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JOHDANTO
Pohdiskelen elämää, tässä ajassa, Raamatun valossa. Ajatukset, tunteet ja
päivät vaihtuvat kirjanteon aikana. Yksi asia on, joka eikä muutu, vaan
pysyy aina ja iankaikkisesti. Se on Jumalan Sana. Kiitos Jumalalle!
Jo pelkästä ilon kaipuusta, ihminen alkaa etsiä todellista onneaan ja
elämäntarkoituksellisuutta. Sitä, mikä toisi elämään ihanaa rauhaa.
On hyvä peilata asioita Raamatun sanan valossa.
”Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa.” Jes.34:16
Kerran me kuitenkin joudumme tilille tekemisistämme ja tekemättä
jättämisistä. Miksi emme jo tänään, ennenkö tuo pelottava päivä lähestyy,
etsisi yhteyttä ja sovintoa Jumalan kanssa.
Omalla yksinkertaisella tavalla taivastiestä tahdon kertoa.
Kenenkään ei pidä loukkaantua tyylistä.
Käytän vain rohkeasti vallitsevaa sanan- ja uskonvapautta.
”Armo ja rauha lisääntyköön meille, Jumalan ja meidän Herran
Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta!” 2 Piet.1:2
Kausalassa 17. 11. 2006

Merja Savolainen

TAIVAS TOIVOSSA, VALMIINA LÄHTÖÖN on uusipainos,
Valmiina lähtöön kirjan pohjalle tehty muutoksia, tammikuussa 2013
Päivä päivältä tuntuu, että Jeesuksen paluu on entistä lähempänä.
Siksi rukoilemme:
“ Tule, Herra Jeesus!”

SINUAKIN RAKASTETAAN
“Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme,
sillä rakkaus on Jumalasta.”

1 Joh. 4:7

Jokainen kaipaa rakkautta. Ihmisellä halu rakastaa ja tulla rakastetuksi.
Se on maailman ihanin asia. Maailma tarvitsee enemmän rakkautta.
Ihmiset kuolevat yksinäisyyteen ja toivottomuuteen. Kumpa olisin taivaan
enkeli, joka liitelisi tuoden murheisille lohtua ja iloa. Ei kannata vaipua
epätoivoon. Kyllä sinuakin rakastetaan, jos minuakin kelvotonta.
Ihmiset hylkäävät toisiaan, yksi ei hylkää. ”Pelkoa ei rakkaudessa ole,
vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta; ja
joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme,
sillä hän on ensin rakastanut meitä.” Vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani. Toivoa on ja jos
ei ole, tiedän yhden, joka voi sen antaa. Kirjoitan tätä, että uskoisit ja
ymmärryksesi avautuisi käsittämään, mihin toivoon meidät on lunastettu.
Saavuttaisit sisäisen rauhan ja tyytyväisyys täyttäisi elämäsi. Silloin ei
mikään ulkopuolinen asia voi järkyttää. Vaikka mitä tapahtuisi, olisi rauha,
jota kukaan ei voi ottaa pois. Eikö sellaista moni tahtoisi?
Hyvä, jos kunnioittaisimme ja olisimme ystävällisiä kaikille ihmisille.
Se onnistuukin monesti. Vaikeinta lienee, jos toisella on ihan erilainen
ajatusmaailma. Elämänkatsomukselliset asiat erottavat ihmisiä toisistaan.
Myös sielunvihollinen, Saatana, erottaa ja riitauttaa ihmisiä keskenään. Se
on oikein sen lempi puuhaa. Mutta, ”Herra on rauha!”

ARMAHTAKAA !
Raamattu kehottaa; armahtakaa toisianne ja antakaa anteeksi
toisillemme. Olemme niin kovasydämisiä ja itsepäisiä, ettemme hevin
nöyrry toisten edessä anteeksi pyytelemään. Jeesus kuitenkin neuvoo:
”En sano ainoastaan seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä
kertaa seitsemän.” (Matt.18:22) On annettava lähimmäiselle anteeksi.
Ajatelkaa, päivässä pitäisi anteeksi antaa 490 kertaa?
Vasta kun Jumala tekee meille sydämen siirron, poistaen kivi sydämen
antaen tilalle rakastavan, me muutumme. Ja annamme anteeksi.
Rakkaus on myös totuutta. Jos näemme lähimmäisen olevan eksyksissä
sielun ja hengen puolelta, varoitamme Jeesuksen sanoin:
”Ellette tee parannusta, te hukutte kaikki.”
Iankaikkisuusasioistakin on puhuttava. Vaikka niistä moni tahtoisi vaieta
kokonaan. Mutta, ne kuitenkin ovat loppujen lopuksi niitä kaikkein
tärkeimpiä asioita elämässämme. En tahdo puhua teologista teoriaa, vaan
yksinkertaisesta sydämen uskosta, jonka Jumala on lahjoittanut niille, jotka
ovat kuuliaisia hänen sanalleen. Jeesuskin rukoilee puolestamme Isää:
”Pyhitä heitä totuudessa! Sinun sanasi on totuus” Joh. 17:17
Lainaan välillä Raamattua, etten vaan puhuisi omiani.
Jumalan sanassa on kaikki:
-Lohdutus murheessa. -Ase taistelussa. -Sielun ravinto.
-Iäisyys-sana katoavassa maailmassa.

-Sanalla vastustat saatanaa.

-Jumalan Sana varjelee sinut aina ja kaikessa. aamen.

KIITOS AVAA TAIVAANKANNEN
“Kiittäkää kaikkien edestä; sillä se on Jumalan tahto teistä
Kristuksessa Jeesuksessa.” 1Tes5:18
Hyvä masennuslääke on kiitäminen. Raamatun mukaan kiitollisuus on
paras tapa suhtautua elämään. Kiitollinen ihminen on onnellinen.
Mukavampi on katsella tyytyväistä ja kiitollista ihmistä, kuin valittajaa.
”Kiitä aina Jumalaa, ja rukoile, että hän sinua hallitsis, ja että
kaikissa töissäs seuraisit hänen sanaansa.” Tob.4:20
Kiittäkäät Herraa, sillä hän on hyvä, ja hänen laupeutensa pysyy
iankaikkisesti!” Ps.106:1
Joku on sanonut, että ainoa, mikä menee taivaan kannesta läpi on kiitos.
Kiitos tuo siunauksen, kun se osoitetaan sinne, minne se kuuluukin.
Jumala saakoon kiitoksemme ja kunnian !
Ihminen helposti haluaa itselleen kunniaa ja kiitosta. Ehkei pitäisi
rakastaa luotua enempää kuin Luojaa. Siksi ei ole viisasta, ihmisiä kiittää
ja kehua. Jumala ei anna kunniaansa kellekään toiselle. Vaan tahtoo
kunnian itselleen, ollen yksin Pyhä ja Kaikkivaltias. Jumala kunnioittaa
myös Sanaansa, niin paljon, ettei anna voimaansa sen ihmisen sanojen
taakse, joka ei usko ja tottele häntä.
”Ja kaikki, mitä teette, niin tehkää Herran Jeesuksen nimeen,
ja kiittäkää Jumalaa ja Isää hänen kauttansa.” Kol. 3:17

Auta Herra! Me eksymme!
”Katsokaat, ettei joku teitä viettele filosofian ja turhain jaaritusten
kautta, ihmisten ja maailmallisen opin mukaan ja ei Kristuksen
jälkeen. Kol.2:8
Tiedetään, kun antaa paholaiselle pikkusormen, se vie koko käden.
Jos mitä, niin hengellisiä asioita paholainen mielellään johtaa ja tekee
kaiken niin kauniisti ja järjelle sopivaksi, ettei ihminen osaa epäillä.
Yritetään pitää järjen avulla totena raamatunkohdat, mitkä kelpuutetaan.
Mutta, kuuliaisuus elää, niin kuin sana opettaa puuttuu. Se on
ulkokohtaista uskoa eli luulouskoa. Missä ovat silloin parannuksen teko ja
synnin hylkääminen? Entäs pelastusvarmuus? Onko sitä?
Jeesuskin sanoo: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: Herra, Herra!
Pidä tuleman taivaan valtakuntaan; mutta, joka tekee minun Isäni
tahdon, joka on taivaissa.” Matt. 7:21
Meille on annettu apu, joka on rakkaus totuuteen, Jeesukseen, joka sanoo
itsestään; ”minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kenkään tule Isän tykö,
vaan minun kauttani.” Joh.14:6 Jumalan salaisuuden avautuminen vaatii
Pyhää Henkeä. Rukoilkaa siis, että saisitte sen, sillä ilman sitä, on
mahdotonta ihmisen pelastua ja olla otollinen Jumalalle. Kristillisyytemme
ilman Henkeä on muotomenoa ja epäjumalanpalvelusta.
”Oi Luoja, lohduttajamme, ja Henki, pyhittäjämme,
totuuteen meitä johdata, ja armollasi kaunista.

Nyt Isälle ja Pojalle,

ja Hengelle myös Pyhälle, kunnia, kiitos iäinen!”

v.115

Etsivä löytää !

”Matt. 7:8

Joka tahtoo todella päästä taivaaseen tämän elämän perästä, sen on
käännettävä kelkkansa. Ei enää maailman himoihin, vaan kohti Jumalaa.
Jos vilpittömin sydämin etsit, niin kyllä Herra palkitsee sinut löytämisen
ilolla. ”Odota Herraa!” Älä luota itseesi, äläkä ihmisiin.
Jumala, sopivaksi katsomallaan ajalla, painaa sinettinsä sydämeesi ja
olet uudestisyntynyt. Jeesus opastaa etsijöitä sanomalla:
”Joka minua rakastaa, se pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa
häntä, ja me tulemme hänen tykönsä, ja asumme hänen tykönänsä.”
Joh.14:23 Oi Jeesus, olet todella meitä rakastanut. Mitä muuta voimme
antaa sinulle, kuin sydämemme. Tee sinä työsi meissä.
Vapahtajamme, kirkastit kaikessa Jumalaa ja hänen tahtoaan meille.
Annoit ymmärtää, ettei meidän tarvi peljätä mitään, sinä olet turvamme ja
kilpemme, aina ja kaikkialla. ”Minä olen teidän kanssanne!” Joh. 16:4
Muista mennä aina Isän eteen Jeesuksen nimen kautta, silloin Isä kuulee.
Virrenkirjoittaja sanailee: Kun välimiehenämme, Jumalan Poika on,
On meillä hädässämme, lohdutus verraton. (virsi 620:8)

Kiitos olkoon Jumalan, kun Hän tuli Pojassaan,
armahtamaan luotujaan!

VUOSI

2 0 0 7 tuli ja meni

Odotin mielenkiinnolla vuotta 2007. Aivan kuin jotain suurta tapahtuisi.
Ehkä jonkun ihmisen kohdalla tapahtuikin suuria asioita. Vasta kun
olemme eläneet koko vuoden, tiedämme oliko se maailman kaikkeuden
merkittävin vuosi. Kristitty ei odota ydinsotaa, vaan Jeesuksen paluuta.
Joku on sanonut, että molemmat tulee aikanaan. Meidän ei pidä ennustella
tulevia, mutta ajanmerkkejä kehotetaan seuraamaan. ”Valvokaa ja
rukoilkaa, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä.” Luulisi, että moni
muukin kantaa tuskaa, mihinkä tämä nykyinen maailman meno johtaa?
Kauanko Jumalalla riittää kärsivällisyyttä, katsella tätä meidän
synnintekoa ja luopumusta. Tuskin koskaan suomessa on oltu niin
eksyksissä, kun nyt ollaan. ”Herra, armahda vielä meitä! Ettemme
kulkisi syvemmälle pimeyteen ja paadutukseen. Pysäytä meidät ja vedä
tykösi suuren laupeutesi tähden. Joskus ajattelee, että pitäisikö tulla sota tai
joku järistys, että ihmiset suomessa heräisivät. Maailmalla näemme
maanjäristyksiä, tulvia, myrskyjä, sotia, nälänhätää ja luopumusta.
Niin, luopumusta Jumalan sanasta. Kirkko maallistuu. Katselin seurakunta
ilmoitusta, jossa luki, tanssit kirkossa. Ei ihme, että Jumala vaikenee.
Puhdistus olisi paikallaan. Sydän itkien kantaa tuskaa hukkuvista sieluista.
Onko täällä enää kukaan hereillä, vai ovatko kaikki nukahtaneet?
HERÄTKÄÄ NYT HYVÄT IHMISET, ENNENKÖ ON MYOHÄISTÄ!

