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Vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin 
ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan 
salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman 
mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa 
profeetoille. ILMESTYSKIRJA 10:7

TEKEEKÖ JUMALA YHÄ MAHTAVIA 
TEKOJA NIIN KUIN HÄN TEKI 

RAAMATUSSA?

OLETKO KOSKAAN KYSYNYT ITSELTÄSI, 
MIKSI SINUT PITÄÄ KASTAA?

KOSKA SINÄ OLET SEURAKUNNAN 
JÄSEN, TARKOITTAAKO SE, ETTÄ OLET 

PELASTETTU?

MITÄ TODELLA TAPAHTUI KÄÄRMEEN JA 
EEVAN VÄLILLÄ EEDENIN PUUTARHASSA?

TIESITKÖ, ETTÄ RAAMATTU LUPAA, ETTÄ 
JUMALAN SALAISUUS KÄY TÄYTÄNTÖÖN 

NÄINÄ VIIMEISINÄ PÄIVINÄ?

SALAISUUKSIEN ON AIKA TULLA 
AVATUIKSI JA PALJASTETUIKSI 

MAAILMALLE.  
OLETKO SINÄ HALUKAS KUULEMAAN 

TODELLISEN JUMALAN SANAN?
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YLILUONNOLLINENYliluonnollinen

Markus 16:17-18

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun 
nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla 
kielillä,

nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin 
kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä 
sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.”

Nyt, katsokaa ystävät, ajatelkaa Englannin 
kuningas Yrjöä, kun hän parantui 
keskushermoston pesäkekovettumataudista, 
kun me olimme rukoilleet hänen puolestaan. 
Ajatelkaa Florence Nightingalea, (hänen 
isoäitinsä oli Punaisen Ristin perustaja), joka 
painoi noin 60 paunaa [n. 28 kg], maaten siellä 
pohjukaissuolen syöpä vatsassaan, maaten 
kuolemassa. Pieni kyyhkynen lensi siellä 
pensaaseen, ja Jumalan Henki tuli ja sanoi: 
”NÄIN SANOO HERRA, hän on elävä.” Ja hän 
painaa 150 paunaa ja on täysin terve.

Ajatelkaa kongressimies Upshawta istumassa 
tuoleihin ja vuoteeseen sidottuna vuosi vuoden 
jälkeen kuudenkymmenenviiden vuoden ajan. 
Ja aivan yhdessä hetkessä hän nousi jaloilleen, 
juoksi läpi rakennuksen, kosketti varpaitaan, 
tullen täysin normaaliksi ja terveeksi.

Ajatelkaapa niitä tuhansia ja tuhansia ihmisiä, 
jotka ovat parantuneet. Miksi me istumme 
täällä, kunnes kuolemme? Tehkäämme sille 
jotain.

Uskokaa, jos te olette sairaita tai hädässä. Raamattu 
sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja 
iankaikkisesti, niinpä jos Hän oli kykenevä tekemään 
ihmeen kaksituhatta vuotta sitten, silloin Hän on 
kykenevä tekemään saman tänäkin päivänä. Hän lupasi 
meille, että me paranisimme, jos me vain uskoisimme. 

Me kaikki voimme selata Raamatun sivuja ja nähdä, 
että Jumala tekee ihmeitä: Mooses jakoi Punaisen 
Meren, Elia kutsui nälänhädän, Jeesus käveli veden 
päällä, ja opetuslapset paransivat sairaita. 

Tuhansia yliluonnollisia tapahtumia on kirjattuna 
Raamatussa. Jos Jumala todistaa ihmeillä ja merkeillä, 
missä silloin ovat Hänen ihmeensä tänä päivänä? Voiko 
Hän parantaa syövän, niin kuin Hän paransi spitaalin 
Raamatussa? Entä AIDS tai malaria? Voiko Hän yhä 
tehdä ihmeen? Kyllä, Jumala yhä tekee ihmeitä, ja 
nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. 

Johannes 14:12

Totisesti, totisesti minä sanon 
teille: Joka uskoo minuun, myös 
hän on tekevä niitä tekoja, 
joita minä teen, ja suurempiakin, 
kuin ne ovat, hän on tekevä; 
sillä minä menen Isäni tykö. 
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Tris 
Griffin meni lääkärin vastaanotolle alkuvuodesta 2013 selkäsäryn 
tähden, jonka hän pelkäsi voivan olla hänen syöpää vastaan käymänsä 
taistelun uusiutuminen. Magneettikuvaus osoitti ”aortan dissektion” hänen 
sydämessään, mistä syystä lääkärit suorittivat lisäkokeita ja määräsivät 
hätäleikkauksen seuraavalle päivälle. Kuvassa läpi sydämen menevä viiva 
on ilmeinen esirepeämä, jonka puhkeaminen merkitsisi nopeaa ja melkein 

varmaa kuolemaa. 

