih-
keästi. He työskentelevät voimallisesti saadakseen perheen—
he antavat jokaiselle yksilölle maan päällä mahdollisuuden 
kuulua perheeseensä! Kristus sai samarialaisten parissa esi-
makua tulevasta ja elävöityi suuresti! Saman pitäisi päteä 
myös meihin!

Kristus esitti esimerkin, jotta seuraisimme häntä. Kuinka 
paljon enemmän meistä jokainen voi tehdä, jos opimme 
syvästi Kristuksen esimerkistä!

Huomaa, mitä samarialaiset sanoivat: “Ja he sanoivat nai-
selle: Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse 
olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman 
Vapahtaja” (jae 42).

Ihmiset eivät pysty pelastamaan maailmaa—he tuhoavat 
sitä. ainoastaan Jumala voi pelastaa maailman! Juuri tämän 
vuoksi Sana tuli lihaksi. Kristus ei saapunut pelastamaan vain 
juutalaisia. Hän viipyi kaksi päivää pakanoiden luona demon-
stroidakseen oppiläksyn, että hän on maailman Vapahtaja! 
Hän on valtavan innoissaan asiasta! Oletko sinä? 

Samarialaiset puhuivat elävän Jumalan Pojan kanssa. Sama 
Kristus on tämän seurakunnan Pää. Olemmeko innoissamme, 
riemuitsemmeko asiasta samarialaisten lailla?

Kun huomaat mahdollisuuden palvella työssä, toimitko kuin 
Jeesus Kristus? Toimitko kuin Jumalan Filadelfian seurakunnan 
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Pää? Jos olemme morsian, toimimme kuten Aviomiehemme! 
Aviomiehemme käskee meitä toimimaan. 

Evankeliumi kirjoittajista ainoastaan Johannes kertoo tapa-
uksesta. Hän keskittyy kertomaan, kuinka Jeesus Kristus tuli 
Isä Jumalan tyköä pelastamaan maailman. 

Ymmärrätkö jokaisella aivosolullasi, että juuri tästä 
syystä olet täällä? Jumalan seurakunta on opettajanvalmis-
tuslaitos—se kouluttaa ihmisiä maailman opettamisessa ja 
pelastamisessa! 

Epäilen, ettei kukaan näistä samarialaisista ollut 120 ope-
tuslapsen joukossa Kristuksen kuoleman aikaan. Uskon, että 
Kristus toimi tilanteessa niin pitkälle kuin annetussa ajassa 
oli mahdollista. 

Saatamme työssämme ihmisiä niin pitkälle kuin mah-
dollista. Monessa tapauksessa tulos saattaa käydä ilmi vasta 
suuressa ahdistuksessa, huomisen maailmassa tai toisessa 
ylösnousemuksessa. Jumalalla omaa laajan yleiskuvan. Jos 
henkilö vastaa tänään aktiivisesti tarjottuun tilaisuuteen, 
vaikka ei teksi parannusta, hänelle tullaan luultavasti anta-
maan jonkinlainen johtaja-asema fyysisenä olentona huo-
misen maailmassa. Jumala tekee kaikkensa saattaakseen 
maailman tolalleen. Korjaamme varsinaisen sadon vasta suu-
ressa ahdistuksessa. Tällöin suuri joukko ihmisiä kääntyy 
Jumalan puoleen—koska he vastaanottivat viestimme ja tie-
sivät, missä Jumala tekee työtään. 

Meillä ei ole paljon aikaa työn tekoon. Jumalan perspektii-
vistä meillä on vain muutama minuutti jäljellä, jonka jälkeen 
mahdollisuus on ohi! Jos sinulla on mahdollisuus tehdä työtä, 
ota tilaisuudesta vaari! Älä jätä tilaisuuttasi käyttämättä! 

Kuinka monta ateriaa olemme jättäneet väliin Jumalan 
työn takia? Meidät on kutsuttu auttamaan Kristusta pelas-
tamaan maailman ihmiset. Meidän on oltava valmiita luo-
pumaan omista toiveistamme ja unelmistamme, jotta voimme 
täyttää Jumalan unelmat! 

l o h d u T TA J A

Kristus esitti myös seuraavan lausuman: “Totisesti, totisesti 
minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä 
niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, 
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hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö” (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 14:12).

Kristus meni Isän tykö, me jäimme tänne, mutta Kristus 
sanoi, että me tulisimme tekemään suurempia tekoja kuin hän. 
Tämä pätee varsinkin tänä lopun aikana omaamamme teknolo-
gian kautta. Meillä on suurempi mahdollisuus saavuttaa koko 
maailma—television, satelliitin, julkaisujen, postilähetysten ja 
Internetin kautta voimme tehdä suurempia tekoja kuin Kristus! 
Pienestä lukumäärästämme huolimatta Kristus siunaa jatku-
vasti työtämme merkittävällä kasvulla.

“Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä 
sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käs-
kyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen 
Puolustajan (engl. Lohduttaja, Comforter) olemaan [ja hän 
on (Isä Jumala), alkuteksti] teidän kanssanne iankaikkisesti” 
(jakeet 14–16).

Muistathan, että Johannes oli se opetuslapsi “joka 
oli Jeesukselle rakas, jota Jeesus rakasti” (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 20:2; 21:7, 20). Johannes vietti aikaa 
Kristuksen syliä vasten, Kristuksen rinnalla (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 13:23). Tänä aikana Johannes ei 
omannut vielä Pyhää Henkeä itsessään, mutta se oli hänen 
kanssaan. Hän oli varmaan suuresti lohdutettu Kristuksen 
läsnäolosta. Kristus toi suurta lohtua opetuslapsilleen. 

Kristus kertoi menevänsä pois, mutta ilmoitti, että Isä 
antaisi opetuslapsille toisen Lohduttajan, jotta heidän sydä-
mensä ei olisi murheellisia. Itse isä Jumala olisi heidän 
kanssaan!

“En minä jätä teitä orvoiksi (engl. ilman lohdutusta); 
minä tulen teidän tykönne” Kristus jatkoi (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 14:18). Johannes on ainoa evankeliumin 
kirjoittaja, joka kirjasi nämä sanat, jotka liittyivät täydellisesti 
hänen evankeliuminsa keskeiseen sanomaan. 

Sanomaansa kirjoittaessaan Johannes oli omannut Jumalan 
Hengen jo vuosia ja tiesi todella, mitä Kristuksen lohdutta-
mana oleminen merkitsi! Johannes oli henkilökohtaisesti 
kokenut, kuinka tämä toinen Lohduttaja lohdutti häntä.

Jumala ei katso henkilöön. Olen absoluuttisen varma, 
että Johannes sanoi: Minua kutsuttiin opetuslapseksi, jota 
Jeesus rakasti ja opin kristuksen rinnalla, mutta tämän toisen 
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Lohduttajan kautta teistä jokainen voi kuvainnollisesti maata 
kristuksen rinnalla läheisessä suhteessa kristukseen! kristus 
on kanssanne ja tämän vuoksi sydämenne ei tarvitse olla mur-
heellinen. Nyt me voimme vastaanottaa Pyhän Hengen ja tulla 
siksi, jota Jeesus rakastaa!

Johannekselle annettiin erityinen ilmestys, kuinka myös 
me voimme astua Kristuksen rinnalle ja tulla Pyhä Hengen 
lohduttamiksi.

Kohtaamme maailmassa koettelemuksia. Jumalan perhee-
seen astuminen vaatii taistelua ja me tarvitsemme lohdutusta 
kamppailun jatkamiseksi. 

Teema on Pyhä Henki. Jumala opettaa meitä hengellisesti. 
Jumalan Henki on totinen Lohduttaja! Sana voidaan kääntää 
myös kannustaja tai Rohkaisija. Kun sinulla on ongelma, pol-
vistu rukoilemaan, kunnes herätät Jumalan Hengen ja tulet 
lohdutetuksi! Tämä on ainoa tapa tulla todella lohdutetuksi. 

Johannes katsoi asiaa hengellisesti. Jeesuksen rinnalla fyysi-
sesti makaaminen ei ole varsinainen oppiläksy, Jumalan Henki 
meissä on tosi lohdutus! Jeesus Kristus tietää, kuinka huo-
lehtia vaimostaan! Hän on rakastava Aviomies ja tietää, kuinka 
lohduttaa häntä. Kristus lohduttaa ja rohkaisee vaimoaan, 
koska rakastaa tätä. Johannes esittää meille fyysisen kuvan siitä, 
kuinka aviomiehemme toimii hengellisesti. Jokainen ihminen 
voi saavuttaa tällaisen suhteen Jeesukseen Kristukseen. Voit 
maata Kristuksen rinnalla hengellisesti—kuten Johannes 
fyysisesti. Fyysinen kuvaa, mitä tapahtuu meille jokaiselle 
tapahtuu hengellisesti. Kristus rakasti Johannesta erityisellä 
tavalla osoittaakseen meille, kuinka hän rakastaa ja lohduttaa 
meitä jokaista hengellisesti—Pyhän Hengen kautta.

SINÄ olet se, jota Jeesus rakastaa! 
Jos joku on demonstroinut rakkautensa, se on Jeesus 

Kristus. Nyt hän saapuu meidän jokaisen tykö—kuten hän 
saapui Pietarin tykö—ja kysyy: rakastatko todella minua? tee 
Isän työtä. Kristus toimi tällä tavalla maan päällä ollessaan. 
Isän työ oli hänen Intohimonsa ja ilonsa.

Kun tämänkaltainen agape-rakkaus tulee elämäämme 
Jumalan Pyhän Hengen kautta, voimme olla myös lohduttajia 
kuten Kristus. 

“Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka 
minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun 
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Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni 
hänelle … Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun 
sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen 
tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan …” (jakeet 21, 23). 
Mikä muutos elämässämme tapahtuu, kun Isä ja Poika tulevat 
luoksemme asumaan! 

Osoitamme rakkautemme Isää kohtaan pitämällä hänen 
käskynsä. Isä rakastaa meitä ylimmällä, isällisellä tavalla, 
kun tottelemme hänen lakiaan. Isä ja Poika tulevat ja elävät 
meissä. Meistä tulee tällöin alkioasteinen Jumalan valtakunta 
tai perhe.

“Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykö-
nänne. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä 
minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä 
kaikesta, minkä minä olen teille sanonut” (jakeet 25–26). Pyhä 
Henki opettaa sinua kaikessa ja muistuttaa kaikesta opete-
tusta. Meidän ei tarvitse katsoa enää ihmisiin!