”Jumala, armahda minua syntistä!” Luuk. 18:13
Joka tunnustaa syntinsä, eikä niitä salaa, sen Herra armahtaa.
”Sen tähden käykäämme uskalluksella armoistuimen tykö, että
laupeuden saisimme ja löytäisimme armon, kun apua tarvitsemme.”
Hebr. 4:16 Meillä, ihan jokaisella, on oikeus etsiä autuuttamme.
”Mutta Jumala on se, joka meitä teidän kanssanne Kristuksessa
vahvistaa, ja on meitä voidellut, joka myös on meitä lukinnut, ja antoi
Hengen pantiksi meidän sydämiimme.” 2Kor.1:21
Kiitos Jumalalle, ettei meitä hylkää, eikä unohda!
”Sillä ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän vielä pitäisi
pelkäämän, mutta te olette saaneet valittujen lasten hengen, jossa
huudamme: Abba, rakas Isä!
Se Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan
lapset.” Room. 8:16
Uskovien on puhuttava ja kirjoitettava, ettei kukaan pääsisi sanomaan
tuomiolla, sinäkin tiesit totuuden, etkä kertonut siitä.
Tapahtuipa mitä tahansa: ”Näin sanoo Herra sinun pelastajasi, Israelin
Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka sinulle opetan
mikä tarpeellinen on, ja johdatan sinut tietä, jota käyt.” Jess.48:17
Turvallista on vaeltaa Herran tiellä. Hän on voimallinen pitämään meistä
huolta. Ja niitä, jotka vielä vaeltavat maailman teillä, rukoilen, että saisitte
parannuksen armon ja uuden toivon sydämeen!

USKO JA USKONNOLLISUUS
Jeesus sanoi: ”Katsokaa, ettei teitä joku petä. Sillä monta tulevat
minun nimeeni ja pettävät. Sillä väärät Kristukset ja väärät profeetat
nousevat, pettääksensä, jos mahdollista valituitakin.” Mark.13:5,6,22
Jeesus tiesi mistä puhui. Kunpa Hän tulisi pian takaisin, puhdistamaan
temppeliä, vääristä apostoleista ja valheen enkeleistä.
Jeesuksen nimen alla on paljo uskonnollista toimintaa, osa jopa
Raamatun ja Jumalan tahdon vastastakin. (esim. nais-pappeus)
Jokaisella on oikeus uskoa tavallaan. Meillähän on uskonnonvapaus.
Ja eikö kaikki uskovat ole uskonnollisia? Vai onko uskonnollisuus sitä,
että pidetään yllä muodollista uskonharjoitusta? Puhutaan Jumalasta ja
Jeesuksesta, vain viran puolesta palkkaa vastaan, mutta eletään toisin.
Tahdon kirjoittaa uskonnollisuudesta, koska se on yleensä esteenä
elävälle uskolle. Enempi tästä pitäisi puhua ja kirjoittaa uskovien, joille
on kirkastunut, että muotomenon harjoittajilta puuttuu Totuus.
He mielellään keräävät katseita ja ihmisten suosiota. Puheissa oma minä
ja astian maku, pitkine jaarituksineen ja selityksineen. Uskonnollisuus on
aivouskoa, josta sydämen kuuliaisuus puuttuu. Totellaan ihmiskäskyjä.
Uskonnollinen ei tahdo Jeesuksen vielä tulevan, koska ei ole valmiina
lähtöön. Uskonnollisuus on myös pintahengellisyyttä ja luullaan
pelastuvan omien tekojen kautta. Nukkuu väärään rauhaan.

ELÄVÄ USKO
”Usko on vahva uskallus niihin, jota toivotaan ja ei näkymättömistä
epäile. Uskon kautta ymmärrämme, että maailma on Jumalan
sanalla valmistettu. Ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle;
sillä joka Jumalan tykö tulla tahtoo, sen pitää uskoman, että hän on.”
Heb. 11:1,3,6 Uskova luottaa koko sydämen voimalla Kristukseen,
pelastajaansa, eikä tahdo tehdä syntiä tahallaan.
”Mutta kaikki, jotka avoimilla kasvoilla Herran kirkkautta
katselevat, kuin peilistä, muutetaan saman kuvan kaltaiseksi,
kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin Herran Hengestä.” 2 Korint. 3:18
Uskova on huoleton vapaa ja iloinen. Kukaan ihminen ei voi riistää
häneltä pois sitä minkä Jumala on lahjoittanut. Uskoon tulo on
rehelliseksi tulemista. Uskovat elävät päällisin puolin yksinkertaista,
mutta sisäisesti äärettömän rikasta ja onnellista elämää.
Jumala on lahjoittanut heille omantunnon rauhan ja Kristuksen
sisäisen tuntemisen. Siis, heillä on pelastusvarmuus.
Uskova on uusiluomus eli uudestisyntynyt.
Kaikki on Jumalan suurta armoa!
”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka meille voiton antanut on,
meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta!” 1 Kor. 15:57

OLKAA AINA ILOISET

Tess. 5:16

(uskoville)

Jeesus rukoilee Isänsä puoleen: ”Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja
puhun näitä, että heissä olisi minun iloni täydellinen. Minä annoin
heille sinun sanasi, ja maailma vihasi heitä, sillä ei he ole maailmasta,
niinkuin en minäkään maailmasta ole. Ja vielä heille julistan;
että se rakkaus, jolla sinä minua rakastit, heissä olisi, ja minä myös
heissä.” Joh. 17:13,14,26
Jos sinun elämässäsi ei ole iloa, niin ehkä sydämestäsi puuttuu elävä usko,
eli tuo Kristuksen sisäinen tunteminen, mitä Hän lupaa yllä olevassa
Raamatun kohdassa. Todellinen ilo ei ole jatkuvaa naurua, vaan sisäistä.
On vain niin hyvä ja turvallinen olo, eikä tarvitse surra mitään.
Tulevaisuus on toivoa täynnä. Vaikka joutuisi keskelle ahdistusta ja
sotaa, sisäinen rauha ja mielen tyyneys säilyy. Sitä on ilo Herrassa.
Luonnollinen ihminen ei sitä tajua. Se menee yli hilseen tavalliselta
ihmiseltä. Se on voimamme. Tätä tahtoo myös Jumala ja Jeesus, jos
uskomme on aito, täytymme taivaallisella ilolla.
Jeesus vakuuttaa: ”Teidän sydämenne on iloitseva, ja ei kenkään
pidä teidän iloanne teiltä ottaman pois.” Joh.16:22
Elämä Jumalan yhteydessä, on elämää ilossa. Hengen hedelmä on ilo.
Kyynel on ilon ankkuri, se on ankkuroitu Golgataan. Siihen mitä Jeesus
on tehnyt minun puolestani, siinä on elämäni ja iloni.
Teidän murheenne on muuttuva iloksi Joh. 16:20

Lasten kaltaisten on taivasten valtakunta.
Katsokaa lapsia ja heidän iloaan. Jeesuskin otti lapset uskon esikuvaksi.
Tosin monet aikuiset ovat eksyttänee nämä viattomat lapset, niin että ilo
on kadonnut. Voi sitä jonka kautta eksytykset tulee. Parempi olisi, että
myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja upotettaisiin meren
syvyyksiin. (raamatusta)
”Herra, armahda meitä!”
Me huudamme, Jumala, sinun puoleesi, täältä pimenevästä maailmasta,
jossa ihmiset ovat menettäneet toivonsa ja ilonsa elämässä. Anna
sydämemme uusi usko, toivo ja rakkaus, että jätämme elämämme ja
asiamme, Sinun haltuusi, kuule meitä, Jeesuksen tähden! Aamen.
Ellei ihminen opi purkamaan taakkaansa, häntä alkaa riivata kaikki asiat,
terveyskin voi mennä, ja joutuu painimaan ongelmiensa kanssa yksin.
Eikä pääse nauttimaan sitä iloa, rauhaa ja vapautta, Pyhässä Hengessä,
mitä Raamattu lupaa.
”Herran lunastetut palaavat riemulla, iankaikkinen ilo on oleva
heidän päänsä päällä. Ilon ja riemun he käsittävät, ja murhe ja
huokaus pitää pakeneman.” Jes. 35:10
Siis luota voimaan Herran ja kiitä armoaan! Virsi 243:4

SUOLANA JA VALONA

(uskoville)

Uskoville on annettu tehtäväksi olla suolana ja valona maailmassa.
Voi meitä, jos näemme, että joku tekee tahallaan syntiä, emmekä nuhtele
häntä. Näin saatamme sieluja kadotukseen. Eivät he itse ehkä näe sitä
väärää ja pahaa, mitä tekevät. ”Syntiä tekeviä nuhtele, kaikkien kuullen,
että muutkin pelkäisivät.” Tim.5:20 Näin meitä Raamattu kehottaa.
Olemmeko uskovia? Jotka tunnemme, miten Taivaan vanhimman sydän
kärsii, kun näkee lapsensa synninpauloissa. Muistaneet varoittaa?
Samalla voimme tutkia itseämme, miten olemme tuoneet elävän
evankeliumin lohtua ja valoa sinne, missä ollaan armosta osattomia?
Suola kirvelee, mutta se tuo raikkautta ja puhtautta sinne, missä kaivataan
elävää Jumalan sanaa. Kuka sitä pinnallista ja makeilevaa jaksaa aina
kuunnella tai lukea. Ja milläs sitten suolataan, jos suola käy mauttomaksi?
Kuka maailmalle näyttäisi synnin ja että ovat väärässä, ellei uskovaiset?
Kirkon työntekijöillä on harvoin rohkeutta ja voimaa puhua synnistä ja
tulevasta Jumalan vihasta, joka kohtaa kaikkia synnintekijöitä.
Rukoillaan, pappiemme puolesta ja suomen kansan puolesta!
Sillä, muutoin kaikki eksyy ja hukkuu synteihinsä. Nyt tarvittaisiin
tulta taivaasta, herättämään paatuneet sielut synnin unesta.
Ennen kuin on myöhäistä. Sillä eksytyksen ajat ovat alkaneet.
Jeesus sanoo: Valvokaa, ja vielä valvokaa!

Turha pullikoida Jumalaa vastaan.
Kerran iankaikkisuudessa ymmärrämme kaiken.
”Älä ole epäuskoinen vaan uskovainen” Joh. 20:27
Jeesus sanoo: ”Voi teitä, jos kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää”
Apostoli jatkaa: ”Maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa
vastaan.”
Mutta, me tahdomme totella Jumalaa, emme hyväksy kaikkea, vaikka
koko suomi suurin piirtein olisi meitä vastaan.
Olemme voittajan puolella, olemme Jumalan Sanan puolella.
”Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se
saadaan suolaiseksi. Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois
heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.”
”Te olette maailman valkeus, niin loistakoon teidän valonne ihmisten
edessä, että he kunnioittaisivat Isäänne, joka on taivaissa.”
Matt.5:13,14,16
Raamattu puhuu valosta. Jeesuskin sanoo” Minä olen maailman valo,
joka minua seuraa ei vaella pimeässä.” Ihmiset kaipaavat valoa, mutta
toisaalta pelkäävät sitä, ettei heidän pimeyden tekonsa paljastuisi.
Sä käskit Herra valona, mun maailmassa olla. Nyt kelvotonta armahda,
en kestä tuomiolla. Vain voimastasi voiman saan, lamppunasi loistamaan,
Ja säilyn suolanasi!

Ä LKÄÄ TUOMITKO!
Tämän jokainen on kuullut. Vaikka ei muuta tietäisi raamatusta, niin
tämän lauseen tietää. En minäkään ketään tuomitse, eikä kukaan uskova,
vaan Jumalan Sana on se, joka tuomitsee.
Me vaellamme valossa ja olemme valon todistajia.
Ennen inhosin uskovaisia, kun ne aina tuputti raamatunlauseita ja kyselivät
”miten on sun sielus laita?” Kerran kuitenkin yksi tavallinen ihminen,
täynnä Pyhää Henkeä, sai vakuuttuneeksi minut Jumalan olemassa olosta,
niin täysin, etten sen jälkeen ole epäillyt. Nyt olen ikikiitollinen, että
suomut silmiltäni ovat pois, enkä vaella enää omavanhurskaudessa, vaan
saan alati olla Kristuksen sisäisessä tuntemisessa, Jumalani edessä.
Ne, joita on armahdettu, ovat velvollisia armahtamaan muita.
Ja antamaan anteeksi, niin kuin mekin olemme anteeksi saaneet.
Todistajan tehtävässä ollaan Jumalan Pojan uskossa.
Viedään ilosanoman evankeliumia eteenpäin ja yritetään saada muutkin
uskomaan. Itsessämme olemme heikkoja, mutta me saamme voiman.
Herra on luvannut sen. ”Heikoissa minä olen väkevä”
Omassa voimassa me väsymme ja uuvumme, emme pysty kantamaan
yhtään hedelmää. Mutta, Jumalan sana lupaa:
”Olkaa te hiljaa. Minä taistelen teidän puolestanne!”