Florence 

Nightingale,  
tuon kuuluisan 
sairaanhoitajan 
kaukaisella sukulaisella, 
oli parantumaton 
vatsasyöpä. Hän 
lähetti tämän kuvan 
viimeisenä pyyntönään, 
että hänen puolestaan 
rukoiltaisiin, ennen 
kuin syöpä ottaisi 
hänen elämänsä. 
Niin kuin voitte 
nähdä, hän oli lähellä 
kuolemaa, ennen kuin 
Herra Jeesus paransi 
hänet 1950. Viereinen 
kuva otettiin hänen 
parantumisensa 
jälkeen ja lähetettiin 
meille todistuksena 
siitä, että Jumala yhä 
parantaa sairaita.

William D.  
Upshaw  
palveli kahdeksan 
vuotta Yhdysvaltain 
Edustajainhuon-
eessa ja oli ehdolla 
presidentiksi 1932. 
Maanviljelysonnet-
tomuus halvaannutti 
hänet lapsena, ja 
hän käytti 66 vuotta 
kainalosauvoja tai oli 
rullatuolissa. Vuonna 
1951 hän parantui 
täydellisesti ja käveli 
virheettömästi lopun 
elämäänsä.
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Seuraavana päivänä, sen jälkeen kun uskovaiset olivat rukoilleet hänen 
puolestaan, lääkärit tekivät toisen CT kuvauksen paikantaakseen tarkasti 
esirepeämän paikan ennen leikkausta. Tällä kertaa kuvat osoittivat 
sydämen olevan täysin terveen. Hämmentyneenä kirurgi sanoi rouva 
Griffinille. ”Minä en tiedä, mitä sanoa teille. Teillä oli aortan repeämä, 
mutta nyt kaikki merkit siitä ovat poissa.” Hän näytti hänelle kuvat 
ennen rukousta, ja sitten sen jälkeen. ”Te olette vapaa lähtemään, ja 
muuten, syövästäkään ei ole mitään merkkejä. Te olette täysin terve.”

(vasemmalla) Lääkärin nuoli 
osoittaa aorttaan, joka on 
tumma, pyöreä alue kuvan 
keskellä. Poikittainen viiva sen 
lävitse on valtimonpullistuma, 
tai aortan ”dissektio”, joka 
vaatii välitöntä leikkausta ja on 
kohtalokas, jos se puhkeaa. (yllä) 
Toinen kuva otettiin seuraavana 
päivänä. Tuo repeämä on täysin 
kadonnut eikä ole koskaan 
palannut.

Viitteet
Psalmi 103:2-3 
Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,
Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,

Jesaja 53:5
Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme 
tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me 
olemme parannetut.

Markus 16:17
Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, 
puhuvat uusilla kielillä,

Luukas 17:6
Niin Herra sanoi: ”Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle 
silkkiäispuulle: ‘Nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen’, ja se tottelisi teitä.’”

Johannes 14:12
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita 
minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isäni tykö.

1. Tessalonikalaiskirje 1:5
Sillä meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana 
ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella – niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän 
keskuudessanne, teidän tähtenne. 

Hebrealaiskirje 2:3-4 
Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra 
alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, 
kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla 
väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?

Hebrealaiskirje 13:8 
Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.

Jaakob 5:15
Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä 
tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.

1. Pietarinkirje 2:24
Joka ”itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, 
eläisimme vanhurskaudelle; ja Hänen ”haavainsa kautta te olette parannetut.”



9

Tämän päivän maailmassa on tuhansia eri kirkkokuntia. 
Jokainen uskonto tuomitsee toisen, kuitenkin ne 
kaikki lupaavat pelastusta oman kirkkokuntansa kautta. 
Kuinka me tiedämme, minkä niistä valita?
Jos me valitsemme katolisen kirkon, silloin me 
hyväksymme pyhimysten välitystehtävän, joka ei ole 
muuta kuin epäjumalien rukoilemista. Raamattu sanoo: 
“Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja 
ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,” (I Tim. 2:5). 
Pappia kutsutaan “Isäksi”, minkä Jeesus kielsi Matteus 
23:9: “Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, 
sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.” 
Helluntaiherätys kertoo meille, että kielillä puhuminen 
on ensimmäinen todiste Pyhästä Hengestä, kun Paavali 

TUOMIOTuomio

sanoi: “Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien 
kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain 
helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.” (I Kor. 13:1)

Melkein kaikki kirkkokunnat ovat nopeita kertomaan 
meille, että monet asiat Raamatussa on tulkittu väärin, 
kadonneet kääntämisessä, tai eivät sovellu tämän 
päivän maailmaan. Niinpä, pitääkö meidän uskoa 
Raamattua vai kirkkokunnallisia oppeja? Mitä Jumala 
tulee käyttämään arvosteluperusteena tuomiolla?