“Rauhan minä jätän teille: minun rauhani–sen minä annan 
teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön 
teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö” (jae 
27). Kristus painottaa asiaa toistamalla: Älköön sinun sydämesi 
olko murheellinen! Älä pelkää! Sinulla on Lohduttaja. Olen kans-
sasi, tykönäsi! Kristus on tykönäsi! Meidän täytyy tiedostaa 
asia ja käyttää annettua voimaa. Jos emme ymmärrä syvälli-
sesti, mitä Kristus tässä kertoo, monet maailman ongelmat 
saattavat meidät syvällisen murheelliseksi. 

Kristus toistaa Johanneksen evankeliumin jakeen 14:1 
sanat edellistä suuremmalla voimalla! Onko sydämesi mur-
heellinen? Pelkäätkö? Jumalan Pyhä Henki voittaa nämä pelot.

Kristus haluaa lohduttaa—rohkaista ja kannustaa—hän 
antaa sinulle todellisen rauhan. Kristus ei pelkästään sano 
vaan tarkoittaa todella sitä. Hän tarjoaa sinulle todellisen 
rauhan aikana, jolloin normaalisti pelkäisit. Älä anna sydä-
mesi olla murheellinen.



Luku 7
Rakenna Jeesuksen 
kristuksen usko

Kun Jumala IlmoITTI minulle syvällisempää totuutta 
Johanneksen evankeliumin luvusta 11, tajusin kuinka 
paljon enemmän minun pitää kasvaa uskossa. Johannes 

opettaa meille uskoa nyt kuolleista herättämiseen, mikä muis-
tuttaa Paavalin uskosta, kun Paavali jätettiin kivikasan alle 
kuolemaan ja kun Jumala joutui luultavasti herättämään hänet 
henkiin työtä jatkamaan. 

Tämänkaltainen usko tuo ihmeparantumisia monia muita 
ihmeitä elämäämme.

Johannes antaa meille dramaattisen katsauksen Kristuksen 
uskon voimasta. Johannes saattoi ajatella ja analysoida 
Lasaruksen tapausta jopa 30 vuoden ajan ennen sen kirjaa-
mista Raamattuun. Johannes ymmärsi luultavasti Kristuksen 
uskon useimpia apostoleja ja profeettoja paremmin.

Hyvä uutinen on, että voimme saada ja että meillä tulee olla 
Kristuksen usko.

Apostoli Paavali eli Jeesuksen Kristuksen uskon kautta. 
“Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, 
en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän 
lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on 
rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni” (Kirje 
galatalaisille 2:19–20). Paavali puhuu saman uskon omaa-
misesta kuin Jeesus Kristus, uskosta, jonka hän omisti 
maan päällä ollessaan. Paavali sanoi: Omaan saman uskon—
kristuksen uskon. Elän sen kautta.
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Pidä asia mielessäsi tarkastellessamme kertomusta 
Lasaruksesta, joka löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 
11. Luku käsittelee Kristuksen uskoa. Se opettaa meille suu-
renmoisen läksyn uskosta.

Lasarus sairastui ja hänen kaksi sisartaan, Maria ja Martta, 
lähetti viestin Jeesukselle. Jeesuksen kuultua uutiset hän 
sanoi: “Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, 
että Jumalan Poika sen kautta kirkastuisi” (jae 4). Kuvittele 
itse kuulevasi nämä Kristuksen sanat.

Kristus lausui ja teki useasti asioita, joita ihmiset eivät 
kyenneet ymmärtämään ja se suututti monia.

VA A R A l l i n e n  T yö

Jeesus Kristus asetti valtavan esimerkin Jumalan työstätä 
vaarallisissa olosuhteissa. Hänen opetuslapsensa ihmette-
livät hänen toimintaansa, mutta Kristuksen tarkoituksena 
oli opettaa opetuslapsia seuraamaan hänen esimerkkiään. 
Meidän tulee oppia sama läksy kiireesti tänä lopun aikana.

Kristus kertoi kaksi päivää uutisista Lasaruksen sai-
raudesta, että he palaisivat Juudeaan työtä tekemään. 
Opetuslapset vastasivat: “Rabbi, äsken juutalaiset yrit-
tivät kivittää sinut, ja taas sinä menet sinne!” (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 11:8). He olivat kokeneet kovia ja pelkä-
sivät Kristuksen hengen puolesta, jos he palaisivat Juudeaan.

Jeesuksen Kristuksen päätös ei riippunut tehtävän vaaralli-
suudesta vaan odottavasta työstä.

Myös me kohtaamme esteitä ja vaikeuksia Jumalan työssä. 
Joskus meidän täytyy kulkea myös vaarallisille alueille, koska 
Jumala haluaa, että yksinkertaisesti suoritamme meitä odot-
tavan tehtävän. Tämä vaatii rohkeutta ja uskoa. Se ei ole 
helppoa. 

Tehtävä ei ollut helppo Kristuksellekaan, Juudean juutalaiset 
olivat aikaisemmin yrittäneet kivittää hänet! Jeesuksen opetus-
lapset olivat vakuuttuneita tapahtumien toistumisesta. Kristus 
kuitenkin uhrasi kaikella Isän vaatimalla tavalla saattaak-
seen työn valmiiksi. Hän sanoi: tämä on Isäni työ. Suurin intohi-
moni on saattaa se valmiiksi täsmälleen Isän opastamalla tavalla. 
Kristus seurasi niin päättäväisesti Isänsä ohjeita, ettei mikään—
ei edes fyysinen tai mikään muu vaara—pysäyttänyt häntä!



JOHANNEKSEN EVANKELIUMI:  JUMALAN RAKKAUS76

“Jeesus vastasi: Eikö päivässä ole kaksitoista hetkeä? Joka 
vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän 
maailman valon. Mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, 
sillä ei hänessä ole valoa” (jakeet 9-10).

Kristus kertoo, että meillä on vain tietty määrä päivänvaloa 
käytettävissämme—vain lyhyt aika saattaa työ valmiiksi. Yö 
saapuu pian, ja tämä työn vaihe ei ole silloin enää mahdol-
lista. Meidän tulee toimia kiireellä! Vaikka tehtävä vaatisi 
meitä matkustamaan paikkaan, jossa meidät kivitettäisiin tai 
tuliseen vainoon, meidän täytyy saattaa tästä huolimatta työ 
valmiiksi!

Jumala yrittää rakentaa meihin uskon, mikä ei ole helppo 
tehtävä. Uskon rakentamiseksi Jumalan antaa meidän kokea 
ja vaikeuksia ja haasteita. Vastuullamme on muistaa Jumalan 
suuri suunnitelma ja todeta: minun tulee suorittaa—Jumalan 
kunniaksi oleva tehtävä. Tämän takia meidät on kutsuttu 
työntekijöiksi. 

Jumala on antanut meille ihmeellisen kutsumuksen. Emme 
kykene koskaan täyttämään kutsumustamme, ellemme kehitä 
uskoa, jolla seurata Kristusta, mihin tahansa hän meidät joh-
taakin, vaikka vaarapaikkaan. Jeesus Kristus toimi näin ja 
opetti tämän tärkeän oppiläksyn opetuslapsilleen. Voit olla 
varma siitä, että läksy osoittautuu aikakautemme lopulla 
varsin ajankohtaiseksi.

VA i k e A  u s k oA  J u M A l A A

Kristus kertoi seuraavaksi opetuslapsilleen Lasaruksesta: 
“Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään 
hänet unesta” (Evankeliumi Johanneksen mukaan11:11). 
Opetuslapset eivät ymmärtäneet tätä—he kuvittelivat 
Kristuksen tarkoittavan, että Lasarus nukkui kirjaimellisesti, 
että tämä tervehtyisi. Kristus kertoi opetuslapsilleen, että 
Lasarus oli kuollut kyseisellä hetkellä. “Niin opetuslapset 
sanoivat hänelle: Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee ter-
veeksi. Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan; he taas luu-
livat hänen puhuneen unessa-nukkumisesta” (jakeet 12–13).

kristuksen näkökanta oli, että Lasarus oli pelkästään unessa 
ja että hän herättäisi Lasaruksen. Useat raamatunjakeet kut-
suvat kuolemaa “uneksi” (esim. Danielin kirja 12:2; Apostolien 
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teot 7:60; 1 Kirje tessalonikalaisille 4:14–15). Kun ymmärrät 
totuuden ylösnousemuksista, tajuat, että kuolema on pelkäs-
tään uni, josta heräät! 

Vaimoni kuoli muutama vuosi sitten uskossa. Lyhyen ajan 
kuluttua hänet herätetään ikuiseen kirkkauteen. Kuinka voi-
simme kuvata hänen tilaansa tänään kuolemaksi?

Kukaan toinen ei olisi katsonut Lasaruksen olotilaa pel-
käksi uneksi, mutta Kristus ei ajatellut kuten häntä ympä-
röivät ihmiset. Kyseessä oli lihaksi tullut Sana, Jumalan Poika! 
Kuitenkin ihmiset puhuivat hänelle ja kohtelivat häntä kuin 
ketä tahansa ihmistä. He eivät ymmärtäneet Sanaa. 

Jos sallimme Kristuksen elää meissä ja jos omaamme 
Kristuksen uskon, meidän on opittava katsomaan kuolemaa 
Kristuksen tavalla. Meidän on ponnisteltava nähdäksemme 
asiat Kristuksen näkökannasta.

“Silloin Jeesus sanoi heille suoraan: Lasarus on kuollut, ja 
minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te 
uskoisitte; mutta menkäämme hänen tykönsä” (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan11:14–15). 

Koko asia oli tarkoitettu ihmisten hyödyksi, jotta he 
oppisivat elämään Kristuksen uskon kautta. Kristus yritti 
opettaa ihmisille, kuinka vähän uskoa heillä oli. Hän yrittää 
opettaa saman oppiläksyn myös meille. Kristus yrittää 
opettaa kaikkia opetuslapsiaan kaikkina aikoina uskomaan 
Jumalaa.

Jokainen voi omata tämän mieltä huimaavan uskon. 
Meidän kaikkien tulee kasvaa suunnattomasti saavuttaak-
semme Kristuksen uskon. Kristus on elävä esimerkki siitä, 
kuinka voimallinen uskomme voi, täytyy olla. Kristuksen mor-
siamen täytyy rakentaa Aviomiehensä kaltainen usko. Mikä 
usko!

Omaatko uskon nyt kuolleista heräämiseen? Uskotko, että 
Kristus kykenisi, että hän herättäisi sinut kuolleista tänään, 
jos siihen olisi tarvetta? Kristus opettaa meille kaikille, 
kuinka paljon voimallisempi uskomme voi olla. 