KANTAKAAT TOINEN TOISTENNE KUORMAA JA NIIN
KRISTUKSEN LAKIA TÄYTTÄKÄÄT.

Gal.6:2

Palvelemme lähimmäisiämme vapaasta tahdosta, sydämen rakkaudella,
niin kuin palvelisimme Herraa.
Emme ole ihmisten mielipiteiden orjia, emmekä kenkään armoilla.
Olemme täysin vapaat ja iloisin ja vapain sydämin, vaellamme eteenpäin.
Voimme viitata kintaalla ihmisten puheisiin.
Uskomme Jumalaan ja todistamme, Jeesus Kristus on Jumalan
Poika ja meidän Herramme. Kuolleista ylösnoussut Vapahtajamme!
”Pois se minusta, että muusta kerskaisin, vaan ainoastaan meidän
Herran Jeesuksen Kristuksen rististä; jonka kautta maailma minulle
ristiinnaulittu on ja minä maailmalle.” Gal. 6:14
”Kaikki ovat uskovaiselle mahdolliset.” Mark. 9:23
Vihollisemmekin Jumala lyö maahan ja antaa meille riemuvoiton.
Mutta ehtona on usko. Ja mehän uskomme. Jumalan työtä se on meissä.
Yksin armosta. Ei oma apu mitään auta. Saamme kulkea valmiiksi
tehdyissä teoissa. Apu tulee ylhäältä.
Jeesus tuntee omansa. Emme tahdo teeskennellä, olevamme jotain muuta,
mitä olemme. Sitä paisi, kyllä Jumala näkee sydämen ja lukee ajatukset.
”Jumalan armosta olen se mikä olen.” Raamattu sanoo; ettei yksikään
teeskentelijä ole astuva taivasten valtakuntaan. Kovaa tekstiä. Jumala on
kiivas ja kuluttavainen tuli, mutta katuville, laupias ja armahtavainen.
Ole kiitetty, Herramme Jeesus!

MOOSES JA JEESUS
Mooseksen kautta tuli laki ja Jeesuksen kautta armo. Molempia tarvitaan.
Lakia tarvitaan, että tiedetään mikä on Jumalan tahto ja että ihminen tuntee
syntisyytensä, Jumalan edessä. Eihän kukaan voi pelastua, jos ei ole
synnin tuntoa. Vasta kun ihminen tuntee rikkoneensa käskyjä vastaan, eikä
voi päästä rauhaan Jumalan kanssa. Vaan synnintunto kalvaa sisintä ja
ahdistaa, eikä voi itse vapauttaa itsensä, vaan näkee edessään helvetin ja
kadotuksen. On niin paljon tullut tehtyä syntiä. On kurja ja kelvoton.
Viheliäinen otus. Tämä kuilun pohjalla kiemurteleva syntinen alkaa
tosissaan huutamaan Jumalaa avuksi. ”Armahda, Jumala, armahda
minua syntistä, armahda Jeesuksen Kristuksen tähden.”!
Nyt Jumala ojentaa kätensä, tämä käsi on hänen rakas Poikansa, Jeesus
Kristus. Ihminen alkaa tajuta, miten Jumala vihaa syntiä ja minkälaisen
ratkaisun hän on valinnut sovitukseen. Uhraamalla kaikkein rakkaimpansa,
ainoan Poikansa, joka oli kuuliainen kaikessa ja noudatti aina Isän tahtoa.
Meidän syntisten tähden, hän sai kärsiä. Tämän tien autuuteen Jumala on
valmistanut meille. Hintana Jeesuksen sovintoveri. Otatko sinä vastaan
sen, mitä Jumalan käsi ojentaa. Vai etsitkö omia pelastuskanavia? Kun
syntinen nostaa katseensa Golgatan keskimmäiselle ristille, ja näkee siellä
Jumalan Pojan verissään, riippumassa minun tähteni, eikö sydän jo säry
”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!”

Kiitos Jeesus Kristus!
Sinun ansiostasi, minulla on iankaikkinen elämä ja autuus!
Näin paljon meitä on rakastettu ja armahdettu.
Ei kenenkään tarvitse enää vaeltaa epätoivoisena. Kaikille on taivas auki.
Kuka vain nöyrtyy, katumukseen ja parannukseen.
Jumala armahtaa meitä, Jeesuksen ansion tähden.
”Ja avuksesi huuda minua hädässäsi, niin minä tahdon auttaa sinua,
ja sinun pitää kunnioittaman minua.” Psalmi.50:15
Tätä sanotaan Jumalan puhelin numeroksi. (Paina muistiin!)
Kristus on raamatun punainen lanka. Kaikki aarteet on kätkettynä
Jeesukseen Kristukseen meitä varten. Tässä se on, koko raamatun A ja O.
Ota tai jätä. Ihmisellä on vapaus valita. Vapaa tahto. Ratkaisun tekoa ei
kannata siirtää. Voi nimittäin olla, että armon aikasi loppuu. Et saa enää
uutta mahdollisuutta, etsikko aikasi on päättynyt. Hiekka tiimalasissa on
valunut loppuun. ”Sinä olet hyljännyt Herran sanan, ja Herra on
hyljännyt sinut.” 1Sam.15:26
Voi Rakas Ystävä! Älä pidä halpana Herran armotarjousta!
Kyse on sielusi iankaikkisesta autuudesta.
”Kirkasta oi Kristus meille, Ristinuhri Golgatan!
Josta meille langenneille, loistaa sydän Jumalan.
Uskon silmä kiinnitä aina kohti ristiä.” virsi 301

KAIDAN TIEN KULKIJAT
Se tie on niin kaita ja portti niin ahdas ja harvat vain pääsevät sisälle sinne.
Lauletaan laulussa. Päätä sinä, hyvä lukijani, jo hyljätä tämän maailman
lavea tie ja lähteä Herran tietä kulkemaan. Hyvän Paimen seurassa.
Hän vie viheriälle niitylle ja virvoittavien vetten tykö. Hän etsii eksyneen
lampaan, kantaen olallaan uupunutta. Hänellä on hyvä tahto sinua kohtaan.
Hän tietää ja tuntee sinut. Hän katselee sinua tälläkin hetkellä säälien.
Odottaa vain kutsuasi, koska olet valmis avaamaan sydämesi oven hänelle.
Hän ei tule kutsumatta, eikä väkisin. Hän kunnioittaa ja rakastaa sinua.
Et voi maallisilla silmillä nähdä häntä. Kuitenkin Hän näkee sinut.
Hän odottaa ja odottaa Sinua!
Tahdon olla se yksi kadonnut lammas, joka tiesi olevansa eksyksissä ja
tarvitsevansa apua. Ne 99 muuta lammasta eivät tienneet olevansa
eksyksissä, eivätkä tarvinneet Paimenta. Vain yksi tajusi.
Jumala johdattaa ihmislapsia täällä maan päällä, tavalla ja toisella, valossa
ja pimennossa. Niin on olleet sukupolvet ennen meitä, vaivain teitä
kulkeneet, uskoneet ja toivoneet. Nyt on tullut meidän vuoro.
Sanan turvin kulkea. Virrenkirjoittaja sanailee. Esi-isät odottivat mitä
Jumala tekee. Kaikki oli Jumalan käsissä. Uskottiin ja toivottiin Jumalalta
kaikkea mitä tarvittiin. Kiitettiin ja rukoiltiin. Oltiin hiljaa Herran edessä.
Annettiin kaikki valta ja kunnia Jumalalle!
Tapahtukoon Hänen Pyhä tahtonsa!

Onko meiltä Pyhyys kadonnut kokonaan?
Onko mikään enää Pyhää? Mihinkä ovat kadonneet kaikki Pyhät?
Onko heitä enää olemassa? Kuitenkin Raamattu sanoo:
”Olkaa Pyhät, sillä minä olen Pyhä” ja ”Ilman pyhitystä ei ole kukaan
näkevä Herraa” Voi meitä, eksyneitä!
Totuutena kerrottakoon, että aina on pieni joukko ihmisiä, jotka
elävät vain pyhittyäkseen iankaikkisuutta varten. Jumala heidät
vanhurskauttaa ja pyhittää. Itsessään he vain itkevät syntisyyttään ja
näkevät voimattomuutensa. Näitä taivaan kirkkautta säteileviä voi onnistua
jossain näkemään, jos oikeissa paikoissa kulkee. Mitä yhteistä on valolla ja
pimeydellä. Entä mitä yhteistä on uskovalla uskottomien kanssa. Erotkaa
maailman ihmisistä ja kaikesta pahasta ja väärästä mitä he tekevät. Heille
kaikki on luvallista. Meille ei. Älkää suostuko kantamaan vierasta iestä.
Puhdistukaa, olkaa Kristuksen kirje maailmalle!
Jumala käyttää teitä työssään, jos teillä on puhtaat vaikuttimet.
Vaikka, ette sanoisi sanaakaan, teidän kasvonne puhuvat puolestanne.
Olkaa rohkeat ja lujat. Jumala on kanssanne, antaen apunsa kaikkeen
Te saatte vain ottaa vastaan ja kiittää!
”Tie vie kaita riemuun taivaan, portti ahdas kunniaan!”
virsi 405:2

USKOVAN ONNI JA AUTUUS
”Autuas on se ihminen, joka panee uskalluksensa Herraan, ja ei
käänny ylpeiden tykö ja niiden, jotka valheella vaeltavat.” Ps.40:5
Vaikka uskovia pidetään vähä tärähtäneinä, yhden asian ihmisinä,
ei moni arvaa, miten ihanaa on elää uskossa.
Ajatellaanpa vaikka sitä, mitä ei yksikään ihminen tiedä, nimittäin mitä
tulevaisuus tuo. Uskova voi aivan levollisesti luottaa, että kaikki on
Korkeimman kädessä, tapahtui mitä tahansa, Minulla on hyvä Isä
taivaassa, joka pitää minusta huolen. Eikä mitään voi tapahtua, Isän
sallimatta. Virrenkirjoittajakin sanailee:
”Kun Herra hoitaa paimentaa, ei mitään silloin puutu. ”
Nämä virren sanat osuu kuin naulan kantaan uskovan elämässä.
Ei todellakaan mitään puutu. Sitä mitä ei ole, sitä ei tarvitsekaan. Itse ei
tarvitse surra eikä murehtia. Ei huolen häivää, elämän taivaalla.
Raamattu sanoo nasevasti: ”Vanhurskas on elävä uskosta.” Ihmiselle
on annettu vain yksi elämä sitä varten, että saa yhteyden Jumalan kanssa.
Ellei ole ystävyyttä Jumalan kanssa tässä elämässä,
ei kuolemakaan siihen muutosta tuo. Vakava asia.
Raamatusta luemme:
”Älkää mistään murehtiko, vaan olkoon teidän anomuksenne
kaikissa asioissa Jumalalle tiettäväksi, kaikella rukouksella, ja
pyytämisellä kiitoksen kanssa.” Phil. 4:6
Olkoon rukouksemme, että saisimme sielullemme pelastuksen!

