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Kuin tänä päivänä

Sounds Like Today

 By Dennis Huebshman, May 5, 2021 

Room. 3:10-18: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei 

ketään, joka etsii Jumalaa;  kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole 

ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, 

kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä 

kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on 

heidän teillänsä ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä." 

Tarkasteltaessa englanninkielisen standardiversion (ESV) tutkimusraamatun huomautuksia, käy 

ilmi, että Paavali otti ylläolevaan kohtaan VT:n seuraavista kohdista Ps. 14:1-3; Ps. 53:1-3; Ps. 5:9

Jer. 5:16; Ps. 140:3; Ps. 10:7; Snl. 1:16; Jes. 59:7-8; Ps. 36:1 ja Lk. 1:79. Kaikki, mistä hän kirjoitti, 

tapahtui maailmassa ensimmäisellä vuosisadalla ja se oli läsnä kaiken aikaa tämän maan 

luomisen ja paratiisin lankeemuksen jälkeen. Langennut enkeli Lusifer on ollut aktiivinen kaikkina 

aikoina ja yrittänyt vetää pois mahdollisimman monta sielua Pyhältä Kolminaisuudelta. Hänen 

ylpeytensä oli syy hänen lankeemukseensa ja toisin kuin ihmisillä, hänellä ja hänen demoneillaan 

(langenneet enkelit) ei ole tietä anteeksiantamukseen. Yllä olevan kohdan lukeminen on kuin 

katselisi tämän päivän maailman uutisotsikoita.

Jumala tiesi alusta asti, että hänen olisi henkilökohtaisesti tarjottava meille tie pelastukseen ja 

Vanha Testamentti on alkusoitto ”Messiaan” eli ”Vapahtajan” saapumiselle. Oli vain yksi ihminen, 

joka olisi koskaan voinut sopia tähän tehtävään ja hän oli Jeesus. Vaikka Hän oli aina täysin 

Jumala, hän salli itsensä joksikin aikaa tulla enkeleitä alemmaksi ja hänestä tuli täydellisesti 

ihminen (Hepr. 2:6-8). Milloin tahansa täällä ollessaan hän olisi voinut päättää, ettemme ole hänen 

vaivansa arvoisia ja palata takaisin olemaan täydellisesti Jumala.

Saatanan sallittiin kiusata häntä erämaassa 40 päivän paaston jälkeen ja jos Jeesus olisi 

epäonnistunut jossakin vaiheessa, Hänen uhrinsa meidän puolestamme olisi ollut arvoton. Hän ei 

epäonnistunut. Hän on ollut ainoa ihminen, joka on elänyt ”synnittömän” elämän ja vielä 

tuhatvuotisen valtakunnan loppumisen jälkeen ainoa, joka on tehnyt sen. Kun hän oli valmistanut 

meille lahjansa Golgatalla, hänestä tuli jälleen täydellisesti Jumala ja Hän otti paikkansa Isän 

oikealla puolella.
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Paavali tiivistää esityksensä jakeessa Room. 3:23 seuraavasti: "Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja 

ovat Jumalan kirkkautta vailla." Tämä tekee tyhjäksi lausunnon: "Mutta minähän olen hyvä ihminen

ja ansaitsen päästä taivaaseen." Jumalan silmissä kukaan ei ole "hyvä" ilman Jeesusta. Room. 

6:23 antaa meille huonon / hyvän uutisen skenarion tähän kaikkeen: ”Sillä synnin palkka on 

kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän 

Herrassamme.”

Tiedämme, että Pyhä Kolminaisuutemme, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on kaikkivaltias -- kaikkivoiva; 

Jumalamme tietää kaiken -- kaikkitietävä; ja meidän Jumalamme on kaikkialla yhtä aikaa -- 

kaikkialla läsnäoleva. Siksi ei mikään, mitä koskaan on tapahtunut täällä maan päällä, eikä mikään,

mitä koskaan tulee tapahtumaan täällä, aiheuta Hänelle mitään yllätyksiä.

Jeesus itse tiesi, että vaikka Hänen lahjansa oli tarkoitettu jokaiselle (Joh. 10:16), vain harvat 

vastaanottaisivat ja hyväksyisivät Hänen ihmeellisen tarjouksensa. Hän teki tämän selväksi 

kohdassa Mt. 7:13--14, johon olen viitannut monesti. ”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.”