Jos minä kysyisin katolisilta täällä tänä 
iltana: ”Minkä mukaan te arvelette Jumalan 
tuomitsevan maailman?” Katoliset sanoisivat: 
”Katolisen kirkon mukaan.” Hyvä on, 
entä sitten katolinen kirkko? Nyt heillä on 
roomalainen, kreikkalaisortodoksinen ja 
monia muita. Mikä katolinen kirkko se olisi? 
Luterilaiset sanovat: ”Meidän kauttamme,” 
silloin te baptistit olette ulkona. Ja sitten jos 
me sanomme: ”Baptistien kautta,” silloin 
te helluntailaiset olette ulkona. Niinpä siitä 
seuraisi sellainen sekaannus, ettei kukaan 
tietäisi, mitä tehdä; niinpä Hän ei koskaan 
luvannut tuomita maailmaa seurakunnan 
kautta.
Hän lupasi tuomita maailman Kristuksen 
kautta, ja Kristus on Sana. Ja Raamattu on 
se, joka on tuomitseva maailman, sillä se 
on Jeesus Kristus sama eilen, tänään ja 
iankaikkisesti.

Psalmi 96:13 

HERRAN edessä, sillä 
hän tulee, hän tulee 
tuomitsemaan maata: 
hän tuomitsee maanpiirin 
vanhurskaudessa ja kansat 
totuudessansa. [Biblia 1776]
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Viitteet
Johannes 1:1
Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

Johannes 1:14 
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, (ja me katselimme hänen kirkkauttansa, 
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä;) ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. 

Johannes 5:22
Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,

Johannes 12:48
Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka 
minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. 

Efesolaiskirje 1:5-7
Ennalta määräten meidät lapseksiottoon, itselleen Jeesuksen Kristuksen kautta tahtonsa 
mielisuosion mukaan, 
sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, missä hän on tehnyt meidät hyväksytyiksi siinä rakastetussa, 
jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, syntien anteeksisaaminen, hänen armonsa 
rikkauden mukaan.

Efesolaiskirje 2:5-8
On tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet synteihimme, eläviksi Kristuksen kanssa, (armosta 
te olette pelastetut,)
ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin 
Kristuksessa Jeesuksessa, 
osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä 
kohtaan Kristuksen Jeesuksen kautta. 
Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta: se on Jumalan lahja. 

1. Johannes 1:7
Mutta jos me valossa vaellamme, niin kuin hän on valossa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja 
Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 

Ilmestyskirja 22:18-19
Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin 
lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; 
ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, 
mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.
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Apostolien teot 2:38

Niin Pietari sanoi heille: ”tehkää parannus ja ottakoon 
kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimessä 
syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän 
Hengen lahjan”.

Ilmeisesti kaste on hyvin tärkeä, mutta onko sillä 
merkitystä miten meidät kastetaan? Onko olemassa 
oikea kaste, vai käykö mikä tahansa? Jos sinä uskot 
Raamattua, silloin KYLLÄ, on olemassa oikea kaste.
Useimmat seurakunnat kastavat Isän, Pojan ja Pyhän 
hengen nimessä, mutta se ei ole Raamatun mukaan 
oikein.
Apostolien tekojen 19. luvussa oli tiettyjä ihmisiä, jotka 
jo olivat uskoneet Jeesukseen Kristukseen, mutta he 
eivät vielä olleet saaneet Pyhää Henkeä sydämiinsä. 
Apostoli Paavali tunsi oikean tavan vastaanottaa Pyhä 
Henki, niinpä hän kysyi heiltä: ”Millä kasteella teidät 
sitten on kastettu?” Ja he sanoivat: ”Johanneksen 
kasteella.” (Apt. 19:3) Paavali näki, ettei heitä oltu 
kastettu Pietarin käskyn mukaan Apt. 2:38, niinpä 
hän käski heitä ottamaan uudestaan kasteen Herran 
Jeesuksen nimessä. Silloin, niin kuin oli luvattu, he 
saivat Pyhän Hengen.

NIMINimi

Markus 16:16

Joka uskoo ja kastetaan, se 
pelastuu; mutta joka ei usko, 
se tuomitaan.
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No niin, miksi opetuslapset kastoivat 
Jeesuksen nimessä, kun Jeesus 
itse käski heidän kastaa Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä (ei 
”nimissä”)? (Matteus 28:19) Tekivätkö 
he virheen? Ei! He tekivät tarkalleen 
niin kuin heitä oli määrätty.

Lukiessasi tätä artikkelia, ajattele 
omaa nimeäsi. Oletko sinä poika? 
Onko sinun nimesi: ”Poika”? Oletko 
sinä äiti? Onko sinun nimesi ”Äiti”? 
Ei tietystikään, ne ovat vain arvonimiä. 
Sinulla on todellinen nimi, ja niin on 
Jumalallakin.

Tässä on vastaus:

Eikä Raamatussa ole sellaista asiaa, 
kuin että joku milloinkaan olisi kastettu Isän, 
Pojan ja Pyhän Hengen nimessä; koska sellaista 
asiaa ei ole. Isä ei ole nimi; eikä Poika ole nimi; 
eikä Pyhä Henki ole nimi; mutta Isän, Pojan ja 
Pyhän Hengen nimi on Herra Jeesus Kristus.

Jeesus Kristus on Jumala! Hän on Isä, Poika ja Pyhä 
Henki.

Jos sinä etsit Pyhää Henkeä ja ihmettelet, miksi Herra 
ei ole antanut sitä vielä, silloin saatat haluta kysyä 
itseltäsi saman kysymyksen, jonka Paavali kysyi: ”Millä 
kasteella teidät sitten on kastettu?”