”Usko on luja luottamus” Heb.11:1
Jos tulisi äkkikuolema, esimerkiksi joku rattijuoppo ajaisi päälle,
meille ei jäisi lähtöhetkellä valmistautumisaikaa. Koko elämämme ja
armonaikamme olisi hukkaan tuhlattua, ellei olisi elävää uskoa.
Ainoa murhe, jonka Jumala jättää meidän sydämelle, on murhe synnistä.
Elämä on jatkuvaa parannuksen tekoa. Kun näkee elävässä uskossa olevan
ihmisen, hänen kasvonsa loistavat kirkkaana, on iloinen ja vapaa käytös,
eikä siinä tarvita meikkiä eikä hienoja vaatteita, mutta ah kaikki niin
yksinkertaisen kaunista ja pyhää. Jos sinulta ilo ja rauha puuttuvat
sydämestä, kannattaa asialle tehdä jotain, ennen kuin on myöhäistä.
Lapsenomainen luottamus kuuluu uskoon, silloin voi täysillä elää tätä
hetkeä. Toivo on sitä, että tiedetään parhaitten asioiden olevan vielä
edessäpäin. Lopulta meidän käy hyvin, kaikkien, jotka uskovat.
Tärkeintä uskossa on tietenkin kohde, mihin uskotaan. Usko voi olla
heikkokin, mutta jos se kurottautuu Jeesusta Kristusta kohti, niin kyllä
hän itse meissä, uskon vahvistaa.
Luther sanoo että” usko kestää vain niin kauan, kun se taistelee.”
Vapautta, iloa ja rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa, on uskovan elämä.
Jos kuka etsii täällä maan päällä Jumalan mielisuosiota, pääsee siitä
osalliseksi, esittämällä Isän edessä, Jeesuksen sovitustyötä,
omien syntiensä sovittajana.
”Armahda minua, laupias Jumala, armahda minua syntistä, rakkaan
Poikasi, Jeesuksen alas vuotaneen sovintoveren tähden!” aamen.

R U K O U S sielujemme pelastukseksi
”Olkaat alinomaisesti rukouksissa, valvoin niissä kiitoksen kanssa.
Rukoillen ynnä meidänkin edestämme, että Jumala meille sanansa
oven avaisi, Kristuksen salaisuutta puhumaan.” Kol. 4:2
Rukous on yhteydenpito Jumalaan, Jeesuksen kautta ja nimessä.
Kukaan ihminen ei voi antaa yhtään elinpäivää meille, mutta Jumala voi.
Monesti ihminen pyörii ja askartelee kaikissa näkyvissä asioissa ja
unohtaa, että aika rientää ja olemme kuin savu, joka hetken näkyy ja sitten
katoaa. Kuoleman jälkeen, on vain yksi asia merkityksellinen. Onko
synnit anteeksi saatu? ”Käykäämme sen tähden uskalluksella armon
istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon
avuksemme oikeaan aikaa.” Hepr. 4:16
Paholainen yrittää estää kaikin voimin meitä rukoilemasta, sillä
jos me saamme ylhäältä apua, ei paholaisen keinot tepsi meihin.
Onhan meidän Herramme Jeesus Kristus, kukistanut paholaisen,
kerran Golgatan ristillä. Tässä on se salaisuus. Ei kukaan omassa
voimassaan voi voittaa pahaa, parantaa sairautta tms. Jokainen uskova
tietää, miten suuri valta ja voima on tämän maailman Ruhtinaalla. Sitä ei
kannata koskaan väheksyä. Siksi tarvitaan jatkuvaa rukousta, että,
Jeesus vielä varjelisi meitä paholaisen juonilta.
Meidän tulisi rukoilla Hengessä ja totuudessa, sillä senkaltaisia
rukoilijoita Isä tahtoo.
”Kiitos, kunnia ja ylistys, Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,
nyt, aina ja iankaikkisesti! Aamen.”

”Puhu, Herra; palvelijasi kuulee! ”(1 Sam.3:9)
Kun rukoillaan Hengessä, silloin on rauha rukoilijalla, ja sydän ehtii
mukaan ja sielu kohoaa ylös taivaaseen Isän luo.
Parhaat rukoukset tulee silloin, kun on tosi hätä ja tarve saada apua.
” Mene yksinäiseen paikkaan, sulje ovi perässäsi ja rukoile Herraasi”
Näin kehotetaan. Toisaalta rukoilla voi missä vain, vaikka auton-ratissa.
Sen, joka rukoilee, pitää uskoa, että Jumala on, muuten rukous on turha.
Epäusko estää rukouksen. Eikä rukous nouse kattoa korkeammalle.
Vähän rukousta, vähän siunausta, paljon rukousta, paljon siunausta.
Aamulla ennen ylösnousua, lue Isämeidän rukous, jätät päiväsi, asiasi ja
elämäsi Herran haltuun. Illalla rukoile anteeksi tottelemattomuuttasi,
Jumalaa kohtaan ja laiminlyöntejä lähimmäisiäsi kohtaan.
Rukous on keskustelua Jumalan kanssa. Emme aina tiedä, mitä pitää
rukoilla, mutta Henki neuvoo meitä rukoilemaan oikein. Jumala ei ole
automaatti, joka toteuttaa kaikki pyynnöt, siksi on aina sanottava lopuksi
”tapahtukoon Sinun tahtosi!”
Ne, jotka eivät osaa rukoilla itse ollenkaan, voivat hakeutua rukouspiiriin
tai ystävävien luo, jotka ovat tottuneet rukoilemaan. Tai mennä johonkin
tilaisuuteen, missä rukoillaan. Tai ottaa virsikirja ja lukea virren säkeistöjä,
nekin on rukouksia. Joskus on hyvä vain kuunnella, mitä Herra puhuu?
Kiitosta ei saa unohtaa. Rukouksen voima on käsittämättömän suuri.
”Rukouksen hiljaisuuteen, valoon kirjan avatun,
lähellesi Vapahtaja

kutsut kesken taistelun.”

P A R A N N U S T Ä S SÄ A J A S S A J A E L Ä M Ä S S Ä
Muotisana kiire, jonka taakse on hyvä paeta. Pintaliitoa monen elämä.
Tuntuu, kuin ihmiset ajattelisivat; heti kaikki mulle, tässä ja nyt.
Pitää olla menestyvä ja rikas. Entäs, kun elämänlankamme äkkiä katkeaa,
kaikki jää siihen paikkaan. Harva muistaa meitä hautajaisten jälkeen. Ja
vaikka olisi elämässä rakentanut mitä, niin kaikki on lopulta tulen ruokaa.
Olemme tuhkaa ja tomua. Kaikki on turhuutta ja tuulen tavoittelua!
sanoo saarnaaja.
Mutta, kerran meidän on tehtävä tiliä Jumalalle siitä, miten olemme
käyttäneet kalliin armon ajan. Tätä samaa asiaa tahdon ottaa monessa
kohtaa esiin, kun tuntuu, että siitä puhutaan aivan liian vähän. Kuitenkin se
on elämän kallein asia. Sielun pelastuminen, voiko olla mitään
ihanampaa asiaa, tässä luopumuksen ajassa. Jo yhdestä pelastuneesta,
enkelit iloitsevat taivaassa ja mulla tippa linssissä, pelkästä ajatuksesta.
Missä vietän iankaikkisuuteni? Kuinka on mun sielun laita? Miten
mun poloisen käy, kun kuolen? Älköön kukaan siirtäkö näiden asioiden
kyselemistä tuonnemmaksi, siitä voi joutua maksamaan liian kalliin
hinnan. Jos ajattelet, että olet aika hyvin elänyt, etkä ole tehnyt mitään
suuria syntejä. Niin mieti, kuoliko Jeesus turhaa Sinun tähtesi?
”Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta
tulla vanhurskaiksi, olette langenneet pois armosta. Kuka esti teitä
olemasta totuudelle kuuliaisia?” Gal. 5:4

Omilla ansioillaan ja töillään ei voi kukaan pelastua.
Vaikka olisi koko elämänsä palvellut Jumalaa ja lähimmäisiä.
Paavalinkin ajatus on: kaikki ihmisen uskonnolliset teot pelastumisen
kannalta, ovat Jumalan edessä tuomittuja. Jäljelle jää yksin Kristus.
Hänessä on pelastus, yksin Hänessä. Ei missään muussa. Eikä kukaan
muu voi pelastaa kuolemasta ja kadotuksesta. Hän yksin.
Paljon on etsintää ja paljon on tarjontaa. Laidasta laitaan. Pinnallisesta
hengellisyydestä, syvälliseen tutkisteluun. Mutta: luonnollinen ihminen ei
ota vastaan sitä, mikä Jumalan on, koska se on ihmiselle hullutus, järjen
vastaista. Se on tutkisteltava Hengessä. Lohdullista on lukea Jumalan
omaa sanaa, missä luvataan meille: ”Jumalan hyvyys vetää sinua
parannukseen.”Room.2:4 Vasta kun on saatu synnin tunto ja tehty
parannusta synneistä, tulee Jeesus meille tärkeäksi, kalleimmaksi aarteeksi
auringon alla. Kenellä ei ole synnintuntoa, sillä ei ole Jeesukselle paljon
käyttöä. No jouluna ja pääsiäisenä, syntymää ja kuolemaa muistellaan.
Joillekin voi tuntua, että kyllä mä Jumalaan uskon, mutta mitä Jeesus
tekee siinä? Kunpa moni pääsisi niin pitkälle uskon asioiden tutkistelussa,
että kirkastuisi Jeesuksen sanat: ”Sillä Isä rakastaa itse teitä, että te
minua rakastitte ja uskoitte minun Jumalasta lähteneen.”Joh.16:27
”Ken Jeesukseen ei uskalla, on tuomittu jo aivan, sen hylkää Herra Jumala,
se ikuisen saa vaivan. Ken Herran uhrikaritsaa ei ota turvaksensa,
se omaksensa ei tunnon rauhaa saa, autuutta osaksensa.” Virsi 260:4

Ellette synny uudesti ylhäältä, te ette voi nähdä Jumalan valtakuntaa.
Sopivaksi katsomallaan ajalla Jumala uudesti synnyttää ihmisen. Tämä
merkitsee sitä, että ihminen hylkää synti elämänsä ja alkaa elää Jumalan
tahdon mukaan. Silloin jäävät pois alkoholi, tanssi, huoruus, kiroaminen
yms. pahat tavat, jota tämän maailman ihmiset harrastavat. Synnin
katseleminen ja sitä vastaan taisteleminen ei päästä synnistä, mutta: ”Joka
uskoo Pojan päälle, hänellä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei
usko Pojan päälle, ei hänen pidä elämäää näkemän, mutta Jumalan
viha pysyy hänen päällänsä.” (Joh.3:36)
Voi vain kuvitella miten ihanalta tuntuu heittää syntitaakkansa, enää ei
pelota kuolema eikä kukaan ihminen maanpäällä voi ottaa pois sitä rauhaa
ja iloa, minkä Jumala lahjoittaa. Vaikeinta uskonasioissa on se, kun ei
tiedä ketä uskoa, kaikki sanoo olevansa oikeassa ja matkalla taivaaseen.
Raamattu kehottaa meitä tutkimaan Henget. On muistettava, että piru
osaa hyvin raamatun ja saatana pystyy matkimaan Jumalaa ja
kuiskutella kaikkea korvaamme, niin, että luulemme sen olevan Jumalasta.
Ja voi, tämä valheen enkeli, nimittäin paholainen, voi muuntua
Kristukseksi, Kaikkea muuta paholainen voi tehdä, paitsi se ei voi antaa
meille rauhaa. Sen antaa vain Jumala. Miksi pitää olla kaksi, nimittäin
Jumala ja tämän maailman ruhtinas, jotka koko ajan taistelee, kumpi
voittaa meidän sielumme. Kumpikin yrittää tehdä tyhjäksi toistensa töitä.
Tämä saatana, joka on tottelemattomuuden tähden taivaasta alas heitetty
enkeli, tekee ahkerasti työtään täällä lopunajassa.

Voi, niin monta perhettä saatana on saanut hajottaa.
Monta onnetonta ihmistä suomessakin saatanan riivaamaa. (viina, seksi)
Nyt lopun aikana tuntuu, että saatana huomaa aikansa loppuvan ja sen
tähden yrittää voittaa itselleen sieluja, niin paljon kuin suinkin. Ja yrittää
kaikin voimin estää, ettei kukaan ihminen tulisi synnintuntoon. Sillä silloin
ihminen alkaa etsiä totista Jumalaa ja saatana menettää todennäköisesti
riivaamansa ihmisen. Tähän kohtaan sopisi se kuvaus kahdesta karsinasta.
Toisessa karsinassa on tämän maailman omat ja toisessa kristityt: ”ne,
jotka suuresta vaivasta tulivat ja ovat vaatteensa pesseet ja ovat
vaatteesa Karitsan veressä valkaisseet.” Ilm.7:14
Nämä ovat uudestisyntyneitä. Kumpaan karsinaan sinä lukijani kuulut?
”Tutkikaa siis sydämiämme, olemmeko uskossa?”
Ilman uskoa ei kukaan ole iankaikkisen elämän perijä.
Vanhat hengelliset kirjat on ihania. Ne opastavat tietä taivaaseen,
tuntuu, kun nykyaikana ei enää osattaisi kirjoittaa niin, kuin ennen.
Kaikki hiljaisuus, rukous ja Jumalan Sanan äärellä olo, on
kallisarvoista ajan käyttöä. Kun annat aikaasi Jumalalle, Jumala
palkitsee sen sinulle monin kerroin. En tarkoiteta mitään palkkatyötä,
vaan omaa vapaata aikaasi ja varojasi. Uhraa niitä Jumalan valtakunnan
työhön, et tule katumaan. Näet, ettei Jumala jää kellekään velkaa.
Kaikki, mikä nousee uskosta on hyvää.
Jeesus kysyy, löytäneekö hän uskoa maanpäältä, kun tulee?