Meidän täytyy kasvaa tässä kaikkivoivassa Kristuksen 
uskossa—samassa uskossa kun Kristus kulki maan päällä.

Kristus yritti saavuttaa elintärkeän asian: hän halusi opetus-
lapsensa uskovan. Hän oli todellinen Jumala lihassa! Kristus 
kykeni puhumaan haudassa makaavalle ihmiselle ja käskemään, 
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nouse ja kävele! ja saamaan ihmisen nousemaan ylös haudasta! 
Uskomattoman suuri asia.

Uskotko sinä Jeesusta kristusta? Ihmisen ongelma on ollut 
kaikkina aikoina uskoa Jumalaa! Meidän on omattava usko, 
rakennettava sellainen usko, että saavumme apostoli Paavalin 
tavoin elämässämme pisteeseen, jossa elämme Jeesuksen 
Kristuksen uskon kautta jokaisen päivän jokaisella tunnilla, 
kunnes uskosta muodostuu meille elämäntapa.

u s k o  pA R A n T uA

Kun Jeesus ja hänen opetuslapsensa saapuivat, Lasarus oli ollut 
haudassa jo neljä päivää. Martta ja Maria olivat surun valtaamia 
ja useat ystävät olivat tulleet lohduttamaan heitä. On hyvä, kun 
ihmiset lohduttavat meitä koettelemuksissa, mutta meidän tulee 
kyetä näkemään haudan taakse. Todellinen lohtu kuoleman koh-
datessa on tuntea Jumalan totuus (1 Kirje tessalonikalaisille 4:18).

Martta tuli tervehtimään Jeesusta ja sanoi: kristus, jos olisit 
ollut paikalla, olisit voinut parantaa veljeni, jotta hän ei olisi 
kuollut (Evankeliumi Johanneksen mukaan 11:21). Jumalan 
perspektiivistä katsottuna ei ole suurta eroa, pelastaako 
Jumala sairaudelta vai herättääkö hän kuolleista. Kyseessä on 
Jumala, koko ihmiskunnan Luoja! 

Jumala lupaa Jaakobin kirjeen jakeissa 5:14–15, että kun 
pastorit voitelevat henkilön öljyllä ja rukoilevat “uskon ruko-
uksen”, “Herra antaa hänen nousta jälleen”. Kun ihminen 
nousee sairausvoiteeltaan voitelun jälkeen, tapahtuma kuvaa 
ylösnousemusta! Jumala kykenee herättämään ihmisen yhtä 
helposti sairasvuoteelta—tai haudasta!

kuinka voimallisesti uskot tähän totuuteen? 
Tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen uskoa sekä tässä elä-

mässä parantumiseksi että kuolleista herättämiseksi. Osa 
ihmisistä ei vastaanota fyysistä paranemista ennen kuin ylös-
nousemuksessa. Moni saa kokea kuitenkin parantumisen jo 
tässä elämässä—uskon kautta!

Martta katsoi asiaa pelkästään fyysiseltä näkökannalta: 
kun VaIn olisit ollut paikalla ennen hänen kUolemaansa! Martta 
puhui Jumalan Pojalle, joka oli luonut kaiken elävän, koko 
maailmankaikkeuden! Olisiko Kristukselle ollut liian vaikeaa 
herättää ihminen kuolleista? 
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J u M A l A  h e R äT Tä ä !

Herbert W. Armstrong kuoli elokuussa 1977. Sairaanhoitaja 
havaitsi hänen kasvonsa harmaankalpeiksi, ruumiin liikku-
mattomaksi ja pulssittomaksi.

Apua kutsuttuaan sairaanhoitaja aloitti suusta suuhun 
elvytyksen ja sydänpainannan. Yhtäkkiä H. Armstrong alkoi 
haukkoa henkeä ja muutaman minuutin kuluttua hän hengitti 
itsenäisesti.

H. Armstrong sekä parannettiin että herätettiin, toisen 
kuvatessa toista. Molempiin vaaditaan sama usko.

H. Armstrong kirjoitti myöhemmin: “Pian tämän jäl-
keen, kun minulle kerrottiin asiasta, minusta tuntui siltä, 
että työni Jumalan käsissä oli jo päättynyt, eikä Jumalalla 
ollut minulle enää käyttöä työssään. Jos hänen työnsä koh-
dallani oli päättynyt, olisin mieluummin kuollut. Jos ihmiset 
eivät olisi puuttuneet asioiden kulkuun, minut olisi haudattu 
kahden tai kolmen päivän päästä” (Omaelämänkerta, herbert 
W. armstrong, osa 2).

H. Armstrong tunsi olonsa väsyneeksi, mutta hänen todel-
linen intonsa palasi ja hän sanoi, että hän sai seuraavina kah-
deksana vuotena enemmän aikaan kuin koko aikaisemman 
elämänsä aikana! Jumala esitti todellisen kuolleista herättä-
misen ihmeen H. Armstrongin elämässä!

Muistan, kun H. Armstrongin poika Garner Ted vieraili 
seurakuntani alueella ja sanoi saarnassaan: “Isäni sanoo, että 
hän lakkasi hengittämästä”, antaen ymmärtää epäilevänsä 
isänsä väitettä.

Vaikutti siltä, ettei Garner Ted uskonut, että suuri Luoja 
Jumala saattaisi sallia ihmisen lakata hengittämästä ja käyn-
nistäisi hänet jälleen! Mutta onko tämä vaikea asia Jumalalle? 
Garner Tedin elämän hedelmät todistavat, ettei hän uskonut 
Jumalaa!

Kuinka voimallinen on uskosi siihen, että Jumala käyn-
nistää ihmisen hengityksen uudelleen? Tai että Jumala 
herättää ihmisen haudasta kuten Lasaruksen? 

Jos meidän on vaikea uskoa H. Armstrongin pojan lailla, 
meidän on todella tutkittavaa uskoamme. Loppujen lopuksi 
asia päättää, missä ylösnousemuksessa meidät herätetään! 
Meidät kaikki tullaan herättämään, mutta suuri kysymys 
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kuuluu, missä ylösnousemuksessa? Kun ihminen tekee 
parannuksen, hänet herätetään joko ensimmäisessä ylösnou-
semuksessa Kristuksen morsiamen joukossa (Johanneksen 
ilmestys  20:6) tai toiseen kuolemaan johtavassa ylösnou-
semuksessa (jakeet 13–15).

H. Armstrong sanoi elämänsä lopussa, ettei hän uskonut 
poikansa koskaan tehneet kääntymystä. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että Garner Ted herätettäisiin toisessa ylösnou-
semuksessa (kun Jumala herättää haudasta ihmiset, jotka 
saavat todella tuntea Jumalan ensimmäistä kertaa). Kristus 
tuomitsi osan aikansa juutalaisista, ilman Pyhää Henkeä, 
koska he tiesivät niin paljon! (mm. Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 23:29–33; Evankeliumi Luukkaan mukaan 13:26–28). 
Kyseiset juutalaiset tiesivät Kristuksen olevan Jumalasta, mutta 
eivät uskoneet häneen kapinallisen asenteensa takia. Kun hen-
kilö kykenee ymmärtämään tietyn määrän totuutta, hänen 
ikuinen elämänsä asetetaan kyseenalaiseksi. Vain Jumala 
tietää, mikä tämä piste.

H. Armstrongin kuolema ja ylösnousemus jäljitteli pie-
nessä mittakaavassa Lasaruksen tapausta. Se kasvatti uskoani! 
En nähnyt koskaan syytä epäillä H. Armstrongin kuvausta 
tapahtumista. Kukaan läsnäolijoista ei väittänyt—tietääk-
seni–toisin. Moni seurakuntaisistamme on kokenut elämäs-
sään tapauksia, joista he eivät olisi selvinneet ilman Jumalan 
apua hengissä. Tämän ei pitäisi olla ylitsepääsemätön asia 
kenellekään.

Jumala herättää! Joskus hän herättää henkiin myös tänään. 
Minulla ei ole minkäänlaista epäilystä siitä, että Jumala herätti 
H. Armstrongin, joka oli puolessa välissä 90-ikävuotta ja 
jonka mielestä työn ikäisenään tekeminen tuntui niin vai-
kealta, että hän olisi mieluummin kuollut. Jumala kuitenkin 
päätti, että hänen ikänsä oli sopiva tärkeää työtä varten, koska 
hän joutuisi luottamaan Jumalaan entistä enemmän! On 
tärkeä muistaa, että opimme koettelemuksissa, aikana, jolloin 
olemme heikkoja, luottamaan Jumalaan. 

u s k o  y l ö s n o u s e M u k s e e n 

Martta sanoi Kristukselle: “Herra, jos sinä olisit ollut täällä, 
niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, 
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että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot” 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 11:21–22).

Martta järkeili, että jos Kristus olisi ollut paikalla ja 
rukoillut hänen veljensä puolesta, tämä olisi saanut elää—
mutta koska näin ei tapahtunut, nyt oli liian myöhäistä 
Kristuksen enää toimia.

Jeesus vastasi, Sinun veljesi on nouseva ylös.
Martta vastasi hänelle: “Minä tiedän hänen nousevan 

ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä” (jae 24). Martta 
tunsi toisen ylösnousemuksen, jota kuvaa viimeinen suuri 
päivä, hän tiesi näkevänsä Lasaruksen jälleen. Hän uskoi 
asian, mutta myös saatana tuntee saman opin; saatana tuntee 
Jumalan ylösnousemus-suunnitelman. Tieto sinänsä ei anna 
pelastumiseen tarvittavaa uskoa. 

Martan usko oli kaukana toivotusta. Martta ei katsonut 
tilannetta Kristuksen tavalla.

Jeesus Kristus, tietyllä tavalla, ei tunnistanut eroa paran-
tumisen—tässä ajassa ihmisen eloon herättämisen—ja myö-
hemmän ylösnousemuksen välillä. Jos meillä on Kristuksen 
usko, ne eivät eroa toisistaan!

Lue edellinen kappale uudelleen! 
Meidän täytyy rakentaa tämänkaltainen usko. Kristus on 

ylösnousemus eilen, tänään ja huomenna! Kristus herättää—
sillä selvä.

Tarvitsemme tämänkaltaista uskoa sekä parantuaksemme 
että ylösnousemukseen. 

Tänään kutsutut Kristukselle uskolliset tulevat olemaan 
ensimmäisessä ylösnousemuksessa Kristuksen palatessa. 
Lasaruksen esimerkin ymmärtäminen on ylimmäisen tärkeää. 
Aikaa ei ole paljon.