Viitteet
Matteus 28:19
Menkää siis ja opettakaa kaikkia kansoja, ja kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän hengen 
nimessä:    [Mikä on Isän nimi? Pojan nimi? Pyhän Hengen nimi?]

Markus 16:16
Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan. 

Johannes 5:43
Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, 
niin hänet te otatte vastaan.  [Jos Hän tulee Isänsä nimessä, niin mikä sitten on Hänen nimensä?]

Johannes 10:30
Minä ja Isä olemme yksi.

Johannes 12:45
Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt.

Johannes 14:8-9
Filippus sanoi hänelle: ”Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme”. 
Jeesus sanoi hänelle: ”Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, 
Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ’Näytä meille Isä’?” 

Johannes 20:27-28
Sitten hän sanoi Tuomaalle: ”Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä 
se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen.”
Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: ”Minun Herrani ja minun Jumalani!” 

Apostolien teot 2:38-39
Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen 
nimessä syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 
Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, 
ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

Apostolien teot 4:12
Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, 
jossa meidän pitäisi pelastuman.

Apostolien teot 8:12
Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja 
Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Apostolien teot 19:3-6
Ja hän sanoi heille: ”Millä kasteella te sitten olette kastetut?” He vastasivat: ”Johanneksen kasteella”. 
Niin Paavali sanoi: ”Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehottaen kansaa uskomaan häneen, 
joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Kristukseen Jeesukseen”. 
Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimessä. 
Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat 
kielillä ja profetoivat.

Efesolaiskirje 4:5
Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;

Kolossalaiskirje 3:17
Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää 
Jumalaa hänen kauttansa.

1. Johannes 5:7
Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja nämä kolme ovat yksi. [Biblia 1776]
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Tulee päivä, jolloin jokainen meistä, olimmepa 
kristittyjä tai jotain muuta, tulemme tarkalleen saamaan 
selville, mitä on ajan esiripun takana. Raamattu lupaa 
Iankaikkisen Elämän joillekin, ja toisille se lupaa 

tuomion. Jokainen inhimillinen olento läpi historian 
on varmaankin kysynyt itseltään: ”Mitä 

minulle tapahtuu, kun kuolen?”

Kauan ennen kuin Raamattua edes 
oli luettavana, tarkkaili profeetta 

Job luontoa. Hän puhui siitä 
toivosta, joka puulla oli, kun 
se kaadetaan ja kuolee, niin 
se veden tuoksusta virkoaa 
takaisin eloon ja tekee versoja. 
Job tiesi, että ihminen, niin 
kuin puukin, nousisi jälleen 
elämään:

Kun ihminen kuolee, virkoaako hän jälleen 
eloon? Kaikki määrätyn aikani päivät minä 
odotan, kunnes minun vuoroni tulee.

Sinä olet kutsuva, ja minä vastaan sinulle: sinä 
kaipaisit kättesi tekoa.

Sillä nyt sinä lasket minun askeleeni: etkö sinä 
tarkkaa syntejäni? (Job 14:14-16) [Kuningas Jaakon käännös]

Jobilla ei ehkä ollut Raamattua luettavanaan, mutta hän 
tiesi, että eräänä päivänä Jumala herättäisi hänet ylös 
haudasta, kun ihmiskunnan Lunastaja tuli esiin. 

Oi, jospa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin! 
Jospa ne piirrettäisiin kirjaan!

Rautataltalla ja lyijyllä hakattaisiin kallioon ikuisiksi 
ajoiksi! 

Sillä minä tiedän lunastajani elävän, ja että 
viimeisenä päivänä hän on seisova maan päällä. 

Ja vaikka ihomadot tuhoavat tämän ruumiin, 
kuitenkin lihassani ollen, saan minä nähdä 
Jumalan. (Job 19:23-26) [Kuningas Jaakon käännös]

Profeetta puhui Herrasta Jeesuksesta ja Hänen 
kansansa ylösnousemuksesta. Ilmestyksen kautta 
Job tiesi, että vaikka meidän ruumiimme täysin 
näivettyisivät, Jeesus on asettava ennalleen meidän 
lihamme. Ja me omin silmin tulemme näkemään 
Hänen tulemuksensa. Koko Jumalan kansa kaipaa 
nähdä tuon ihanan päivän.

ELÄMÄ KUOLEMAN JÄLKEENElämä Kuoleman jälkeen

Johannes 5:28-29
Älkää ihmetelkö tätä, 
sillä hetki tulee, jolloin 
kaikki, jotka haudoissa ovat, 
kuulevat hänen äänensä
Ja tulevat esiin, ne, jotka 
ovat hyvää tehneet, elämän 
ylösnousemukseen, mutta 
ne, jotka ovat pahaa tehneet, 
tuomion ylösnousemukseen.
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Kuitenkin, aivan yhtä varmasti kuin Jumala on 
olemassa, on myös paholainen; ja aivan yhtä varmasti 
kuin on Taivas, on myös helvetti. Panokset ovat 
kovemmat kuin osaamme kuvitella. Apostoli Paavali 
sanoi, että ”mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva 
kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut 
ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä 
rakastavat.”  (1. Kor. 2:9)