A H D I S T U S JA M A S E N N US
”Maailmassa on teillä tuska, mutta olkaat hyvässä turvassa,
minä voitin maailman” Joh. 16:33. Näin lupaa Jeesus.
Eikä hän ole mikä tahansa historian hahmo. Vaan maailman Vapahtaja,
Jumalan Poika, joka on ollut kiusattuna, niin kuin mekin.
Sääli tulee, kun masentuneita ihmisiä on niin paljon. Heiltä on ikään kuin
elämän valo sammunut, mistään ei tule mitään, tuskin jaksetaan edes
sängystä nousta ylös ja pukea. Tietysti omat väärät valinnat ja synnit,
johtaa ihmistä sairastumiseen ja omaan onnettomuuteen.
Tulisipa, vaikka se pienin enkeli taivaasta ja tarjoisi muutaman pisaran
virvoittavaa vettä, niin jaksaisivat jatkaa elämänsä matkaa.
Herra antaa välillä lapsilleen sairautta tai muuta kärsimystä, joskus vie
suuriin sisäisiin ahdistuksiin. Tuntuu, kuin Jumala leikkisi kanssamme
kuurupiiloa. Yhtä äkkiä heittää hän lapsensa suureen hätään, varmaan sen
takia, että saa meidät polvilleen, rukoilemaan apua. Ahdistuksistakin
pitäisi kiittää. Monesti nimittäin kärsimys on ilon edeltäjä ja
ahdistuksen kautta kulkee tie taivaaseen. Jumala on kaikkien
masentuneiden auttaja. Mikä sitten kutakin ahdistaa ja masentaa? Sen
itse tietää, mutta paraslääke kaikkeen vaivaan, tulee taivaan apteekista,
Kun Jeesus oli kovassa ahdistuksessa, ja rukoili, niin apu tuli ylhäältä.
”Herra on uskollinen, joka teitä vahvistaa.” Tess.3:3

SYNNIT POIS, SE AUTUUTTA OIS !

Olisi tärkeää päästä purkamaan synti taakka pois, mikä mieltä painaa
ja estää elämästä onnellista elämää: ” Tehkää parannus, ja kääntykää,
että teidän syntinne pyyhittäisiin pois.” (Apt. 3:19)
Oi miten suuri ilo ja rauha tulee sydämeen. Yönsä voi nukkua makeasti.
Eikä tarvitse pelätä mitään, eikä ketään. Kaikki asiat järjestyy ja mikä
parasta, enää ei tarvitse pelätä kuolemaakaan, vaan saa elää ikuisesti.
Ihan totta, meille on luvattu, elämä ja yltäkylläisyys. (Joh.10:10)
Jeesus itse on luvannut sen. Usko tai älä.
Lisäksi Jeesus on antanut avainten vallan, uudestisyntyneille uskoville.
Tällaisia ovat esim. rukoushuoneiden saarna miehet. Pitää vaan etsiä
armoitettu ihminen ja tunnustaa hänelle syntinsä, niin elämään tulee uusi
mielekkyys, voima, ilo ja autuus.
Armosta meille kaikki annetaan, tahto ja voima panna synti pois.
Jos masennusta yrittää poistaa pullolla viinaa tai teatteri reissulla, niin
turha toivo, kaikki kuona on ja pysyy sisällä ahdistamassa ja taakka vain
kasvaa. Sille, joka vaeltaa maailman iloissa, tällainen puhe on outoa.
Mutta ne, jotka ovat päässeet maistamaan, Jumalan läsnäolon suloutta,
tietävät minkälainen voima on Jeesuksen veressä.
”Veresi tähden anna, anteeksi syntini, ja sanallasi ruoki,
huojenna kuormani. Kaikessa hädässäni, vahvista sydäntäni.”
Virsi 539:4

MAAILMAN VIHELIÄISIN IHMINEN
“Sitä hyvää jota tahdon en tee, vaan pahaa jota en tahdo, minä teen.”
Näin Paavali toteaa. Room. 7:19 Ja jatkaa: ”Minä viheliäinen ihminen;
kuka päästää minun tästä kuoleman ruumiista?”
Uskova saa kokea samantapaisia ajatuksia itsestään, kuin Paavalikin.
Tahto olisi elää Jumalan mielen mukaisesti, mutta voimaa ei ole. Paljon
helpompaa olisi olla ihmisille mieliksi, hymyillä ja nyökkiä, niin olisi
paljon ystäviä. Mutta, jos katselet maailmaa Jumalan näkökulmasta,
huomaat, miten moni on pois poikennut ja ennen kaikkea, miten
viheliäinen ihminen itse olet. Saat parannuksen armon ja teet parannusta
synneistäsi, rauha tulee sydämeesi.
Sitten kerrot muillekin, että tie jota kuljette, ei vie taivaaseen, vaan
vaivaan, ellette käänny ja tee parannusta. Saat todennäköisesti vihat
niskoihisi ja kaikki ihmiset hankkiutuvat sinusta eroon.
Jumala sulostuttaa sinun yksinäiset hetkesi läsnäolollansa.
Saat myös Kristuksen sisäisen tuntemisen. (elämän kallein aarre)
Nyt et voi enää katsella läpi käsien synnin tekemistä. Jumalan Henki
asuu sinussa. Tiedäthän, että Jumala rakastaa syntisiä, mutta vihaa
syntiä. Sinun sydämesi on alistettu Jumalan Sanan kuuliaisuuteen ja
tahdot kantaa kunniaa Jumalalle elämälläsi.
Ihana seikkailu Jeesuksen kanssa voi alkaa!

Pyhä Henki on läsnä.
Joskus pääsee sellaiseen hengelliseen tilaisuuteen, missä on vahva Henki.
Puhe tulee kohti, ihmisten omiatuntoja, Jumala puhuu, tässä minulle.
Kyyneleet valuu silmistä, ei voi paeta mihinkään, minut on pysäytetty,
tähän paikkaan. Kuitenkin kaikesta huokuu niin suuri rakkaus, että
kyyneleetkin ovat katumuksenkyynelten lisäksi ilonkyyneleitä.
Sinullekin, kaikkein kurjin, kuuluu kutsu armoistuimelta:
”Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, usko kaikki synnit
anteeksi, rauhaan ja vapauteen asti!”
Mitä enemmän maailma ahdistaa, sitä lähemmäksi Jumala vetää lastaan.
”Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne,
te syntiset, ja peratkaa teidän sydämenne, te kaksimieliset.
Nöyrtykää Jumalan kasvoin edessä, niin hän teitä ylentää.”
Jaak. 4:8,10
Yleensä uskovaisten suurimpia vihollisia ovat ne, jotka leipätyökseen
tekevät hengellistä työtä. (Osa heistä, ei kaikki).
Mutta, hoitakoon Herra heidät. Olihan Jeesuksenkin aikaan kirjanoppineet
ja fariseukset, teorioineen aina pistämässä hanttiin elävää uskoa.
Eikä Jeesus uskonut itseään heille, koska hän tunsi heidät.
Ole kiitetty, Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty, kiitetty!

KÄSKYT JA KUULIAISUUDEN SIUNAUS
1 Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia.
2 Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä
rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
3 Muista pyhittää lepopäivä.
4 Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5 Älä tapa.
6 Älä tee huorin.
7 Älä varasta.
8 Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
9 Älä himoitse lähimmäisesi huonetta.
10 Älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, palvelijoita, karjaa äläkä
mitään, mikä on hänen omaansa.
”Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväiseltä ei
mitään puutu.” Ps. 34:10
Suuri on siunaus, minkä Jumala lahjoittaa niille, jotka hänen käskynsä
pitävät. Eihän Jeesuskaan tullut kumoamaan käskyjä, vaan kirkastamaan
meille, miten suuresti on Jumala meitä rakastanut, että on antanut käskyt.
Käskyt on liikennemerkkejä, jotka ohjaa meitä kulkemaan ”taivastiellä.”
”Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin; niin minä opin sinun
käskysi.” Ps.119:71

Ensimmäinen käsky antaa kunnia Jumalalle!
Johon meidän tulee turvata ja luottaa enemmän kuin itseemme tai toisiin
ihmisiin tai mihinkään muuhun. Vaikeinta lienee rakastaa Jumalaa
enemmän kuin aviopuolisoa tai lapsiaan tai mitään muuta maan päällä.
Toinen käsky, meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa, niin ettemme
hänen nimensä avulla toivota pahaa, vanno, noidu, valehtele emmekä petä,
vaan, kaikessa hädässä häntä avuksi huudamme, rukoilemme, kiitämme ja
ylistämme.
Kolmas käsky, lepopäivän pyhittäminen tarkoittaa, että lepäämme viikon
väsymykset pois ja keräämme voimia tulevaa varten. Jumalakin lepäsi.
Emme tee mitään töitä, mitä ei ole pakko tehdä.
Tutkimme Jumalan sanaa, rukoilemme ja menemme uskovien yhteyteen,
jos se on mahdollista.
Neljäs käsky velvoittaa meitä kunnioittamaan isää ja äitiä.
Käskyyn liittyy lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit.
Emme saa halveksia, emmekä vihastua vanhemmillemme, vaan pitää heitä
kunniassa, palvella ja rakastaa heitä.
Viides käsky, älä tapa. Harva sitä nyt murhaa tekee, mutta emme saisi
vahingoitta lähimmäistämme, ruumiin tai hengen puolesta.
Vaan auttaa ja hoivata häntä.
Kuudes käsky sanoo, älä tee huorin. Tuskin koskaan aiemmin on
suomessa tehty syntiä niin paljon, kuin nyt tehdään. On melkeinpä muotia
käydä vieraissa ja erota. Tähänkin käskyyn Jumala on kätkenyt suuren
siunauksen niille, jotka elävät puhtaasti ja kunnioittavat avioliittoa.

Lapsillekin olisi parempi, että olisi ehjä koti ja rakastava isä ja äiti jotka
vaalivat pienokaisiaan ja kotiaan.
Seitsemäs käsky, kieltää meitä varastamasta lähimmäistemme rahaa tai
omaisuutta. Emmekä saa sitä petoksella tai vääryydellä hankkia, vaan
auttaa häntä enentämään ja varjelemaan tavaraansa ja elatustansa.
Kahdeksas käsky, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Emme
saa valehdella lähimmäisestämme, emme pettää, panetella, emmekä
saattaa pahaan huutoon, vaan puolustamme häntä, ajattelemme ja
puhumme hänestä hyvää ja selitämme kaikki parhain päin.
”Herra armahda” kuinka monta kertaa olen tämän käskyn rikkonut.
Tahtoessani puolustaa Jumalan sanaa täällä maan päällä.
Yhdeksäs käsky, älä himoitse lähimmäisesi huonetta.
Emme saa haluta lähimmäiseltämme sitä mikä on hänen omaansa.
Vaan auttaa, että hän saisi pitää omansa.
Kymmenes käsky, älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, palvelijoita,
karjaa, äläkä mitään, mikä on hänen omaansa. Luther selittää kymmenen
käskyn näin. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa,
niin ettemme houkuttele lähimmäiseltämme hänen aviopuolisoa.
”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta
sielustasi ja kaikesta mielestäsi!”
Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on;
Rakasta lähimmäisiäsi niin kuin itseäsi!
Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Matt.22: 37-40

RUKOUKSET ESTYVÄT

M I K S I?

On seitsemän syytä, miksi Jumala ei kuule tai vastaa rukouksiimme.
Ne löytyvät Raamatusta.
1)

Jaak. 4:3 ”Te anotte ettekä saa, sen tähden, että;
anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne.”
Rukouksen itsekäs tarkoitus riistää voiman, oikea tarkoitus on
Jumalan kirkastaminen.