Kristus oli murheellinen ihmisten uskonpuutteen takia. 
Ajoittain Kristus on murheellinen myös meidän takiamme. 
Jätämme usein Jumalan pois kuvioista ja luotamme tämän 
maailman ratkaisuihin esimerkiksi terveyttä koskevissa koet-
telemuksissa. Me tarvitsemme kristuksen uskoa meissä!

Mieti vakavasti, mitä Jumala koettaa saada aikaan sinun elä-
mässäsi. Hän on syvästi huolissaan sinusta ja tahtoo, että opit 
todella luottamaan häneen—joko parantuaksesi tai jossain 
muussa ongelmassa. Kun olemme Jumalan kanssa, ei löydy mitään 
mahdotonta asiaa! Suurin vikamme on, kun luotamme itseemme.
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Jos uskomme toden syvästi ylösnousemuksen totuuteen, 
uskomme myös sen, että Jumala parantaa meidät nyt! On mah-
dollista, ettei Jumala paranna—että hän sallii meidän kuolla, 
mutta meidät parannetaan silti ylösnousemuksessa. Asialla ei 
ole väliä sinänsä, niin kauan kuin teemme Jumalan tahdon.

Lupaukseen parantamisesta sisältyy myös ylösnou-
semus, sillä moni tullaan parantamaan ylösnousemuksessa. 
Parantaminen ja ylösnousemus ovat samassa pakkauksessa. 
Jos uskomme parantuvamme—nyt tai myöhemmin—meidän 
täytyy myös uskoa ylösnousemukseen. 

Jos kieltäydymme uskomasta, meidät herätetään tulijärveä 
varten (kolmanteen ylösnousemukseen). 

Voiko asia olla tätä vakavampi?
Kertaan aika ajoin H. Armstrongin erinomaisen kirjan 

totuus parantamisesta. Meidän tulee kerrata totuus paranta-
misesta uskomme rakentamiseksi. Meidän tulee hyväksyä 
Jumalan elämäämme sallimat terveyttä koskevat koettelemukset 
uskomme rakentumiseksi. Kaikki yhdessä vaikuttaa parhaak-
semme, kun rakastamme Jumalaa (Kirje roomalaisille 8:28).

Ongelma on, jos sanat eivät iskostu mieleemme, jos emme 
toimi niiden mukaisesti. Asetamme Jeesuksen Kristuksen täl-
löin vaikeaan asemaan. Kuinka hän voi saavuttaa meidät? Jos 
Jeesus ei pysty saavuttamaan meitä sanoin, H. Armstrongin 
kaltaisen ylösnousemuksen esimerkin kautta vuonna 1977, 
miten hän saavuttaa meidät? Hänen täytyy silloin saavuttaa 
meidät vaikeiden kärsimysten kautta.

Tiedätkö, miksi laodikealaiset joutuvat kärsimään suu-
resti suuressa ahdistuksessa? Koska he eivät elä Jeesuksen 
Kristuksen uskon kautta. He kieltäytyvät tänä aikana usko-
masta! Heidän epäuskolleen ei löydy mitään verukkeita! He 
eivät yksinkertaisesti anna Jumalalle mahdollisuutta auttaa. 
Jotta Jumala kykenee saavuttamaan heidät, Jumalan täytyy 
nuhdella ja kurittaa laodikealaisia tavalla, jolla hän nuh-
telee ja kurittaa jokaista rakastamaansa lastaan (Johanneksen 
ilmestys 3:19).

Jos rakennamme uskon tänään, voimme välttää 
pahimman kärsimyksen. 

Laodikealaiset järkeilevät Martan lailla. He saattavat uskoa 
ylösnousemukseen, mutta työntävät sen kauaksi tulevaisuu-
teen. uskon ylösnousemukseen, mutta se on varsin kaukana, en 
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usko, että Jumala kykenee herättämään h. armstrongin henkiin. 
Tai en ajattele, että Jumala voi todella parantaa minut nyt.

Mutta kyseessä on sama usko—usko tulla parannetuksi, 
herätetyksi tai jossain muussa asiassa!

Lasarus on yksi Raamatun parhaista esimerkeistä opetta-
maan, kuinka rakennamme tarvittavan uskon.

Tarvitsemme Kristuksen uskon, jotta meidät voidaan 
parantaa. Tarvitsemme tämän elämämme muuttavan uskon 
juuri nyt! 

Martta uskoi viimeiseen suureen päivään—mutta mitä 
sitten? Saatana uskoo myös ylösnousemukseen. Tällainen 
usko ei merkitse paljoa. Katso, kuinka Kristus vastasi Martalle.

“ M i n ä  o l e n  y l ö s n o u s e M u s” !

“Martta sanoi hänelle: Minä tiedän hänen nousevan ylösnou-
semuksessa, viimeisenä päivänä”. Jeesus vastasi Martalle: 
MINÄ OLEN ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, 
se elää, vaikka olisi kuollut” (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 11:24–25).

Tämä oli rohkea väitös! Martan edessä seisova mies sanoi: 
“MINÄ OLEN ylösnousemus!” Minä olen se, joka herätän kaIkkI 

IhmIseT. väitätkö, etten voi herättää ihmistä haudasta nyT?
Lasaruksen herättänyt Kristus oli Sana—Jumalolento, 

jonka kautta Isä loi kaiken! Tänään, huomenna tai jonain 
muuna päivänä Jeesus kristus on ylösnousemus! 

Monet rakkaamme Jumalan seurakunnassa, vaimoni 
mukaan lukien, ovat kuolleet—mutta todellisuudessa he 
elävät uudelleen! Jumala herättää heidät haudasta! 

Ilman uskoa hätäännymme läheisen kuoleman johdosta—
jopa valittujen takia. Kun Jumalan pyhä pysyy uskollisena 
loppuun asti, hän on voittanut kuoleman! Tämä on kaikista 
suurin voitto. Tietysti me suremme, koska henkilö puuttuu 
elämästämme—mutta ajattele voittoa! 

Kristus jatkoi: “Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, 
ikinä kuole. Uskotko sen?” (jae 26). Kristus esittää saman 
kysymyksen sinulle. Uskotko sen? Uskonko minä? Ihminen, 
joka elää ja uskoo Kristukseen, ei ikinä kuole! Tämä 
on ihmeellisen vakavan totuus. Uskotko todella tämän? 
Uskotko Jumalaa?
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Saatat nukahtaa hetkiseksi, mutta et kuole koskaan. 
Uskotko todella, että kasvosi tulevat paistamaan iankaik-

kisesti auringon lailla? Juuri tämän takia synnyit ihmiseksi! 
Juuri tämän takia jokainen maailman ihminen syntyi! 

Meidät on kutsuttu tänään Jumalan seurakuntaan, jotta 
meistä valmistuisi Jeesuksen Kristuksen morsian! Tämän 
vuosi myös sinut on kutsuttu nyt! Varmaan pyörtyisimme, jos 
tajuaisimme asian todellisen merkityksen—asia on niin val-
tava! Uskotko todella tämän totuuden? 

uskotko? Kristus kysyi—ja kysyy meiltä tänään. Varmasti 
meistä jokainen tarvitsee lisää uskoa tähän valtavaan totuuteen. 
Hautajaisten ihmiset eivät uskoneet Kristusta. Tänään yhdek-
sänkymmentäviisi prosenttia Jumalan omista kieltäytyy usko-
masta Kristusta. Meidän on varmistettava, että me uskomme.

Rakasta Jumalaa! Usko siihen, mitä Jumala sanoo! 
Lupaus par antamisesta sIsälTää ylösnousemuksen. 
Ylösnousemukseen uskominen ei riitä. Tarvitset uskon sen 
saavuttaaksesi. Uskomme täytyy olla elävä! Jeesus Kristus, 
tämän seurakunnan Pää, ON ylösnousemus!

Tiedämme, että Jumala parantaa, mutta liian usein tun-
nemme olomme turvattomaksi! Ehkä järkeilemme, Jumala voi 
parantaa minut, muttei juuri nyt.

Miksi vaikuttaa kummalliselta, että tämän seurakunnan 
Pää, joka on ylösnousemus, palauttaisi H. Armstrongin 
sydämen sykkeen? Onko vai eikö Jeesus Kristus todella tämän 
seurakunnan Pää? Jos hän on, miehen, miehen pysähtyneen 
sydämen elvyttäminen ei ole hänelle suuri asia! Kristus tulee 
herättämään miljardeja ihmisiä! 

On helppoa sanoa, ymmärrän kyllä—mutta tämä tapahtuu 
tulevaisuudessa, ei tänään. 

Kristus ja Isämme elävät. Tarvitsemme elävän uskon. 
Uskomme täytyy olla yhtä dynaamisen elävä kuin 
Kristuksen usko. 

Huomaa, kuinka aikalaisten pateettinen usko vaikutti seu-
rakuntamme Päähän. 

J e e s u s  i T k i

Martta nouti sisarensa Marian, joka riensi Jeesuksen tykö. 
Kun Maria saavutti Jeesuksen, hän lankesi Jeesuksen 
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jalkoihin ja lausui samat sanat kuin Martta aikaisemmin: 
“Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut” 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 11:32).

Sisarukset ja kaikki juutalaiset heidän ympärillään olivat 
surun vallassa, he itkivät itkemistään Lasaruksen tähden! 
Mitä Kristus ajatteli tästä? “Kun Jeesus näki hänen itkevän ja 
hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hen-
gessään syvän liikutuksen valtaan (engl. vaikeroi, groaned) ja 
vapisi (oli levoton, was troubled )” (jae 33).

Kristus esitti neljä varsin voimallista, suoraa lausumaa: 
“Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi”; 
“Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään 
hänet unesta” ja lopulta “Sinun veljesi on nouseva ylös” sekä 

“Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, 
vaikka olisi kuollut (alkuteksti, ja vaikka kuolisi, tulee elä-
mään) Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.” 
Silti ihmiset eivät tulleet lohdutetuiksi—he olivat uskottoman 
surun jähmettämiä!

Kristus vaikeroi hengessään ja oli levoton—heidän uskon-
puutteensa takia. Kristus oli niin voimallisesti tuskissaan 
ihmisten heikon uskon takia—että hän vaikeroi! Asia vaivasi 
häntä voimallisesti.

Saatammeko ME joskus Jeesuksen Kristuksen levotto-
maksi? Joutuuko Kristus vaikeroimaan MEIdÄN uskon puut-
teemme takia? Jumala varmasti vaikeroi kovasti seurakuntansa 
viimeisen aikakauden kapinoinnin takia. Entä sinä, itse, 
henkilökohtaisesti?