Meidän mielemme eivät voi käsittää sitä, kuinka suuri 
Taivas on oleva, emmekä me voi käsittää helvetin 
kauhuja. Jeesus kertoi meille, että helvetti on niin paha, 
että olisi parempi, jos me leikkaisimme pois jonkun 
ruumiinjäsenemme, kuin että ottaisimme riskin joutua 
tuohon hirvittävään paikkaan.
Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. 
Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään 
sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut 
helvettiin, sammumattomaan tuleen. (Markus 9:43)

Niinpä, ketkä sitten menevät Taivaaseen? Ja ketkä 
menevät helvettiin? Se on surullinen ajatus, mutta 
Jeesus sanoi, että useimmat ihmiset eivät vastaanota 
sitä palkintoa, jonka Hän on halukas antamaan: 
Menkää ahtaasta portista sisälle: sillä se portti on 
avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, 
jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja 
tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka 
sen löytävät.  (Matteus 7:13-14)

Jeesus sanoi myös: ”Ei jokainen, joka sanoo 
minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten 
valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 

Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, 
Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet 
ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun 
nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja 
silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan 
teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te 
laittomuuden tekijät.’”  (Matteus 7:21-23)

Pelkästään se, että joku henkilö väittää olevansa 
kristitty, ei tarkoita sitä, että hän on pelastettu. Niinpä, 
tämä on tuo ilmeinen kysymys mielessämme: Kuinka 
minä saan Iankaikkisen Elämän? Jeesus antoi meille 
hyvin yksinkertaisen vastauksen: Totisesti, totisesti 
minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja 
uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on 
iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, 
vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. (Johannes 5:24)

Valitettavasti tämän päivän maailmassa on niin harvoja 
ihmisiä, jotka ovat halukkaita ottamaan kiireisistä 
päivistään aikaa Jumalan Sanan kuuntelemiseen. Ja on 
vielä harvempia, jotka uskovat Sanan heti, kun he ovat 
kuulleet sen.
Seurakunnat kehottavat meitä olemaan hyviä ihmisiä, 
ajattelemaan positiivisesti, olemaan valehtelematta, 
pettämättä tai varastamatta, niin me pääsemme 
Taivaaseen. He eivät ymmärrä, että helvetti on täynnä 
ihmisiä, jotka näyttävät eläneen hyvän elämän. Totuus 
on, että me emme mene Taivaaseen vanhurskaiden 
tekojemme tähden, tai koska me olemme jonkun tietyn 
seurakunnan jäseniä. On vain yksi tie Iankaikkiseen 
Elämään, ja se on Jeesuksen Kristuksen kautta. 
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Hän opetti meitä, että meidän täytyy USKOA Hänen 
Sanansa, joka on Raamattu. Muutoin, miten me 
voisimme pelastua?
Kun tuomion päivä tulee sinun kohdallesi, kuuletko 
sinä: ”Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se 
valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman 
perustamisesta asti,” (Matteus 25:34) vai kuuletko 
sinä: ”Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen 
iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja 
hänen enkeleillensä?” (Matteus 25:41)

Kun silmäsi lukevat näitä sanoja, sinulla on valinta 
tehtävänäsi: Onko sinun valintasi uskoa Jumalan Sana? 

Missä sinä vietät iankaikkisuuden?

Viitteet
Job 14:12-16
Samoin ihminen käy levolle eikä enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he herää, eivätkä 
havahdu unestansa. 
Oi, jospa kätkisit minut hautaan, piilottaisit minut, kunnes vihasi on asettunut. Jospa asettaisit 
minulle määräajan ja sitten muistaisit minua! 
Kun ihminen kuolee, virkoaako hän jälleen eloon? kaikki määrätyn aikani päivät minä odotan, 
kunnes minun vuoroni tulee.
Sinä olet kutsuva, ja minä vastaan sinulle: sinä kaipaisit kättesi tekoa.
Sillä nyt sinä lasket minun askeleeni: etkö sinä tarkkaa syntejäni? [Kuningas Jaakon käännös]

Job 19:23-26
Oi, jospa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin! Jospa ne piirrettäisiin kirjaan!
Rautataltalla ja lyijyllä hakattaisiin kallioon ikuisiksi ajoiksi! 
Sillä minä tiedän lunastajani elävän, ja että viimeisenä päivänä hän on seisova maan päällä. 
Ja vaikka ihomadot tuhoavat tämän ruumiin, kuitenkin lihassani ollen, saan minä nähdä Jumalan. 
[Kuningas Jaakon käännös]

Matteus 7:21-23
Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee 
minun taivaallisen Isäni tahdon. 
Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet 
ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista 
tekoa?’ 
Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun 
tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

Matteus 22:14
Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.

Johannes 3:16-17
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 maailmaa, vaan sitä varten, että 
maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Johannes 5:24
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut 
lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt 
kuolemasta elämään. 

1. Korinttolaiskirje 2:9
Vaan, niin kuin kirjoitettu on: ”mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen 
sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat”. 