2)

Jes, 59: 1,2 ”Katso ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä
hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne,
erottavat teidät Jumalastanne ja teidän syntinne peittävät teiltä
hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.” ”Tutki minua, Jumala, ja
tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun
ajatukseni. Ja katso; jos tieni on vaivaan vievä, niin johdata
minut iankaikkiselle tielle.” Ps. 139: 23, 24 ” Jos minulla olisi
vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi.” Ps, 66;18

3)

Hes. 14:3 ” Ihmislapsi, nämä miehet ovat sulkeneet
kivijumalansa sydämeensä ja asettaneet kasvojensa eteen
kompastuksen. ”Antaisinko minä heidän kysyä minulta neuvoa.”
Epäjumala (vaimo, mies, lapset, työ yms.)
Jumalan on oltava sydämemme ykkösasia.

4)

Sl, 21: 13 ” Joka tukkii korvansa vaivaisen huudolta, se joutuu
itse huutamaan vastausta saamatta.” Emme anna köyhille tai
Jumalan työhön. ”Antakaa, niin teille annetaan, millä mitalla
mittaatte, sillä mitataan teille.” Kitsas mies on voimaton
rukouksessa. 1Joh, 3:23 Ja mitä ikinä anomme.” Fil, 4;19
Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti antava.”

5) Mark.11:25 ” Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa
anteeksi, jos kenellä on jotakin toistanne vastaan, että myös
teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän
rikkomuksenne.” Anteeksiantamaton mieli on rukouseste.
Jumala ei voi antaa meille anteeksi, jos elätämme mielessämme
pahoja ajatuksia. Pois sydämestä vastenmielisyys vihamiehistä.
6)

1 Piet. 3;7 ”Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin
vaimonne kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat
elämän armon perillisiä, niin kuin tekin, etteivät teidän
rukouksenne estyisi.” Unohdetut velvollisuudet.
Pyhä avioliitto Jumalan silmien eteen.

7)

Jaak. 1:5-7 ”Mutta jos joltakin puuttuu viisautta, anokoon
Jumalalta, mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä, joka
epäilee, älköön sellainen luulko Herralta mitään saavansa.”
Rukouksen estää epäusko. Jumala odottaa, että uskomme
Sanaan, sillä epäilemällä, teemme Jumalan valehtelijaksi.
Kuinka monta rukousta meidän kurja epäuskomme on estänyt.

AJALLISET

ILOT

Meille on annettu paljon kaikkea hyvää elämässä.
Liian vähän tulee vain kiitettyä kaiken hyvän antajaa, Taivaallista Isää.
Joku voi sanoa, että olen kaiken ansainnut kovalla työllä, mutta eikö
sekin ole armoa, että voi tehdä työtä. Tosin, joskus työ voi viedä
mukanaan niin, että siitä tulee epäjumala ja unohtuu muut tärkeät asiat.
Lapset ovat Herran lahja ja aivan ihania, osaavat elää tässä ja nyt
hetkeä täysillä. Eivät sure menneitä, eikä tulevia. Lapset ovat aitoja.
Kunpa äidit ja isät sopisivat riitansa, rakastaisivat ja palvelisivat toisiaan.
Pitäisivät huolta lapsistansa. Olisi onnellisia koteja. Nyt on niin paljon
pahuutta tarjolla television ja netin kautta, pilaamassa lasten ja nuorten
elämää. Voi tätä pahaa maailmaa! Mitä voisimmekaan tehdä?
Ainakin voisimme alkaa rukoilla enemmän kotiemme puolesta? Että,
Jumala, lahjoittaisi vielä rakkautta ihmisten sydämiin, niin että kotona ei
riideltäisi. Ja jos riitaa tulee, sovittaisiin pyytämällä ja antamalla anteeksi.
Äiti rakastaisi isää ja isä äitiä. Vanhemmat rakastaisivat lapsia ja lapset
vanhempia. Kaikilla olisi hyvä olla kotona ja elää onnellista elämää.

”Syliisi hellään sulje, nyt Jeesus lapsemme
ja heidän kanssaan kulje ja heitä suojele.” Virsi 468

ARJEN ASKAREET
Välillä sitä ajattelee kuinka paljon aikaa kuluu ihan tavallisiin
arkirutiineihin. Ruoan laittoon, kaupassa käyntiin, leipomiseen,
siivoamiseen ja pyykin pesuun yms. Mitenkä nämä missäkin perheessä on
jaettu? Tahdon ajatella vanhanaikaisesti, niin kuin raamatussa opetetaan,
että mies on perheen pää, vaimon tulee kunnioittaa miestään ja olla
alamainen tälle. Eikä aina tasa-arvoa ajatella. Samoin miehen tulee
rakastaa vaimoansa. Kun molemmat tahtovat toistensa parasta, auttavat ja
palvelevat toisiaan, rakastavat myötä- ja vastamäessä, niin koko perhe on
onnellinen. Yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksella sanoisin, parempi
pysyä naimisissa, kuin erota. Ilot ja surut koettava yhdessä. Ja kun risti
painaa raskaammin, rakastakaa yhä lujemmin, sanotaan häälaulussakin.
Monesti yksinkertainen ja tavallinen elämä on parasta.
Kun ihminen oppii tyytymään oloihinsa, silloin huomaa mitä todella on
ja huomaa onnellisuutensa. Ajattelen, että Jumalakin on tarkoittanut
ihmisen, viljelemään ja varjelemaan. Tekemään näitä tavallisia arjen
askareita, jolla voimme palvella lähimmäisiämme. Eihän ketään ihmistä
ole luotu vain itseään varten, vaan toisia varten. Ken antaa, hän saa.
Jokainen voisi ottaa yhden yksinäisen ystäväkseen, käydä katsomassa ja
auttamassa häntä. Se rikastuttaisi molempien elämää.
”Hyvä Jumala, kiitän kodista, omaisista, perheestämme. Sinulta on
elämämme. Kaikki rakkaani ovat lahjaasi.” virsi 471

”Ja minä ylistän iloa; koska ei ihmisellä auringon alla ole mitään
parempaa kuin syödä ja juoda ja olla iloinen.” Saarnaaja 8:15
Syömisessäkin, vaikka olisi kuinka herkullista, on pidettävä kohtuus,
muutoin kertyy turhia vyötärömakkaroita. Ja ah, miten ihanaa on vasta
leivottu leipä ja pulla. Kuka pystyy vastustamaan. Oi, mässäilyn
synnistäkin on saarnattu. Ennen keräsin reseptiä. Nyt keräily into
kohdistuu löytöihin Raamatusta. Joku kohta kolahtaa ja on pakko tallentaa.
Ihanaa, todella ihanaa, parempaa kuin tuore pulla tai muu ajallinen hyvä.
”Sinun sanasi tulivat ja minä söin ne ja Sinun sanasi olivat minulle
riemu ja minun sydämeni ilo.” Jes. 15:16
Aina, kautta aikojen ihmiset ovat kokoontuneet samojen lihapatojen
ääreen, on ollut sitten suruja tai iloja. Enempi pitäisi vaalia yhteisiä
ruokahetkiä ja sukulaisten välisiä tapaamisia. Onhan kiva kutsua vieraita
kylään, suunnitella ja valmistaa tarjottavia ja kattaa kauniisti pöytä.
Paljon on sellaisia ihmisiä, joita kukaan ei kutsu. Voisi järjestää päivälliset
näille köyhille, rammoille ja raajarikoille. Se vasta olisi oikeata Jumalan
palvelusta. Kumpa toteutuisikin, ettei olisi vain kaunis ajatus. Vaan
käytännön tasolla, omalla ajalla ja omista varoista, nälkäisille ruokaa.
Jokaisella on kutsumuksensa ja vaikka tehtävä näyttäisi ihmisten silmissä
vähäpätöiseltä, voi se olla arvokasta Jumalan silmissä.
Uskossa oikeakäsi ottaa vastaan Jumalalta asioita ja lahjoja,
ja vasenkäsi jakaa niitä lähimmäisille.

TOTUUDEN TODISTAJAT LIIKKEELLÄ
Hedelmää kasvaa, kun pysytään Jeesuksessa (Joh. 15:4) mikä taas
merkitsee pysymistä hänen Sanassaan. (Joh. 15:10,7,3)
Jumala, tee meistä sanasi saattajia ja valosi todistajia.
Kun tarkastelee Jeesuksen elämää maan päällä, niin huomaa, miten
tiiviissä yhteydessä hän oli taivaalliseen Isään. Jeesus rukoili paljon.
Kysyi aina Isän neuvoa ja tahtoa. Toisaalta taas, Jeesus oli aina napit
vastakkain pappien, kirjanoppineiden ja fariseusten kanssa.
Aikanaan kun Jeesus valitsi opetuslapsia, niin eivät kelvanneet koulutetut,
vaan aivan tavallisia ihmisiä, kuten kalastajia. Jeesus piti niin tärkeänä
asiana sitä, että EVANKELIUMI on vietävä yksinkertaisesti ja
selkeästi, koko maailmaan. Minkälaisia valon todistajia me olemme,
tämän ajan maailmassa. Puhummeko vain työmme ja virkamme puolesta,
palkkaa vastaan korvasyyhyyn, tämän maailman ehdoilla.
Vai seuraammeko Jeesuksen esimerkkiä ja kerromme totuuden.
Sopivalla ja sopimattomalla ajalla.
”Ellette käänny ja tee parannusta te hukutte kaikki!”
Oli Jeesuksen sanoma.
Jumala on sovittanut ihmisten synnit uhraamalla poikansa ristinpuulle.
Jeesuksen sovitustyö on koko uskon perusta. Joku on sanonut:
Ei ihmistä synti hukuta, vaan, ettei ota vastaan Jeesuksen sovitusta.

Raamatun punainen lanka on Kristus!
Ihmisellä on valtava tarve tehdä jotain pelastuksensa eteen, mutta kaikki
ihmisen uskonnolliset teot on tuomittua Jumalan edessä, vain yksin Kristus
kelpaa sielun lunnaaksi. Jumalaa ei voi lepyttää mitenkään, millään hyvillä
töillä tai ansioilla. Ne kaikki, ovat vain saastainen vaate, hänen edessään.
Moni luulee olevansa hyvä ihminen, kiltti ja Jumalaa kunnioittava ja
lähimmäisiä palveleva. Mutta se onkin vain omaa luuloa. Jos ihminen
näkisi totuuden itsestään, niin hän kauhistuisi. Niin syntinen ja saastainen
hän on. On suoranaista itsepetosta, elää huolettomana ja ajatella, että
enhän minä mitään isoja syntiä ole tehnyt. Ellei ole ystävyyttä Jumalan
kanssa eläessä, ei kuolemakaan siihen muutosta tuo. Taas palaisin samaan
kuolinhetkeen. Miten tuskallista on lähteä tästä maailmasta, jos omatunto
on täynnä selvittämättömiä syntiä. Ja miten autuasta on nukahtaa
kuolonuneen, jos synnit on anteeksi pyydetty ja annettu. ”Synnit anteeksi
se autuutta on” Jeesuksen veressä on taivaallinen voima. Ei niin suurta
syntistä löydykään, jota Jeesuksen veri ei voisi puhdistaa, jos katumuksen
ja parannuksen kautta kuljetaan.
Sanotaan, että yksi asia on Jumalalle aivan mahdoton, nimittäin muistaa
anteeksi annettuja syntiä. Ne on upotettu armonmereen, ja ne on niin
kaukana, kuin itä on lännestä. Kiitos Jeesus! Sinä olit kuuliainen kaikessa
ja kärsit minun syntieni tähden ristinkuoleman. En osaa tarpeeksi edes
ymmärtää tätä suurta sovitusta, saati sitten kiittää siitä.
”Jumalalle kiitos!”