Jumala ei anna meille tulevaa ihanaa perintöämme, jollemme 
todella usko—jollei Jeesuksen Kristuksen usko ole meissä! 

Jos uskomme todella olevamme ensimmäisessä ylösnou-
semuksessa, meidän täytyy myös uskoa, että Jumala parantaa 
meidät—juuri nyt! 

Kuuluisa jae 35 kuuluu: “Ja Jeesus itki.” Kristus itki itkevien 
ihmisten keskellä, mutta Kristus itki täysin muusta syystä: Hän 
itki, koska ihmiset eivät uskoneet—ja heidän olisi pitänyt uskoa! 
Nämä ihmiset olivat kuulleet Kristuksen puhuvan, he olivat 
nähneet hänen tekevän ihmeitä ja silti heiltä puuttui usko.

Kun juutalaiset näkivät Kristuksen kyyneleet, he luulivat 
hänen itkevän samasta syystä kuin he itse. “Katso, kuinka 
rakas hän oli hänelle!” he sanoivat (jae 36).



JOHANNEKSEN EVANKELIUMI:  JUMALAN RAKKAUS86

“Mutta muutamat heistä sanoivat: Eikö hän, joka avasi 
sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi 
kuollut?” (jae 37). Kuinka säälittävää! Ihmiset järkei-
livät, että Kristus olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman, 
muttei kyennyt herättämään häntä heidän silmiensä edessä. 
He puhuivat Jeesuksesta Kristuksesta—lihaksi tulleesta 
Sanasta—hänestä, jonka kautta Jumala asetti koko maail-
mankaikkeuden! Yhden miehen kuoltua he alkoivat epäillä 
Kristuksen uskottavuutta.

Kristus tahtoi, että Lasarus kuolisi—osoittaakseen, kuinka 
voimallinen Jumala on ja opettaakseen ihmisille, kuinka 
uskoa.

Vuonna 2004 menin lentokoneella Vancouver, B.C, 
Kanadasta lehtimajajuhlaan San Diego, Kaliforniaan. Minun 
oli määrä puhua lehtimajajuhlan seitsemäntenä, sen viimei-
senä päivänä. Kahdeksas päivä oli nimeltään viimeinen suuri 
päivä—ja se kuvaa niiden miljardien ylösnousemusta, jotka 
eivät olleet koskaan tunteneet Jumalaa.

Alaska Airlines -lentoyhtiön lennolla San Diegoon 
Jumala antoi minun ymmärtää entistä syvemmin apos-
toli Johanneksen evankeliumia—erityisesti Lasaruksen 
ylösnousemusta.

Miksi Jumala teki näin ja varsinkin lentomatkalla? Uskon, 
että syvään ilmoitukseen löytyy hyvin inspiroiva syy. Paavali 
sanoi: “Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan 
tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä sur-
kuteltavammat” (1 Kirje korinttolaisille 15:19). Ylösnousemus 
on ainoa toivomme. Meidän täytyy ajatella, opiskella, kuinka 
Jumala herättää meidät. Kuinka koskaan saavutamme ylös-
nousemuksen, ellemme tänään rakenna ja harjoita Kristuksen 
uskoa.

Jumala tahtoo, että ajattelemme ylösnousemusta näiden 
juhlien aikana. Jumala haluaa auttaa meitä kaikin tavoin kas-
vattamaan tarvittavan uskon ylösnousemukseen. Menetämme 
ikuisesti kaiken, ellei meitä herätetä Jumalan perheeseen.

Emme epäonnistu, jos annamme Kristuksen johtaa meitä! 
Meiltä vaaditaan parasta ponnistelua. Kristuksen itkee, jos 
tuhlaamme tämän majesteettisen mahdollisuuden!

Koska itkit viimeksi, omasi tai muiden, uskonpuutteen 
takia? 
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Jumala antoi meille syvemmän ymmärryksen Lasaruksesta, 
jotta voimme uskoa. Jotta voisimme uskoa, että Lasarus voitai-
siin herättää henkiin tänään!

Meillä ei ole tulevaisuutta, ellemme harjoita Kristuksen 
uskoa tänään! 

“ T i e dä n ,  e T Tä  o l e T  k u u l lu T  M i n uA”

Kristus lähestyi hautaa edelleen sisäisesti vaikeroiden ja 
käski poistaa kiven haudalta. Ihmisten estäessä Kristus sanoi: 

“Enkö minä sanonut, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan 
kirkkauden?” ( Evankeliumi Johanneksen mukaan 11:40). 

Meidän täytyy uskoa, mitä tahansa Jeesus Kristus sanoo 
Sanassaan, sillä se on totuus! Raamattu ei voi raueta tyhjiin! 

Ihmiset poistivat hautakiven, jonka jälkeen Kristus rukoili: 
“Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä 
tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka 
seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat 
sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuansa hän huusi suu-
rella äänellä: Lasarus, tule ulos!” (jakeet 41–43). 

Mikä usko! Kristus kiitti hänet maan päälle lähettänyttä 
Isää ennen kuin herätti Lasaruksen! 

tarvitsemme tämänkaltaista uskoa. Meidän tulee saavuttaa 
tila, jossa voimme kävellä mihinkä tahansa uskoa vaativaan 
tilanteeseen ja lausua luottavaisesti: “Kiitos Isä, kun kuulet 
minua!”—ja toimia sitten uskossa! Uskomme ei ole täydel-
linen, mutta meidän täytyy tietää, että Jumala kuulee meitä 
aina, kun rukoilemme uskossa.

Tästä Johanneksen evankeliumin luvussa 11 on kysymys. 
Emme selviydy, ellemme pääse pois ihmisuskosta ja omaa 
Kristuksen kaltaista uskoa! Meidän on työskenneltävä raken-
taaksemme tämänkaltaisen uskon. Meidän kaikkien on tut-
kittava uskoamme. Vaakalaudalla on paljon, eikä suurin osa 
Jumalan omista ole vielä läpäissyt testiä.

Meidän täytyy tuntea Isä, hänen perhesuunnitelmansa ja 
oma osamme siinä—aivan kuin Kristus. Uskon lahjaa varten 
meidän täytyy kiinnittää katseemme Isäämme ja Kristukseen. 

Isämme on oltava meille elävän todellinen, aivan kuten 
hän oli Kristukselle. Meidän on rakennettava tällainen Isä-
poika -suhde. Sinun on tunnettava Isä erittäin hyvin, jotta 
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voit kiittää häntä ennen kuin hän vastaa rukoukseesi! Puhut 
Jumalalle kuin vieressäsi istuvalle ystävälle. Ymmärrät syvästi 
Raamattuasi ja rukoilet, kunnes tiedät, että Henki herää ja 
usko virtaa Jumalalta.

Jeesus Kristus on Jumalan Filadelfian seurakunnan 
Pää—hän on sama Kristus, joka herätti Lasaruksen ja loi 
kaiken. Hän on elävä Pää. Hän on ylösnousemus—tänään ja 
huomenna.

Kristus kertoi juutalaisille, että vaikka he luulivat omis-
tavansa ikuisen elämän, he EIVÄT omistaneet sitä. Tämä oli 
voimallinen varoitus näille juutalaisille sekä meille kaikille 

Miljardit ihmiset luulevat omistavansa tänään ikuisen 
elämän—mutta erehtyvät. Jumalan oman seurakunnan 
jäsenistä 95 prosenttia kuvittelee omistavansa ikuisen 
elämän—mutta on väärässä. Jumala kertoo, että he kuolevat 
hengellisesti (2 Kirje tessalonikalaisille 2:10).

Meidän pitäisi, meidän täytyy tietää, omistammeko 
ikuisen elämän. Mikään muu ei ole yhtä tärkeää. Sinulla ei ole 
varaa olettaa tai jättää sattuman varaan kysymystä ikuisesta 
elämästäsi.

Meidän täytyy saavuttaa enemmän kuin pelkkä ihmisusko.
“Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja 

hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus 
sanoi heille: Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Niin 
useat juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luokse ja 
nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen” (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 11:44–45). 

Mikä ilmiömäinen esimerkki! En ymmärrä, mikseivät 
toiset evankeliuminkirjoittajat eivät kerro tapauksesta. Ehkä 
kukaan muista ei kyennyt ymmärtämään, kuin heidän 
olisi pitänyt—mitä enemmän Johannes ajatteli asiaa ja mitä 
enemmän Kristus työskenteli ikääntyvän Johanneksen mie-
lessä, sitä enemmän hänelle valkeni, etteivät he olleet ymmär-
täneet, mistä kristus oli todella puhunut! kristus halusi osoittaa 
meille, minkä kaltaisen uskon tarvitsemme selviytyäksemme 
edessä olevista koettelemuksista. On mahdollista, että meidän on 
jopa kuoltava Jumalan tahdosta. Johanneksella oli monta vuotta 
aikaa pohtia esimerkkiä ennen evankeliumiin kirjaamista. 

On ihanaa, että Jumala ilmoittaa meille syvää totuutta 
esimerkin avulla! Jumala todella haluaa opettaa meille, 
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millaista uskoa tarvitsemme ja millä tavalla meidän tulee 
uskoa häneen! Jumala antaa meille ilmoituksensa, koska hän 
rakastaa omiaan ja tahtoo meidän rakentavan uskon, jotta 
voimme tulla hänen perheensä lapsiksi. Isä kaipaa perhettä! 
Muuten Isä ei olisi koskaan lähettänyt Jeesusta Kristusta maa-
pallolle teurastettavaksi ja tapettavaksi.

Kun Isä antaa ainoan siitetyn Poikansa kuolla syntiesi 
takia, tiedät, että hän haluaa vakavissaan perhettä. Isä asetti 
kaiken vaakalaudalle, hän vaaransi Sanan ikuisen olemas-
saolon! Eikö ole loogista, että Isä vaatii myös meiltä jotain? 
Koska Isä on tosissaan perheen hankkimisesta, meidän olla 
yhtä vakavia hänen perheeseensä astumisesta.

Tarvitsemme epätoivoisesti Jeesuksen Kristuksen uskoa. 
Tämä usko mahdollisti sen, että Kristus kesti koettelemukset 
kuolemaan asti. Hän voitti uskon kautta. Myös me voimme 
omata saman uskon Pyhän Hengen kautta.

Kristuksen uskon kautta tuot Isä Jumalan kuvaan. Tiedät, 
että Isä rakentaa perhettään ja että olet hänen lapsensa—
tiedät, että Isä kuulee sinua aina!