1. Tessalonikalaiskirje 4:13-18
Mutta minä en tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette 
murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. 
Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala myös tuova 
Jeesuksessa poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 
Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne 
Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 
Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan 
kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 
sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän 
kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 
Sen tähden lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.
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1. Mooses 3:6-7

Ja kun nainen näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, ja 
että se oli ihana katsella ja houkutteleva puu tekemään 
viisaaksi; hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös 
miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. 

Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he 
huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen 
viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.

1. Mooses 3:14-15

Ja HERRA Jumala sanoi käärmeelle: ”koska tämän teit, 
kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän 
eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua 
syömän koko elinaikasi. 

Ja minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun 
siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki 
sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän.”

ALKUPERÄINEN SYNTIAlkuperäinen synti

1. Mooses 3:1

Mutta käärme oli kavalin 
kaikista kedon eläimistä, 
jotka HERRA Jumala oli 
tehnyt; ja se sanoi naiselle: 
”Onko Jumala todellakin 
sanonut: ’älkää syökö 
kaikista paratiisin puista’?”

Tämä on ensimmäinen synti, joka mainitaan 
Raamatussa. Kaikkein viekkain kaikista eläimistä, 
käärme, ”vietteli” Eevan syömään palan kielletystä 
hedelmästä. Hän söi sen ja antoi sitten sen miehelleen, 
mikä sai heidät tajuamaan, että he olivat alastomia.

Itsestään selviä kysymyksiä ovat: Kuinka käärme osasi 
puhua? Mitä omenalla on tekemistä alastomana 
olemisen kanssa? Ja, mihin käärmeen 
siemen liittyy tässä kaikessa?

Raamattu sanoo, että käärme 
oli kaikkein ”viekkain” kaikista 
eläimistä. Hän oli niin 
ihmismäinen, että hän saattoi 
kävellä, puhua ja jopa käydä 
älykästä keskustelua. Sen 
jälkeen kun hän vietteli 
Aadamin vaimon, Jumala 
kirosi hänet olemaan käärme, 
mutta ei ennen kuin vahinko 
oli jo tapahtunut ja siemen oli 
istutettu.

Raamattu sanoo 1. Mooses 
3:15, että käärmeellä oli siemen, 
ja että Jumala laittoi vihollisuuden 
noiden kahden siemenen välille. 
On selvää, että käärmeen siemen 
sekoittui Eevan luonnollisen siemenen 
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kanssa ennen erottamista. Kuinka tämä kaikki voisi 
johtua omenan syömisestä? Sitten muutamia jakeita 
myöhemmin: ”Aadam antoi vaimolleen nimen Eeva, 
koska tämä oli kaiken elävän äiti.” Huomatkaa, että 
siinä ei sanota, että Aadam oli kaiken elävän isä. 

Raamatussa on erilaisia ”hedelmiä”. Tietysti on 
kirjaimellinen hedelmä, kuten omena, joka kasvaa ja jota 
käytetään ruokana. Siellä on myös hedelmä, joka viittaa 
meidän tekoihimme, olivatpa ne sitten luonnollista 
työtä, kuten maanviljelys ja liike-elämä, tai hengellistä 
työtä, kuten ihmeiden tekeminen ja evankeliumin 
saarnaaminen. Sitten siellä on kohdun hedelmä, joka 
viittaa hedelmöittymiseen ja lasten synnyttämiseen.

Antaisiko kirjaimellisen hedelmän syöminen Aadamille 
ja Eevalle ymmärryksen siitä, että he olivat alastomia? 
Vai tarvittiinko fyysinen kanssakäyminen miehen ja 
naisen välillä, jotta he ymmärtävät, miksi heidän pitää 
peittää tietyt ruumiinosansa?

Mitä todella tapahtui tuona päivänä siellä Paratiisissa 
aiheuttaen koko ihmiskunnan lankeamisen?

Koska naisen Siemen oli kirjaimellisesti Jumala 
kasvattaen Itsensä inhimillisessä lihassa, niinpä 
käärmeen siemen on kirjaimellinen tapa, jolla 
saatana keksi voivansa avata itselleen oven 
ihmisrotuun. Saatanan oli mahdotonta, (sillä 
hän on vain LUOTU henkiolento) lisääntyä sillä 
tavalla kuin Jumala julkitoi Itsensä, niinpä 1. 
Mooseksen kirjan kuvaus kertoo meille, kuinka 
hän tuotti siemenensä ja hankki pääsyn tai tuli 

ihmisrotuun. Muistakaa myös, että saatanaa 
kutsutaan ”käärmeeksi”. Me puhumme 
hänen siemenestään tai hänen pääsystään 
ihmisrotuun.

Ennen kuin Aadam milloinkaan tunsi Eevan 
lihallisella tavalla, käärmeellä oli tuo tuntemus 
ennen häntä. Ja se, joka siitä syntyi, oli Kain. 
Kain oli (syntynyt, siinnyt) ”Pahasta,” 1. 
Johannes 3:12.