SUHTAUTUMINEN NAISPAPPEUTEEN?
”Mietin päästäkseni selvyyteen; se oli ylen vaikeata, kunnes pääsin sisälle
Jumalan pyhiin salaisuuksiin.” (Ps.73:16,17)
Olen ajatellut nais-pappeus asiaa jo usean vuoden ajan.
Jotain perin ristiriitaista siinä on. KUN RAAMATTU SEN KIELTÄÄ JA
KIRKKO SEN HYVÄKSYY? Rukoilen Jumalaa: ” älä anna vaieta tästä”
Onhan kirjoitettu: ”Älkää mukautuko tämän maailman menon
mukaan.” Ja kaikkien tasa-arvolakien mukaan uskon asioissa, vaan
Jumalan tahdon mukaan. ”Onko minusta tullut teidän vihamiehenne,
sen tähden, että puhun totuuden?” Gal.4:16
Aina kun on epäselvä asia, eikä tiedä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä,
pitää tarkistaa Raamatusta, mitä Jumala sanoo asiasta: ”Seurakunnan
palvelijat, olkoon yhden emännän miehet.” (1 Tim.. 3:12) Entäpä
sitten seurakunnan opettajana toimiva, mitä sanoo Raamattu? ”Minä en
salli, vaimon opettaa, enkä miestänsä vallita, vaan että hän on
hiljaisuudessa.” ( 1Tim. 2 :12) Selvät sanat. Tämä on Jumalan tahto.
Se lukee Pyhässä Kirjassa. Joku sanoo vanhanaikaista, mutta minä uskon!
Raamattu varotta: ”Mutta vältä kelvottomia ämmän juttuja ja epäpyhiä
ämmäin taruja karta, ja harjoita itseäsi jumalisuuteen.”1Tim.4:7
”Tämä on totinen sana, ja kaiketi mahdollinen ottaa vastaa.”1Tim.4:9
”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko
sydämestäsi Herraan.” Snl. 3:5

Sieluni ei nouse Jumalan luokse taivaaseen, naispastorin kautta.
Kyllä nais-pappi voi puhua hyvin ja selkeästi ja ihan raamatun mukaisesti,
mutta se puhe on vain ihmisten kesken tapahtuvaa, tulee ja menee, ilman
mitään vaikutusta, ainakaan minulle. Siinä on astian maku. Kuuntelee vain
sitä naisen puhetta, (filosofiaa ja teologian) teoriaa, eikä saa yhteyttä
ylöspäin. Eikä sieluni saa ravintoa. Näin esim. monissa aamu- ja
iltahartauksissa ja Jumalanpalveluksen saarnoissa ja liturgioissa.
Taas kysyn. Onko tämä sitä lopunajan eksytystä? Raamattu puhuu, että
vääriä Kristuksia ja valheenenkeleitä ilmaantuu, jotka tulee temppelin
sisältä, eksyttäen pois Sanasta ja Totuudesta, niin kuin kerran paratiisissa.
Tässä ei ole mikään tasa-arvo asia, vaan Jumalan sana on vaihdettu ihmiskäskyyn. Onko Jumala siellä läsnä, missä hänen sanaansa vastaan
toimitaan? (Mk 7:7,9) Ja voiko Jumala oikeasti kutsua palvelukseensa
ketään, toimimaan Hänen Sanaansa vastaan?
Totuutta Jumala tahtoo salatuimpaan saakka. Miten voisi sokea taluttaa
sokeaa? Eikö molemmat lankea kuoppaan? Voiko toiselle antaa uskoa,
jos itselläkään ei ole? Entä ne miespapit, jotka hyväksyvät naispapit?
Rukoilen, että naispapit tulisi totuuden tuntoon. Ajatelkaa, kaikki
eksytetään pois totuudesta. Mistä silloin rohkeutta ja voimaa taistelussa
vihollista vastaan? Raamattukin varoittaa asiasta:
”Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat.” 1Piet.2:

OMANTUNNONÄÄNI
Minkä takia niitä, jotka tahtovat pysyä Raamatun sanan totuudessa,
koko ajan ollaan vaimentamassa. Enää ei saisi kuunnella omantunnon
ääntä, vaativat kirkon päättäjät. Katekismus kuitenkin sanoo:
Omassatunnossa puhuu Jumalan ääni. Omatunto valvoo mielialaamme
ja vaatii meitä tekemään sitä, minkä tiedämme oikeaksi, mutta kieltää
meitä tekemästä sitä, minkä tiedämme vääräksi. Kristitylle Jumala on
sanassaan ilmoittanut, mikä on oikeaa ja mikä väärää. Omantunnon
toiminta osoittaa meille, että joka hetki olemme Jumalan kasvojen
edessä. ”Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi
loukkaamaton omatunto, Jumalan ja ihmisten edessä.” Ap.t.24:16
Luther sanoo: ”On väärin ja turmiollista toimia omaatuntoaan vastaa.”
Naispappeudessa, ei minulla ole mitään naisia vastaan, vaan henkivaltoja,
jotka tottelemattomuuden kautta eksyttävät. Kuten paratiisissa aikanaan.
Papeilla on kovempi tuomio, kuin meillä muilla, Raamatun mukaan.
He joutuvat kerran tilille kadotetuista sieluista.
Paljon helpompaa olisi vaieta tällaisista asioista, mutta, jos näkee tehtävän
syntiä, eikä siitä varota, niin joutuu itse kärsimään seurauksista.
”Opeta meitä ajattelemaan, että meidän pitää kuoleman, että
ymmärtäväisiksi tulisimme. Herra! käännä siis itses taas meidän
puoleemme, ja ole armollinen.” Ps. 90:12.13

Sinun sanasi on totuus
Sanotaan, että Herran henki lepää viimeisinä aikoina pohjoisissa maissa.
Meillä hulmuaa risti lipussa, mutta tuntuu kuin olisimme ristin vihollisia?
Raamattu puhuu lopun ajan eksytyksistä, ja että ne tulevat sisältä päin.
Temppelin sisältä tuleva eksytys on kaikkein vaarallisinta, koska se on niin
salakavalaa, jota ihmiset ei osaa varoa. Vielä ovat rukoushuoneiden
uskolliset saarnamiehet meille sanoneet: ”Jos alttaripalvelusta on
suorittamassa nais-pastori, silloin kristityn paikka on tyhjä kirkossa.”
” Herra, Sinun sanasi on totuus!”
Kaikki mitä olen kirjoittanut, on ollut vahvaa halua pyrkiä kohti totuutta,
etsiä Kaikkivaltiaan Jumalan tahtoa ja olla sille kuuliainen.
”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten
jumalattomuutta vastaan, niiden jotka pitävät totuutta vääryyden
vallassa.” Room. 1:18
Kristityn on oltava vähässä uskollinen, saadakseen silloin kuulla suloisen
äänen sanovan: ”Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä
olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi.
Mene sinun Herrasi iloon.” Matt. 25:21

Sun sanas suojaa Jumala, sen vastustajat masenna,
kun tahtovat ne alati kukistaa valtaa poikasi.

virsi 190:

Moni etsii seurakuntaa
Tänä aikana uskovat on hajallaan, tai omissa yhteisöissään.
Omaa hengelistä kotia etsivän on vaikea löytää paikkaana.
Meillä on neljä kirkkokuntaa, vapaat suunnat ja herätysliikkeet.
Jonkinlainen murros on menossa evl. kirkossa, kun sieltä erotaan paljon.
On sääli katsella sunnuntain jumalanpalvelusta, kun muutama ihminen on
kirkossa, ja tuhannet kirkon ulkopuolella.
Hyvä olisi uskostaan kiinni pitävän kannalta, jos kirkko voisi olla, kuin
Vapahtajan syli. Jossa voisi synti taakkansa laskea ja josta saisi Jumalan
sanalla, evankeliumin lohdutusta ja virvoitusta elämään.
Ehkä kirkko ennen olikin sitä. Mutta, saako nykyisistä
jumalanpalveluksista pelastusvarmuutta, iloa ja rauhaa sielullensa?
Sille, joka oikein alkaa ajatella perimmäisiä kysymyksiä, tutkii Jumalan
Sanaa sydämessään, tahtoo saada ystävyyden Jumalan kanssa, olisi
tärkeätä, että synninhädässä oleva, saisi armon evankeliumin osakseen.
”Kiivaus sinun huoneesi puolesta, on minut kuluttanut!” Ps. 69:10
Uskon, että Jumala on voimallinen antamaan kaiken mitä ihminen tarvii.
Elävää Kristusta, ihmiset etsii. Ei mitään muotomenoja.
Ehkä, meidän uskovienkin pitäisi alkaa Jeesuksen tavoin rakastaa,
niitä sieluja, jotka on kulkemassa kohti kadotusta. Etsiä ja auttaa heitä.
”Tule, Herra Jeesus, tule Pyhä Henki!”

KRISTUS SAISI TAAS OLLA KIRKON HERRA.
Oi, jos, Jumalan sana saisi kunnian ja olisi opastajamme kirkoissa.
Pyhyys ja rauha takaisin. Samoin ne voimalliset saarnamiehet, jotka
vielä saarnaisivat synnin synniksi ja kehottaisivat ihmisiä tekemään
parannusta synneistään, siirtymään kadotuksen tieltä armon alle.
Jo Lutherin aikana väärään rauhaan nukuttava julistus oli kirkon vaarana.
Raamattu tekee selvän eron Jumalan ja perkeleen lasten välillä.(Jh8:41,1Jh
3:10). Sen mukaan toiset ihmiset ovat synteihinsä ja rikoksiinsa kuolleita,
toiset uskon kautta Kristukseen uuteen elämään nostettuja.
Pyhän Hengen synnyttämä yhteisö, seurakunta, sillä on ulkonaiset
merkkinsä. Ja ne kuulevat Paimenensa ääntä. Mistä tämä löytyy?
Tänä aikana esim. evl. kirkon palveluksessa on paljon vääriä kristittyjä ja
teeskentelijöitä, jopa julki syntisiäkin. Jotka ovat silmänpalvelijoita.
Luulevatko he, että Jumalalle kelpaa, Hänen sanansa kanssa ristiriidassa
oleva palvelu? Jeesus sanoi (lainaten Jesajan sanoja):
”Turhaan he palvelevat minua, opettaen ihmiskäskyjä.”
”Te kumoatte Jumalan käskyn noudattamalla omaa säädöstänne.”
(Mk. 7:7,9) Jumala kunnioittaa sanaansa, niin paljon, ettei tule
sellaiseen, missä hänen sanansa poljetaan maahan ja aletaan
noudattamaan ihmiskäskyjä.
”Suullanne te palvelette minua, mutta sydämenne pidätte kaukana
minusta.” Totuutta tahdotaan salatuimpaan saakka.

Sanan lamppu
”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun
matkallani!”
Tämä psalmi 119:105 on ihana kohta Raamatusta. Mutta, aion kertoa
Sanan lampusta, joka on Kausalassa oleva kirjakahvio, v. -2005 alkaen.
Hengellisiä kirjoja voi tilata osoitteesta, www.sananlamppu.fi
TERVETULOA! Käymään paikanpäälle. (kartta nettiosoitteessa)
Meillä on paljon kirjoja. Kahvitkin saa ja mielellään rukoillaankin.
On ihmeen rauhallista, aivan kuin tyyntä myrskyn edellä. Jeesus kehottaa :
”Valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä, jolloin
Ihmisen Poika tulee!” Sanan lamppukin tahtoo pitää lamppunsa
palamassa, odottaen Herran paluuta. Nyt on vielä armonaikaa.
Meillä on laupias Isä taivaassa, joka on pitkämielinen ja kärsivällinen.
Älkäämme tuhlatko kallista armonaikaa kaikkeen turhuuteen.
”Herra, armahda meitä!” Onneksi meillä on joka päivä mahdollisuus
aloittaa alusta, puhtaalta pöydältä. Jeesuksen lohdulliset sanat: ”Sitä, joka
minun tyköni tulee, minä en heitä pois!” Näillä sanoilla kannattaa aina
lohduttaa itseänsä. Luther sanoi että, Jumalalla on ansoja ja pauloja
viritettynä, niitä varten, jotka etääntyvät. Monesti sairaus tai
kuolemantapaus vasta pysäyttää ihmisen miettimään elämän rajallisuutta.
”Herra on lähellä!” Fil.4:5

”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen!”
Monia ajan merkkejä on nähtävissä, että elämme lopun aikoja.
Siksi pitäisi meidän kehottaa toinen toistamme pysymään valveilla ja
rukouksessa. Joka päivä on tehtävä tiliä Jumalalle synneistä ja siitä,
miten huonosti hoidin tehtävät ja miten on kiittämätön sydämeni.
”Sinun apuasi minun sieluni ikävöi. Sinun sanaasi minä panen
toivoni.” Ps. 119:81
On turvallista tietää, että ikävöivää ja kaipaavaa lastaan Jumala ei jätä
yksin itkeskelemään.
”Lähestykää Jumalaa niin hän lähestyy teitä.” Jaak.4:8
” Meillä on uskallus Jumalaan, ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä
saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on
hänelle otollista.” 1Joh. 3:21,22
Jeesuksen kertomus kymmenestä neitseestä, joista viisi oli viisasta.
pitivät lamppunsa palamassa. Kunpa saisimme Pyhän Hengen öljyä,
niin lamppumme pysyisi palamassa, pimenevän maailman myrskytuulissa.
Jeesus lupaa:
” Vaan minä puhun teille, kun se aika tulee, että muistaisitte,
sillä minä olen teidän kanssanne!” Joh. 16:4