Kristuksen uskon kautta omaat valtavan voiman elämäs-
säsi. Voimme tehdä kaikki Kristuksen kanssa, joka vahvistaa 
meitä (Kirje filippiläisille 4:13).

Täy T e T y T  p R o f e T i AT 

Kristuksen ristiinnaulitsemisen hetkellä monet Vanhan 
Testamentin profet iat täytty ivät yksity iskohtaisest i. 
Tarkastellaan Johanneksen evankeliumin lukua 19.

“Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, 
sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen: Minun on jano. Siinä oli 
astia, hapanviiniä täynnä; niin he täyttivät sillä hapanviinillä 
sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen 
hänen suunsa eteen” (jakeet 28–29). Löydät profetian tapahtu-
masta myös Psalmien kirjan jakeesta 69:21.

“Vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, 
ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja joka sen näki, on sen todis-
tanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhu-
vansa, että tekin uskoisitte”—Jumala haluaa rakentaa meihin 
voimakkaan uskon näiden esimerkkien kautta “Sillä tämä 
tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: Älköön häneltä luuta 
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rikottako” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 19:34–36). Voit 
lukea saman 2 Mooseksen kirjan jakeesta 12:46, 4 Mooseksen 
kirjan jakeesta 9:12 ja Psalmien kirja 34:20. 

“Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: He luovat katseensa 
häneen, jonka he ovat lävistäneet” (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 19:37). Tämä profetia löytyy myös Sakarjan kirjan 
jakeesta 12:10. Kaikki yksityiskohdat Kristuksen ver-
taansa vailla olevasta kärsimyksestä oli profetoitu Vanhassa 
Testamentissa. Monet juutalaiset tunsivat nämä profetiat, 
mutta eivät silti uskoneet.

Moni profetia täyttyy tänään. Uskotko niitä? Jumala ei jätä 
mitään tekosyytä olla uskomatta.

Tänään jotkut kiinnittävät huomionsa yksinomaan arke-
ologiaan, aivan kuin artefakti kuten rikkonainen saviruukun 
palanen voisi rakentaa vahvan uskon. Usko on paljon tätä 
syvempi. Jeesus Kristus ei kestänyt kidutusta ja kuolemaa rik-
konaisiin saviruukkuihin uskomalla! Apostolit eivät kärsineet 
marttyyrikuolemaa fyysisiin artefakteihin uskomalla! 

Puhumme Jeesuksen Kristuksen uskosta! Kristus elää. 
Kristus ja Isä vastaavat rukouksiimme. Arkeologiassa ei ole 
mitään vikaa, mutta emme voi perustaa uskoamme siihen.

Rukousvastaus? Raamattusi eloon saattavan Jumalan 
ilmoitus? Täyttyneet profetiat? Nämä ovat asioita, jotka raken-
tavat tarvittavan uskon kyetäksemme uhraamaan ja kestä-
mään loppuun saakka! Jumala elää! Isä ja Poika elävät!

Johannes ja toiset apostolit kirjasivat silminnäkijätodis-
tuksen. Tänään heidän kirjoituksensa löytyvät Raamattuun 
kanonisoituina. He elivät ja työskentelivät lihaksi tulleen 
Jumalan kanssa. He eivät uhranneet elämäänsä, koska uskoivat 
uskonnollisiin latteuksiin. 

Meidän täytyy ensiksi todistaa, että Raamattu on Jumalan 
Sana ja sen jälkeen uskoa Jumalaa! 

k R i s T u k s e n  y l ö s n o u s e M u s

Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen todistettiin 
valtava tapahtuma. Meidän ei pidä koskaan unohtaa tai suh-
tautua kylmästi tähän tapahtumaan!

Voit lukea kertomuksen Johanneksen evankeliumin 
jakeesta 20:11eteenpäin. Maria itki, koska Kristuksen ruumis 
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oli hävinnyt haudasta. Maria kääntyi ympäri ja näki Jeesuksen 
kristuksen seisovan—elävänä aivan hänen edessään—mutta 
hän ei tunnistanut Jeesusta (jae 14).

Jeesus Kristus oli herätetty juuri kuolleista! Maria ei kui-
tenkaan tiennyt, että tämä oli Jeesus.

“Jeesus sanoi hänelle: Vaimo, mitä itket? Ketä etsit? Tämä 
luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: Herra, jos sinä olet 
kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, 
niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle: Maria! Tämä 
kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: Rabbuuni! se on: 
opettaja” (jakeet 15–16). Viimein Maria tunnisti Jeesuksen.

Huomaa seuraava: “Jeesus sanoi hänelle: Älä minuun 
koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta 
mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, 
minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö 
ja teidän Jumalanne tykö” (jae 17).

Jeesus puhui yLöSNOuSEMukSESta—ei pelkästään omas-
taan! Kristus hERÄtEttIIN, mikä avasi ylösnousemuksen 
kOkO IhMISkuNNaLLE! Kristuksen Isästä tuli JOkaISEN 
Isä! Kristuksen Jumalasta tuli JOkaISEN Jumala! kaikki on 
nyt avoinna meille Jumalan perheessä! Mikä tuonpuoleinen 
potentiaali! Uutisen tulisi ravistella koko maailmankaikkeutta!

Tässä on ainoa tosi Jumala. Kaikki muut Jumalat ovat 
vääriä!

Ajattele asiaa: Jeesus Kristus kesti koettelemukset, piinan 
ja sekä kaikkein julmimman ihmisen kokeman teloituksen, 
jotta hän voi lopulta esitellä meidät kaikki “minun Isälleni ja 
SINuN Isällesi”. Jeesus sanoi: teillä kaikilla on potentiaali tulla 
Jumalan lapsiksi! kaikki on avoinna Isäni ja minun tekojen takia! 
Ovi on viimein avoinna koko ihmiskunnalle! Mikä hinta tämän 
oven avaamisesta maksettiin.

Kristus läpikävi kaikki koettelemukset, etkä löydä koko 
Raamatusta epäilyn merkkiä onnistumisesta. En usko, että 
Kristus koskaan ajatteli epäonnistuvansa. Älä sinä ajattele. 
Älä koskaan ajattele epäonnistuvasi! Käsillämme on kaikki 
mahdollinen voima! 

Kristus uhrasi ja nyt myös meidän täytyy uhrata. 
Omaamme maailmankaikkeuden kokoisen kutsumuksen, 
synnyimme toteuttaaksemme majesteettisen tarkoituksemme! 
Älä unohda tätä koskaan. 
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u s k o n l ä k s y

Kristuksen ilmestyessä ylösnousemuksensa jälkeen opetuslap-
silleen, Tuomas puuttui paikalta (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 20:24). Uskon, että Tuomas puuttui, koska Kristus 
halusi opettaa hänen kauttaan läksyn—läksyn parantami-
sesta, ylösnousemuksesta ja todellisesta uskosta.

“Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle: Me näimme 
Herran. Mutta hän [Tuomas] sanoi heille: Ellen näe hänen 
käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin 
ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko” (jae 25). 
Tuomaan asenne oli negatiivinen. Tuomas oli ollut Kristuksen 
kanssa koko tämän toimikauden. Ehkä me kaikki omaamme 
ajoittain tällaisen asenteen. Kristuksella oli vastaus Tuomasta 
varten.

Kahdeksan päivän päästä Tuomas oli toisten opetuslasten 
joukossa kun Kristuksen ilmestyessä jälleen heille. Kristus 
lähestyi Tuomasta ja puhutteli häntä henkilökohtaisesti. Olen 
varma, että Tuomas tunsi itsensä vaivaantuneeksi uskonsa 
heikkouden takia. “Sitten hän sanoi Tuomaalle: Ojenna sor-
mesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä 
se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen’” 
(jae 27). Kristus sanoi Tuomaalle, laITa soRmesI käTenI ReIkIIn Ja 
kylkeenI, Jonka kaUTTa mInUT kEIhÄStEttIIN kuOLIaakSI, ja 
uSkO! 

uskotko sinä, että kristuksen käsissä oli reiät? Että hänen 
kyljessään oli suuri aukko? uskotko?

“Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: Minun Herrani ja minun 
Jumalani!” (jae 28).

Tuomaksen olisi pitänyt omata suurempi usko. Joskus myös 
meidän tulisi omata suurempi uskoa, puhun samalla itsestäni. 
tarvitsemme enemmän uskoa. Tarvitseeko Kristuksen seisoa 
edessäsi, jotta kykenet laittamaan kätesi hänen kylkeensä, 
ennen kuin uskot? Tällainen usko ei saata meitä mihinkään!

Kristus vastasi seuraavasti, hän puhuu sinulle: “ Sentähden, 
että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kui-
tenkin uskovat!” (jae 29). 

Lause oli jonkinasteinen nuhtelu Tuomakselle. Kristus 
sanoi: tuomas, tulee ihmisiä, jotka uskovat minuun. he uskovat 
että olin maan päällä, kärsin julman ruoskinnan ja suoritin 
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verisen uhrin—ilman että olivat paikalla! he UskoVaT ja ovat 
SIuNattuJa uskonsa takia! Ihmiset, jotka todella uskovat, 
että Kristus tuli, kuoli syntiemme takia ja nousi haudasta, 
ovat todella siunattuja! 

Kristus halusi Tuomaan ja kaikkien opetuslasten varmis-
tuvan, että hän oli todella lihaksi tullut Sana ja että hän oli 
tullut taivaasta kuollakseen ihmiskunnan syntien takia. 

Nyt Kristus haluaa meidän uskovan. Hän haluaa, että 
elämme apostoli Paavalin lailla—elävän Jumalan Pojan 
uskosta, joka rakasti meitä ja antoi itsensä meidän edestämme. 
Kristus haluaa täyttää meidät uskolla, joka parantaa, uskolla, 
jonka kautta koemme ylösnousemuksen! Kristus haluaa, että 
pulppuamme täynnä uskoa ja tiedämme, että kun tapaamme 
uskossa kuolleet rakkaamme, heidän kasvonsa säteilevät kuin 
täydeltä terältä paistava aurinko ja nämä taidolliset loistavat 
niinkuin taivaanvahvuus ja kuin tähdet aina ja iankaikkisesti!

Jumala haluaa antaa tällaisen uskon meille jokaiselle. 
Usko on Jumalan lahja. Jumala haluaa antaa sinulle Jeesuksen 
Kristuksen uskon.