…Totuus asiasta on, että Eevalla oli kohdussaan 
KAKSI poikaa (kaksoset) ERILLISISTÄ 
hedelmöittymisistä. Hän kantoi kaksosia, Kainin 
ollessa hedelmöittynyt jonkin aikaa ennen 
Aabelin hedelmöittymistä.



26 27

Viitteet
1. Mooses 3:6-7
Ja kun nainen näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, ja että se oli ihana katsella ja houkutteleva 
puu tekemään viisaaksi; hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen 
kanssansa, ja hänkin söi. 
silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat 
yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.
[Kuinka he olisivat voineet tietää olevansa alastomia syömällä palan hedelmää?]

1. Mooses 3:13-15
Ja HERRA Jumala sanoi naiselle: ”Mitä sinä olet tehnyt? Ja nainen sanoi: ”Käärme vietteli minut, 
ja minä söin.
Ja HERRA Jumala sanoi käärmeelle: ”koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja 
kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. 
Ja minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä 
välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän.” [Kuningas Jaakon käännös]
[Käärmeellä oli siemen. Ilmeisestikään tämä ei viittaa nykyisiin käärmeisiin.]

1. Mooses 3:20 
”Aadam antoi vaimolleen nimen Eeva, koska tämä oli kaiken elävän äiti.” [Kuningas Jaakon käännös]
[Miksi Aadamia ei kutsuta kaiken elävän isäksi?]

1. Mooses 4:1-2
Ja Aadam yhtyi vaimoonsa Eevaan, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin, ja sanoi: ”Minä olen 
saanut miehen Herralta.” [Kuningas Jaakon käännös]
Ja vielä hän synnytti Kainille veljen, Aabelin. Ja Aabel oli lammaspaimen, mutta Kain oli 
maanviljelijä.
[Kaikki elämä tulee Jumalalta, olipa se sitten siinnyt laillisesti tai aviottomasti. Saatana ei voi luoda 
elämää.]

Luukas 3:38
Joka oli Enoksen poika, joka oli Setin poika, joka oli Adamin poika, joka oli Jumalan poika. 
[Missä on esikoinen Kain Aadamin sukulinjassa?]

1. Johannes 3:12
Eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli siitä pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi 
hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat.
[Jumala loi Aadamin omaksi kuvakseen. Mistä pahuus tuli Kainiin, ja mistä vanhurskaus tuli 
Aabeliin? Heidän ominaisuutensa oli peritty heidän isiltään.]

Juudas 1:14
Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: “Katso, Herra tulee tuhannen 
tuhansine pyhinensä,”
[Missään kohtaa Raamatussa Kainia ei mainita Aadamin sukulinjassa.]
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PELOTTAVA HERRAN PÄIVÄPelottava Herran päivä

Malakia 4:1

Sillä katso, se päivä tulee, 
joka palaa kuin pätsi…

Malakia 4:5-6

Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin 
tulee HERRAN päivä, se suuri ja pelottava:

ja hän on kääntävä isien sydämet lasten puoleen, ja 
lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi 
ja löisi maata kirouksella.

Vanhan Testamentin viimeinen kirja lupaa maailman 
tuhon. Mutta ennen loppua profeetta Elian on 
ennustettu palaavan ja esittelevän Messiaan. Jotkut 
sanovat, että Johannes Kastaja täytti tämän profetian.

Kaksi tuhatta vuotta sitten juutalaiset odottivat 
Messiaan tuloa. He tiesivät, että Malakia profetoi, että 
mies Elian hengessä esittelisi heille Messiaan. Mutta 
kun Johannes Kastaja tuli, hän ei ollut sitä, mitä he 
odottivat Elian olevan. Kun he kysyivät Jeesukselta, 
miksi Elia ei ollut tullut ensiksi, Hän selvästi kertoi 
heille, että Johannes Kastaja oli tuon profetian 
täyttymys: ”Ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on 
Elias, joka oli tuleva.”  (Elias on kreikkalainen muoto 
hebrealaisesta Elia nimestä.)
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Vain pieni joukko ihmisiä vastaanotti tämän 
ilmestyksen. Useimpien uskonnollisten johtajien 
mielestä Johannes oli vain heidän organisaatioidensa 
kiihkeä arvostelija. Heiltä ei ainoastaan jäänyt 
tunnistamatta Elian henki, vaan mikä pahempaa, he 
eivät myöskään tunnistaneet Kristuksen tulemusta.