RAAMATUSTA LÖYDETTYÄ

( Jakeita sieltä täältä)

”Kiittäkää joka tilassa!” (Tess.5:18)
”Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä,
minä olen voittanut maailman. (Joh.16:33)
”Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä
ympäröi armo”(Ps. 32:8)
”Mutta, joka yhtyy Herraan, on yksi Henki hänen kanssaan”
(1Kor.6:17)
”Te olette maailman valkeus” (Matt.5:14)
”Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman”(1Joh.5:4)
”Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva”(Mark.11:24)
”Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt
terveenä, niin kuin sielusikin menestyy” (3Joh.2)
”Herran pelko on viisauden alku ja Pyhimmän tunteminen on
ymmärrystä”(Sl.9:10)
”Herran pelossa on vahva varmuus ja turva vielä lapsillekin (Sl.14:26
”Älä antaudu osalliseksi muiden synteihin” (1Tim. 5:22)
”Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi” (Mk.1:15)
”Sinä olet hyljännyt Herran sanan, ja Herra on myös hyljännyt sinut”
(Sam. 15:26)
”Pyrkikää pyhyyteen, sillä ilman sitä, ei kukaan ole näkevä Herraa”
(Heb.12:14)

”Ihmisen henki on Herran lamppu, se tutkistelee sydämen kammiot
kaikki.” Sl. 20:27
”Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä.”
Sl. 22:4
”mutta Jumala on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden,
jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät eläviksi Kristuksen
kanssa. –armosta te olette pelastetut.” Ef.2:4
”Herra sanoi: Totisesti, minä kirvoitan sinut, niin että sinun käy
hyvin; totisesti, minä saatan viholliset pyytämään sinua avuksensa
onnettomuuden ja ahdistuksen aikana.” Jer. 15:11
”Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette
taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä
salli meneväisten sisälle mennä.” Matt. 23:13
”Ja monta väärää profeettaa nousee ja eksyttävät monta.” Matt. 24:11
”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.” Matt. 24:4
”Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se mikä luvattu
oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.”
Gal.3:22
”Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei
mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on
saastainen. He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta he hänet
kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin
tekoihin kelvottomia”Tiit.1:15,16

”Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia.”
Room. 8:14
”Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus.” Joh. 17:17
Jeesus sanoo:” Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti.” Matt.28:20
”Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy
iankaikkisesti.” Ps.106:1
”Nöyryydessä pitäkää toista parempana kuin itseänne.” Fil. 2:3
”Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.” 1Kor. 10:31
”Tehkää parannus, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Mt. 4:17
”Älkää korkeita mielikö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin.” Rm.12:16
”Katsokaa kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa.” 1Tess. 4:11
”Kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille,
tehkää myös te samoin heille.” Matt. 7:12
”Kirkastakaa Jumala ruumiissanne.” 1Kor. 6:20
”Heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät.”
Sl.16:3
”Rakkaus, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo.” 1Kor. 13:7
”Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei
mitään puutu.” Ps. 34:10
”Tehkää hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille.” Gal. 6:10
”Enemmän tulee totella Jumalaa, kuin ihmisiä.” Apt. 5:29
”Paetkaa epäjumalanpalvelusta.” 1Kor. 10:14

”Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi,
en olisi Kristuksen palvelija.” Gal. 1:10
”Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään
teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään.” Luuk. 21:15
”Isä etsii niitä, jotka palvovat Häntä Hengessä ja Totuudessa.”
Joh. 4:23
”Minä lähetän sinut ihmisten luo, joilla on kovat kasvot ja
taipumaton sydän.”
”Evankeliumi on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle
pelastukseksi.” Room. 1:6
”Pyrkikää niitten perään kuin ylhäällä ovat, eikä niitten,
jotka maan päällä ovat.” Kol.3:2
”Sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle mitä sinun sydämesi
halajaa.” Ps.37:4
”Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen.” 1Kor. 15:10
” Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa,
lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile ,
ei teeskentele.” Jaak. 3:17
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja
Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä
siunauksella.” Ef. 1:3

”Kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa
hänen kauttansa.” Kol.3:7
Jeesus sanoo: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette
minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on
tekevä teidät vapaiksi.” Joh. 8:31, 32
”Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat,
jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Joh. 6:63
”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua
ennen teitä.” Joh. 15:18
Jeesus sanoo:” Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani,
ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja
jäämme hänen tykönsä asumaan.” Joh. 14:23
”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa,
mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkastetaan,
että te kannatte paljon hedelmää.”Joh.15:7,8
Kun Pyhä Henki tulee; niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja
vanhurskauden ja tuomion; synnin, koska he eivät usko minuun ja
tuomion koska maailman ruhtinas on tuomittu.”Joh.16:8

”Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut
heille, että he olisivat yhtä.”Joh17:22

”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot
sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä
pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun
tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu, ei yksikään, joka
häneen uskoo, joudu häpeään. Sillä yksi ja sama on kaikkien Herra,
rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä, jokainen, joka
huutaa avuksi Herran nimeä pelastuu.” Room. 10 :9-13
”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan
kautta.” Room. 10:17
”Herra, on minun auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen minulle
tehdä?” Heb. 13:6
”Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä
huolen.”1Piet.5:7
”Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on.
Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi
havaitsee.” Room. 14:22
”Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme
rakkauteen ja hyviin tekoihin.”Heb.10:24

”Älä pelkää, minä autan sinua.” Jes. 41:136
”Tarkkaa mitä sanon. Herra on antanut sinulle ymmärrystä
kaikkeen.” 2 Tim.2:7
Jeesus sanoi: ”Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta
otetaan teiltä pois, ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmää.”
Matt. 21:43
”Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka tottelevat häntä.”
Apt. 5:32

”Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko
maailman, mutta saisi sielullensa vahingon.” Matt. 16:2
”Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä
noudattavat.” Luuk. 11:28
”Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan
ennustuksen sanoista vaarin.” Ilm22:7
”Ja Henki ja morsian sanovat:
”Tule” Ja joka kuulee, sanokoon: ”Tule” Ilm. 22:17

ISÄ MEIDÄN, JOKA OLET TAIVAISSA!
PYHITETTY OLKOON SINUN NIMESI.
TULKOON SINUN VALTAKUNTASI.
TAPAHTUKOON SINUN TAHTOSI MYÖS MAAN PÄÄLLÄ
NIIN KUIN TAIVAISSA.
ANNA MEILLE TÄNÄ PÄIVÄNÄ
MEIDÄN JOKAPÄIVÄINEN LEIPÄMME.
JA ANNA MEILLE MEIDÄN SYNTIMME ANTEEKSI,
NIIN KUIN MEKIN ANTEEKSI ANNAMME NIILLE ,
JOTKA OVAT MEITÄ VASTAAN RIKKONEET.
ÄLÄKÄ SAATA MEITÄ KIUSAUKSEEN.
VAAN PÄÄSTÄ MEIDÄT PAHASTA.
SILLÄ SINUN ON VALTAKUNTA JA VOIMA JA KUNNIA
IANKAIKKISESTI.
AAMEN.

Kiitos Jeesus Isä meidän rukouksesta! Jonka opetit meille, ja joka pitää
sisällään kaiken. Tässä annetaan kaikki valta ja kunnia Jumalalle.
Pyydetään, että Jumalan tahto tapahtuisi meissä. Jokapäiväisellä leivällä
tarkoitetaan kaikkia tarpeitamme, mitä eläessämme tarvitsemme.
Pyydetään syntiä anteeksi, ja luvataan antaa toisillekin anteeksi.
( Muista, mitä olet luvannut) Varjelusta kiusauksista ja pahasta.
Jumalan on valta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Tämä rukous pitää lukea hitaasti, ajatuksen kanssa ja sydän mukana.
Ei sitä saa lukea kuin ulkoa opittua lorua. Silloin sen lukeminen on yhtä
tyhjän kanssa. Aina rukoillessa pitää olla rauha. Kun rukous tapahtuu
Hengessä, niin kuin pitäisi, silloin kaikki ympärillä pysähtyy ja sydän
nousee sielun siivin Jumalan tykö taivaaseen. Tosi ihanaa.
Voiko maan päällä olla mitään sen parempaa, en minä ainakaan tiedä.
Ei mitkään ajalliset asiat vedä vertaa sille, että sydän vierailee taivaassa,
Jumalan luona. Sinne Jeesus on meille portti ja välimies.
”Myös Henki auttaa meidän heikkouttamme” Room.8:26
Kunpa ihmiset enemmän rukoilisivat, Isä meidän rukousta, niin moni asia
olisi paljon paremmin. Aamulla ensimmäiseksi, ja illalla viimeiseksi.
Tapahtukoon Sinun tahtosi!
”Kiitos, että rukoukset, monet monet kuulit sä” virsi 341:2

LOPUKSI HYVÄ LUKIJANI
Tässä oli tutkistelua uskonasioista, Raamatun ja Jumalan Sanan valossa.
Pohjana oli aiemmin kirjoitettu kirjani, Valmiina lähtöön.
Nyt kuitenkin tahdoin tehdä rakkaudella kirjoitetun, eikä enää niin
tuomitsevaa, mitä ensimmäinen kirjani oli. Mutta, me kaikki tiedämme,
ettei Jumalan Pyhä Sana muutu piirtokaan. Niitä olen ottanut kirjaani.
Meillä jokaisella on oma tie kuljettavana. Niin kuin minut, on elämässä,
Jumala pysäyttänyt ja ottanut turviinsa. Toivon Sinunkin pääsevän
tuntemaan, miten hyvä on elää ja kuolla, Jeesuksen armohelmassa.!
Jumala saakoon siitä kunnian ja kiitoksen!
Jatkamme elämän matkaamme, kunnes Jumala, suuressa viisaudessaan
kutsuu meidät pois, tästä ajasta.
Kiittäkäämme moninaisista elämänlahjoista, joita on suotu meille.
Myös murheen päiviä tarvitaan.
Toivon Sinulle lukijani, että voisit joka päivä varata aikaa, hiljaisuuteen ja
rukoukseen, Jumalan Sanan äärellä. Se aika ei mene hukkaan, vaan satoa
pääset nauttimaan tämän elämän perästä, ikuisessa ilossa taivaassa!
”Ja nyt uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun.”
Apt. 20 :32
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Johdanto
Sinuakin rakastetaan
Armahtakaa
Kiitos avaa taivaan kannen
Auta Herra! Me eksymme!
Etsivä löytää
Olkaa aina iloiset
Lastenkaltaisten on taivasten valtakunta
Suolana ja valona
Turha pullikoida Jumalaa vastaan
Älkää tuomitko
Kantakaa toinen toistenne kuormaa
Mooses ja Jeesus
Kiitos Jeesus Kristus!
Kaidan tien kulkijat
Onko meiltä pyhyys kadonnut?
Uskovan onni ja autuus
Usko on luja luottamus
Rukous sielujemme puolesta
Puhu, Herra, palvelijasi kuulee
Parannus tässä ajassa ja elämässä
Omilla ansioilla ja töillä ei pelastu
Ellette synny uudesti ylhäältä
Voi niin monta perhettä saatana on saanut hajottaa
Ahdistus ja masennus
Synnit pois, se autuutta ois
Maailman viheliäisin ihminen
Pyhä Henki on läsnä
Käskyt ja kuuliaisuuden siunaus
Ensimmäinen käsky antaa kunnian Jumalalle
Käskyjä ja selityksiä
Rukoukset estyvät
Joka tukkii korvansa
Ajalliset ilot
Arjen askareet
Ja minä ylistän iloa
Totuuden todistajat liikkeellä
Raamatun punainen lanka
Suhtautuminen nais-pappeuteen
Sieluni ei pääse nousemaan
Oman tunnon ääni
Sinun sanasi on totuus
Moni etsii seurakuntaa
Kristus saisi taas olla kirkon Herra
Sanan lamppu
Minä johdatan heitä
Raamatusta löydettyä
Isä meidän
Kiitos Jeesus Isämeidän rukouksesta
Lopuksi hyvä lukijani