Luku 8
Oppiläksy  
rakkaudessa

Eräs raamatunselitysteos nimittää Johanneksen viimeistä, 
21 lukua evankeliumin liitteeksi. Luku 20 tarjoaa vahvan 
päätöksen uskosta, joten raamatunselitysteoksen mukaan 

luku 21 on vain liite, eikä sen pidä päättää kirjaa. 
Selitysteoksen kirjoittajan oletus on vääriä. Luku 21 on 

täydellinen päätös kirjalle ja kun ymmärrät sen, tajuat, miksi 
se ei avaudu maailmalle. Maailman ihmiset eivät ymmärrä 
Jumalan rakkautta! Oli aika, jolloin edes Pietari ei kyennyt 
ymmärtämään asiaa ja Jumalan täytyi oikaista hänen ajatte-
lunsa. Johannes on ainoa, joka kertoo tapauksesta 

Johanneksen evankeliumin luvun 21 alussa Kristus 
oli jo ristiinnaulittu ja herätetty ja hänen aikansa maan 
päällä oli päättymäisillään. Sana oli tullut lihaksi, vainon 
ja julman ruoskimisen jälkeen hänet oli surmattu. Kristus 
oli asettanut vaakalaudalle ikuisen elämänsä menetyksen. 
Kyseessä oli Isän ja Pojan suurin mahdollinen rakkauden 
teko. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että Pietari tunsi itsensä 
masentuneeksi ja halusi vain kalastaa. Toiset opetus-
lapset liittyivät hänen seuraansa, mutta eivät saaneet saa-
lista. Kristus ilmaantui rannikolla, mutta opetuslapset 
eivät heti tunnistaneet häntä. Kristus kehotti miehiä heit-
tämään verkot veneen toiselle puolelle ja yhtäkkiä he saivat 
kaikenlaisia kaloja saaliikseen! Ihmeteko sai Johannekseen 
tunnistamaan heille puhuneen Kristuksen. “Silloin se ope-
tuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille: Se on Herra” 
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(jae 7). Tunnistettuaan miehen herätetyksi Sanaksi, liikut-
tunut Pietari sukelsi heti veteen. 

Huomaa sitä seurannut keskustelu.
“Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: 

Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän 
kuin nämä? Hän vastasi hänelle: Rakastan, Herra; sinä tiedät, 
että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle: Ruoki minun karit-
soitani” (jae 15). Kristus oli suorittanut ylimmän rakkauden 
teon ja halusi puhua opetuslasten rakkaudesta. Muista, että 
morsiamen tulee ajatella Aviomiehensä lailla. Tämä on syvä 
oppiläksy Jumalan rakkaudesta.

Uskon, että Jeesus Kristus käytti nimeä “Simon”, koska 
hän käyttäytyi kuin Simon. Hän ei käyttäytynyt Jeesuksen 
Kristuksen tahtoman Pietarin—kiven—opetuslasten ja seu-
rakunnan fyysisen johtajan lailla! 

“Pietari” Jeesus kysyi “rakastatko sinä minua enemmän 
kuin nämä?” 

Muista Pietarin aikaisemmat sanat: “Vaikka kaikki louk-
kaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannu” 
(Evankeliumi Matteuksen mukaan 26:33). Pietari sanoi: nämä 
miehet saattavat hylätä sinut, mutten minä. Kristus profetoi 
tällöin, että Pietari tulisi kieltämään hänet samaisena yönä 
kolme kertaa. Pietari itki katkerasti, kun profetia osoittautui 
oikeaksi! Raamattu ei kerro Pietarin olleen paikalla, kun 
Kristus ristiinnaulittiin. Pietari oli erittäin masentunut. Hän 
ei kyennyt toimimaan haluamallaan tavalla; hän ei ollut toi-
minut Jumalan toivomalla tavalla.

Mutta Jeesus Kristus ei jättänyt Pietaria. Opetuslapset eivät 
omistaneet vielä Jumalan Pyhää Henkeä. 

Kristuksen kysymys huolestutti Pietaria. Pietari, rakas-
tatko sinä minua? Omaatko agaPen—Jumalan rakkauden minua 
kohtaan?

Juudas ei lopulta rakastanut Kristusta. Ei myöskään Lucifer. 
Laodikealaiset eivät rakasta Kristusta tänään. Mutta löytyy 
rakkaus, joka kestää. Kriiseissä kestämiseen vaaditaan tätä 
agape–rakkautta—rakkautta, joka ei johdu ihmisestä. Meidän 
on rakastettava Jeesusta Kristusta kaikissa tilanteissa, jotta 
kykenemme astumaan Jumalan perheeseen, mikä tarkoittaa 
Jumalan lain noudattamista (1 Johanneksen kirje 5:3). Kristus 
selvitti asiaa Pietarille. 
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Miljoonien maailman ihmisten lailla Pietari kuvitteli rakas-
tavansa Jumalaa—mutta todellisuudessa hän ei rakastanut.

Jeesus Kristus oli juuri demonstroinut opetuslapsille val-
tavalla esimerkillään lain noudattamisesta ja rakkaudesta. 
Opetuslapset näkivät, tiesivät, että heissä oli jotain pahasti 
vialla verratessaan käytöstään Kristukseen. Päinvastoin kuin 
Vapahtajansa, he kaikki juoksivat vaikeuksien kohdatessa 
karkuun.

Johannes päätti evankeliuminsa tähän oppiläksyyn, joka 
löytyy ainoastaan Johanneksen evankeliumista. Maailma ei 
ymmärrä läksyä, koska siltä puuttuu Jumalan kaltainen rak-
kaus, jonka puutteesta moni tulee pettämään Kristuksen koh-
datessaan vaikeuksia. Ihmiset eivät tunne Jumalan uhraavaa 
rakkautta. He eivät ymmärrä, että sinä tai minä saattaisimme 
uhrata elämämme ystävämme, puolisomme tai Jumalan takia, 
koska meissä asuu agape—Jumalan rakkaus. 

Pietarilta puuttui Jumalan rakkaus. Kristus osoitti sen 
hänelle. Kristus tahtoo, että myös me opimme saman läksyn. 
Jos rakastamme Kristusta, pysymme hänelle uskollisena—
vaikka meidän täytyisi kuolla!

k R isT u k se n k A k si JA koi n e n Toi M e k si A n To

Johanneksen evankeliumin jakeen 21:15 lopussa Kristus sanoo 
Pietarille: “Ruoki minun karitsojani.”

 En koskaan aikaisemmin ymmärtänyt jaetta: Kun Kristus 
puhuu karitsoista, hän puhuu ihmisistä, jotka eivät ole vielä 
lampaita, ihmisistä, jotka omaavat potentiaalin, mutta eivät 
ole tehneet vielä kääntymystä. Tässä viitataan tuleviin jäse-
niin, kanssatyöntekijöihin sekä muihin ihmisiin, joille Jumala 
lähettää viestinsä. 

Toisin sanoen Kristus opasti Pietaria saattamaan viestin 
maailman ihmisille! Tämä on Jumalan ylin toimeksianto 
seurakunnalleen.

Karitsa-sana auttaa meitä ymmärtämään, kuinka syvälli-
sesti Jumala rakastaa maailman ihmisiä—heidän kapinoin-
nistaan huolimatta, koska heidät luotiin tuleviksi Jumalan 
perheen jäseniksi. Heidän täytyy ensin vain tehdä parannus, 
tulla Jumalan lampaiksi. Jumalan suunnitelma sisältää 
koko maailman pelastamisen—ei ainoastaan meitä tänään 
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kutsuttuja! Maailman miljardit ihmiset ovat potentiaalisia 
Jumalan katraan lampaita. Kristus kuoli koko maailman puo-
lesta (Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:16). 

Voitko uhrata elämäsi Kristuksen lailla maailman puo-
lesta? Haluatko sinä yhtä hartaasti saattaa Jumalan viestin maa-
ilman ihmisille?

Onko sinussa Jumalan rakkaus?
Kristus halusi Pietarin suorittavan vielä muuta. “Hän sanoi 

hänelle taas toistamiseen: Simon, Johanneksen poika, rakas-
tatko minua? Hän vastasi hänelle: Rakastan, Herra; sinä tiedät, 
että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle: Kaitse (engl. ruoki) 
minun lampaitani” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 21:16).

Lampaat viittaavat seurakunnan kaksiosaisen toimek-
siannon toiseen osaan—seurakunnan hengestä siitettyjen 
jäsenten kaitsemiseen. Heitä täytyy ruokkia, jotta he kasvavat 
ja jotta he syntyvät Jumalan perheeseen.

Jeesus Kristus puhui Jumalan työstä. 
Tämän kaksiosaisen toimeksiannon täyttäminen vaatii 

Jumalan rakkautta!
Voimme täyttää suuren kaikkeen maailmaan menemisen 

toimeksiannon vain, jos rakastamme maailmaa. Kristus sanoi 
Pietarille: Jollei sinulla ole tätä rakkautta itsessäsi, et tule rakas-
tamaan maailmaa ja tekemään kaikkea mahdollista ihmisten 
ruokkimiseksi! haluan, että rakastat ja autat maailman ihmisiä 
ymmärtämään Jumalan päämäärän. Jumalan seurakunta toimii 
maailmassa tällä tavalla todistajana. Vaikka käännöksen teke-
mättömät ihmiset ymmärtäisivät tänään vain osan Jumalan 
päämäärästä, se on jo hyvä alku. 

Vastuullamme on myös jakaa Jumalan sanoma Jumalan 
omille laodikealaisille. Tämä vaatii valtavaa rakkautta! 
Edesmennyt vaimoni nimitti Malakian viesti - kirjan “rak-
kauden kirjaksi”, koska se varoittaa Jumalan kallisarvoista 
perhettä. Se on todellinen rakkauden kirja! Jumala nuhtelee ja 
jopa kurittaa rakastamiaan ihmisiä (Kirje heprealaisille 12:6). 
Saatamme kirjan viestin Jumalan perheelle koska rakastamme 
sen jäseniä ja haluamme heidän pääsevän ikuiseen Jumalan 
perheeseen! Laodikealaiset ovat kääntyneet pois Jumalasta, 
joka ei ole lakannut rakastamasta heitä.

Jos rakastat ihmisiä, autat viemään Jumalan viestin—sekä 
karitsoille että lampaille. Pyrit toimimaan aktiivisesti työssä 
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ja viestin perille saattamisessa. Kirjallisuutemme on osoitusta 
Jumalan agape-rakkaudesta. Se lähettää meidät työhön! 