Niinpä täyttikö Johannes Kastaja Malakian 
profetian? Ei kokonaan.
Ensinnäkin, maailma ei ole vielä ”palanut niin kuin 
pätsi”, niinpä me tiedämme, että ainakin osan 
Malakia 4:stä täytyy vielä tapahtua. Toinen osa 
Kirjoituksista, jota Johannes ei täyttänyt, oli ”kääntää 
lasten sydämet heidän isiensä puoleen.” Ja Jeesus 
itse profetoi, että Elia on tuleva (tulevaisuudessa) ja 
asettava ennalleen kaikki asiat. (Matteus 17:11)  

Sen tähden meidän pitäisi odottaa Eliaa 
ennen Kristuksen toista tulemusta!  
Nyt tämä nykyinen aika on Herran Jeesuksen toisen 
tulemuksen aika. Jälleen meille on luvattu, että Elian 
henki on esittelevä Hänet meille Malakia 4. mukaan. 
Mutta mikä ryhmä tulee tunnistamaan Elian, kun hän 
tulee? Vain ne, jotka odottavat häntä.
Nämä Herramme ja Pelastajamme Sanat tulevat 
mieleen, kun me ajattelemme Malakian profetiaa 
näille ajan loppuhetkille:

Mutta minä sanon teille, että Elias on jo 
tullut, eivätkä he tunteneet häntä…

Matteus 17:12
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Mitä jos me emme tunnista Elian tulemusta? 
Jääkö meiltä silloin huomaamatta Kristuksen 
toinen tulemus, niin kuin kirjanoppineilta 
ja fariseuksilta jäi huomaamatta Hänen 
ensimmäinen tulemuksensa, koska he eivät 
tunnistaneet Johannes Kastajaa?    

Viitteet
2. Kuningasten kirja 2:15
Ja kun Jerikosta tulleet profeettojen pojat syrjästä näkivät sen, sanoivat he: ”Elian henki on 
laskeutunut Elisaan”. Niin he tulivat häntä vastaan ja kumartuivat hänen edessään maahan.

Jesaja 40:3-4
Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ”Valmistakaa HERRALLE tie erämaahan, tehkää arolle 
tasaiset polut meidän Jumalallemme. 
Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi 
ja kalliolouhut lakeaksi maaksi.  [Johannes Kastaja]

Malakia 3:1
Katso, minä lähetän sanansaattajani [Johannes Kastaja], ja hän on valmistava tien minun eteeni. 
Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän 
tulee, sanoo HERRA Sebaot.

Malakia 4:1-6
Sillä katso: se päivä tulee, joka palaa kuin pätsi [ei ole tapahtunut vielä]. Ja kaikki julkeat ja 
kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka 
tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. 
Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen 
sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat;
Sillä he tulevat tuhkaksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra 
Sebaot. 
Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia 
varten käskyiksi ja oikeuksiksi. 
Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee HERRAN päivä, se suuri ja 
pelottava. 
Ja hän on kääntävä isien sydämet lasten puoleen [Johannes Kastaja] ja lasten sydämet heidän 
isiensä puoleen [nykyisen ajan Elia], etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.

Matteus 11:10
Tämä on se, josta on kirjoitettu: ‘Katso, minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, ja hän on 
valmistava tiesi sinun eteesi’.  [Malakia 3:1, Johannes Kastaja]

Matteus 11:14
Ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva.  [Johannes Kastaja]

Matteus 17:11-12
Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen. [Nykyisen ajan Elia]
Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut, eivätkä he tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, 
mitä tahtoivat. [Johannes Kastaja] Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä.”  

Luukas 1:17
Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten 
puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa 
valmistetun kansan.  [Johannes Kastaja]
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SANASana

Hebrealaiskirje 4:12

Sillä jumalan sana on elävä 
ja voimallinen ja terävämpi 
kuin mikään kaksiteräinen 
miekka ja tunkee lävitse, 
kunnes se erottaa sielun ja 
hengen, nivelet sekä ytimet, 
ja on sydämen ajatusten ja 
aikeiden erottaja.

Tämän päivän maailman niin monien oppien, 
kirkkokuntien ja kulttien keskellä, minne todellinen 
uskovainen sopii? Jos Pietari, Jaakob ja Johannes 
olisivat täällä maan päällä tänä päivänä, niin mihin 
kirkkokuntaan he liittyisivät? Seuraisivatko ihmeet yhä 
heidän palvelustehtäväänsä vai tunnustaisivatko he, 
että niiden aika oli ohitse kauan sitten? Tekisivätkö 
he kompromissin kasteen suhteen? Seuraisivatko he 
seurakuntansa oppia, vaikka se olisikin vähän poissa 
Sanasta? Uskoisivatko he Raamattua, vai uskoisivatko 
he tämän päivän fariseuksia ja saddukeuksia?
Kysy itseltäsi tämä kysymys: Jos Jeesus Kristus 
olisi täällä tänään, jättäisitkö sinä kaiken seurataksesi 
Häntä? Uskoisitko sinä Hänen Sanansa?
Hän on antanut sinulle saman mahdollisuuden kuin Hän 
antoi opetuslapsilleen. Hän laittoi tämän lentolehtisen 
sinun käteesi, palauttaakseen sinut takaisin Sanaansa, 
Raamattuun. Teetkö sinä kompromisseja?

Miehet ja naiset, ystävät, tajuatteko te, 
että Taivaan Jumala, joka herätti Kristuksen 
Jeesuksen kuolleista, Hän ei ole kuollut vaan 
Hän elää. Ja jos Hän piti Sanansa Daavidille, 
jos Hän piti sen Elialle, jos Hän piti sen 
Moosekselle, jos Hän piti sen hebrealaisille 
nuorukaisille, jos Hän piti sen Danielille, Hän 
on pitävä sen sinulle ja minulle.
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