Työmme on rakkauden työ. Ilman Jumalan rakkautta emme 
saata viestiä sekä maailmalle että Jumalan omille. Kristus yritti 
saattaa rakkauden sanoman opetuslapsilleen Johanneksen 
kirjan viimeisessä luvussa, juuri ennen kuin hän palasi Isän 
Jumalan tykö—saatettuaan Isänsä työn valmiiksi.

Pietari oppi läksyn ja hän kuoli marttyyrikuoleman 
Jumalan työn takia, kuten Kristus. Suostuisitko sinä marttyy-
riksi Jumalan työn tähden?

Tä h T i e n  k i R k k Au s 

“Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen, 
Herra (alkuteksti) on taivaasta. Minkäkaltainen maallinen oli, 
senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaal-
linen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niinkuin meissä 
on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen 
kuva” (1 Kirje korinttolaisille 15:47–49). Tämä käy toteen.

“Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä 
Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamatto-
muutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki 
kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme” (jakeet 50–51).

Nyt totuudessa kuolleet vain Nukkuvat hetkisen—
kyseessä ei ole edes kuolema! PÄINVASTOIN, heitä odottaa 
ikuinen elämä!

“Yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; 
sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me 
muutumme” (jae 52). Ihana muutos.

“Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on 
sinun otasi? … Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille 
voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! 
Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, 
aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannä-
könne ei ole turha Herrassa” (jakeet 55, 57–58).

Mikään ponnistuksesi Jumalan työn edistämiseksi ei 
ole turha. Paavali käskee meitä olemaan innokkaita työssä! 
Meidät tullaan palkitsemaan suuremmin kuin pystymme 
kuvittelemaan! Palkintomme on moninkertaisesti kaikkien 
koettelemusten ja vaikeuksien arvoinen!
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1 Johanneksen kirjeen jakeet 3:1-3paljastavat, että 
Kristuksen ilmestyessä meistä tulee hänen kaltaisiaan. Ja jos 
omaamme tämän toivon—vain jos omaamme tämän toivon—
puhdistamme itsemme. Jos kykenemme näkemään Jumalan per-
heen ja avioliiton, toimimme kaikella tarvittavalla tavalla, 
jotta meistä tulee Jumalan lailla hyviä, puhtaita ja vanhurskaita.

Muista seuraava jae: “Toinen on auringon kirkkaus ja 
toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen 
tähti voittaa toisen kirkkaudessa” (1 Kirje korinttilaisille 15:41).

Katso taivaalle ja huomaa, kuinka tähdet eroavat toisistaan 
kirkkaudessa. Jumala sanoo, että sama pätee hengellisesti. 
Jumalan valtakunnassa meidät palkitaan tekojemme mukaan. 
Meille annetaan kirkkaus, taivaanvahvuuden loisto—ja lois-
tamme kuin tähdet—vanhurskautemme mukaan, sen mukaan, 
kuinka monta ihmistä olemme auttaneet saattamaan Jumalan 
tykö (Danielin kirja 12:3). Saavutamme henkikirkkauden. 
Mitä enemmän toimimme opastetulla tavalla, sitä suuremman 
kirkkauden saavutamme. tämä on Raamatun opetus. Jumala 
rakentaa juuri tällä hetkellä loistavaa temppeliään ja virko-
jamme! Hän valmistaa ihmeellistä tulevaisuuttamme—ja pal-
kitsee meidät tekojemme mukaan.

Kannattaako ahkerointi?
Aivan varmasti! Takuuvarmasti!

J u M A l A n  h u o n e e n  V i R k A h u o n e e T 

Jeesus Kristus sanoi: “Älköön teidän sydämenne olko murheel-
linen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni 
kodissa on monta [virkahuonetta, offices]. Jos ei niin olisi, 
sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille 
sijaa [asemaa]?” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:1-2).

Jeesus Kristus opastaa, kuinka voimme estää sydämemme 
tulemasta murheelliseksi. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, 
ettemme koskaan kohtaisi negatiivisia, depressiivisiä aja-
tuksia—meidän täytyy taistella niitä vastaan. Nämä jakeet 
kertovat ylimmäisen tavan olla murehtimatta, keskittymällä 

“Isän kotiin”.
Missä on Isän koti? Tuhatvuotisen valtakunnan aikana 

se on temppeli Jerusalemissa, mutta Kristus puhuu tuhat-
vuotisen valtakunnan tuonpuoleisesta ajasta, jolloin 
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toimemme ulottuvat iankaikkisuuteen! Ilmestyskirjan jae 3:12 
sanoo, että me “emme koskaan enää lähde ulos” tästä temp-
pelistä. Me tulemme työskentelemään Isän kodista käsin 
iankaikkisesti!

Jumalan miesten rakentamat temppelit rakennettiin tai-
vaallisen temppelin mallin mukaan. Esran kirjan jae 8:29 
puhuu “Herran temppelin kammioista” ja Jeremian kirjan 
jae 35:2 kertoo kammioista tai virkahuoneista. Jeremian kirja 
jae 36:10 puhuu puolestaan “Gemarjan kammiosta”, mikä 
osoittaa, että hän omasi tietyn virka-asema sekä sen mukaisen 
virkahuoneen Jumalan huoneessa. 1 Kuniningasten kirjan 
jae 6:5 kertoo Salomon temppelin sivukammioista—sen joka 
puolella temppeliä sijaitsevista virkahuoneista.

Isän huonetta rakennetaan taivaassa. Se tuodaan maapal-
lolle yhdessä uuden Jerusalemin kanssa, kun maan päällä ei 
ole enää ihmisiä. Tänä aikana, viimeisen suuren päivän jäl-
keen, on olemassa vain henkiolentoja.

Uusi Jerusalem tulee olemaan täynnä todellisia virkahuo-
neita! Saamme elämää ja työskennellä tässä kauniissa, suuren-
moisessa rakennuksessa ikuisesti Isämme ja Aviomiehemme 
kanssa 

Kristus kertoi, että hän meni “valmistamaan teille sijaa”—
sinulle, henkilökohtaisesti! (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 14:3). Suhtaudu tähän henkilökohtaisesti! Jumala 
varmistaa meille jokaiselle sijan—sopivan virka-aseman. 
Jumalan huone rakennetaan perustuen Jeesuksen Kristuksen 
henkilöstön! Paikkamme määräytyy sen mukaan, mikä 
meidän tehtävämme on. Meidät tullaan palkitsemaan töit-
temme mukaan, sen mukaan, mitä olemme tehneet auttaak-
semme Jumalan työtä. Tämä on käytännöllinen asia. Ajattele 
sitä avustaessasi Jumalan työtä.

Johanneksen ilmestys 21:1-4 kuvaa tulevaa temppeliä: “Ja 
minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen 
taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää 
ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin las-
keutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin-
kuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren 
äänen valtaistuimelta sanovan: Katso, Jumalan maja ihmisten 
keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen 
kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan [maan 
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päällä], heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyy-
neleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä 
murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki 
entinen on mennyt.”

Tällaista paikkaa Jumala valmistaa meille nyt työtä teh-
dessämme! Jumala valmistaa virkahuoneita kaikille ensihe-
delmille kaikkina aikoina. Sinun virkahuoneesi on suhteessa 
voittamiseesi. Jumala katsoo sinun olevan vastuullinen sinulle 
annettujen kykyjesi perusteella. Tämä on reilu kauppa. 

1 Korinttolaiskirje 15:41 kertoo toisen tähden voittavan 
toisen kirkkaudessa. Tuleva kirkkautemme määräytyy töit-
temme mukaan. Kirkkautemme on suhteessa siihen, kuinka 
paljon sydämemme on ollut Jumalan työssä. 

Ikuinen kirkkautesi on tärkeämpi kuin mikään muu asia 
maailmassa. Älä kiinnity elämäsi aikana fyysiseen kauneuteen 
tai fyysisiin asioihin. Kohdista intosi ikuiseen kauneuteen! 
Jeesus Kristus teki näin. Se oli hänelle kaikki kaikessa! 

Kristus sanoo Johanneksen evankeliumin jakeessa 14:3 
lisäksi: “… tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin 
olisitte siellä, missä minä olen.” Kristus vastaanottaa sinut—
meistä jokaisen. 

Luciferin kapinoitua koko luomissuunnitelma järjestet-
tiin uudelleen. Koko maailmankaikkeuden suunnitelma kes-
kittyi ihmisen luomiseen! Jumalan lapset ovat nyt keskeisessä 
asemassa.

Kaikki luotu—kaikki näkemäsi—järjestetään Jumalan 
huoneen ympärille! Se ulottuu maailmankaikkeuteen. Emme 
näe enää koskaan nykyisen maapallon turmeluksen tilaa. 
Maapallo tulee olemaan päämajamme ikuisuuden ajan. 

Suur in tr agedia on, jos käännät selkäsi tälle 
tulevaisuudelle! 

Kristus puhuu Isän huoneesta. Olet potentiaalinen Isän 
lapsi ja Jumala on antanut sinulle OIkEudEN syntyä Jumalan 
perheeseen ja asua Isäsi huoneessa!

Meidän on säilytettävä sama kiintopiste kuin Logos. Sana tuli 
lihaksi ja osoitti koko maapallolla olonsa aikana Isään ja kertoi 
Isästään, joka oli avannut perheensä ihmiskunnalle. Kyseessä 
on viesti Jumalan perheestä! Viesti on Isästäsi! Meidän on 
katsottava Jeesusta Kristusta edemmäksi ja tajuttava olemme 
Jumalan lapsia! Tulemme olemaan Isämme talossa ikuisesti.
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Tänä aikana kutsutuksi tuleminen on loistavin, ihmeel-
lisin mahdollisuus, jonka ihminen voi koskaan saada! Jos Isän 
tuntemaan oppineet ihmiset eivät tunnista potentiaaliaan, 
kyseessä on hirveä tragedia. 

Jeesuksen Kristuksen tarkoituksena on iskostaa totuus 
mieliimme, jottemme menetä sitä koskaan! Kristus rakentaa 
rakkautensa meihin, jotta kitkemme turhamaisuutemme ja 
kapinamme, omistaudumme hänen työlleen ja pysymme hänen 
kanssaan loppuun saakka! 

Virkahuoneemme Jumalan huoneessa ovat todellisempia 
kuin huoneemme fyysisissä taloissamme. Myrsky voi tuhota 
fyysisen talosi—mutta jos pysyt uskollisena Jumalalle, 
mikään ei voi tuhota virkahuonettasi Jumalan huoneessa.

Kiitä Jumalaa joka päivä, että olet Jumalan lapsi ja 
Kristuksen morsian! Maailmassa ei ole absoluuttisen varmasti 
mitään siihen verrattavaa.
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