Vapahtajamme tiesi, kuinka helppoa oli ja on vain ”mennä joukon mukana” tässä elämässä. 

Saatana on vakuuttanut monet, että he ovat oikeutettuja nautintoihin ja kunniaan, joita tällä 

maailmalla on tarjottavana. Hän saa tämän maailman asiat näyttämään tärkeämmiltä kuin mikään 

muu. Se ”vaikea tie” on vastustaa häntä ja niitä, jotka ovat tästä maailmasta ja sensijaan etsiä 

ikuista elämää Jeesuksen kanssa taivaassa. Se vaatii luottamusta ja uskoa siihen, että Jeesuksen 

ihmeellinen lahja on todellinen ja on meidän, kun vain pyydämme. 

Kukaan ei voi ansaita eikä ostaa sekuntiakaan aikaa siinä ikuisessa kodissa, jonka Jeesuksemme  

on meille valmistanut. Room. 10:9-13 on avain ”pelastuksen aakkosiin” jakeen 13 ollessa lopullinen

lupaus: ”Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” Eli minä, sinä, jokainen, joka 

pyytää Vapahtajaa antamaan anteeksi ja pelastamaan meidät tulisesta järvestä – helvetistä. Niille, 

jotka todella tekevät niin, annetaan "lahja" ja heillä on jopa Pyhä Henki tulleena elämään 

sisällämme täällä ollessamme.

Maailma ei kyllä tykkää meistä ja Saatanan seuraajat tekevät kaikkensa vainotakseen meitä. Pidä 

vain mielessä lupaus, jonka Jeesus antoi meille jakeessa Joh. 16:33, että voimme olla turvallisella 

mielellä, koska Hän on voittanut maailman. Kun olemme kotona, mikään paha roska ei enää 

vaikuta meihin. Olemme silloin sen Yhden läsnäolossa, joka rakasti meitä niin paljon, että vuodatti 

kallisarvoisen sydänverensä peittääkseen syntimme - minunkin syntini! Hän lupaa meille ikuisen, 



kuolemattoman ruumiin, joka on vapaa kaikesta tuskasta, kärsimyksestä ja kuolemasta, joita 

koemme täällä. Olemme myös Hänen kaltaisiaan emmekä koskaan enää kiusausten alaisia.

Kuten edellä sanoin, tämä maailma on läpikäymässä ilmeisiä muutoksia, jotka eivät ole 

parempaan, eikä se tule yhtään paremmaksi. Olemme ajassa, josta puhutaan Raamatussa, jolloin 

tämä aikakausi on loppumassa ja kauhean ahdistuksen aika alkaa.

Tässä jälleen Isämme Poikansa Jeesuksen kautta huolehtii, että kaikki todelliset uskovat eivät ole 

täällä sitä varten. Ensin kaikki Kristuksessa kuolleet herätetään kaikkialta, mihin ikinä heidän 

kuolevaiset ruumiinsa päätyivätkään. Heidät yhdistetään sieluihinsa, kun nousevat kohtaamaan 

Jeesuksen yläilmoissa. Heidän sielunsa on ollut Vapahtajan kanssa viimeisestä henkäyksestään 

täällä. Sitten kaikki elossa olevat uskovat nousevat ylös ja muutetaan matkalleen Vapahtajan tykö 

uusin ruumiin ja katsantokannoin. Tämä löytyy kohdista 1.Ts. 4:13-17 ja 1.Kor. 15:51-53.

Taivaaseen ei ole mitään "oikoteitä" eikä muita teitä, paitsi Jeesuksen kautta. Kohdat Joh. 14:6 ja 

Apt. 4:12 sanovat sen hyvin selvästi. .

Kaikille, jotka eivät hyväksy Vapahtajaa, määrätään paikka helvetissä ikuiseen 

erityisrangaistukseen Suuren Valkean Valtaistuimen Tuomiolla (Ilm. 20: 11-15). Väärät profeetat 

yrittävät vakuuttaa teille, että kaikki uskonnot palvovat samaa jumalaa, ja että on monia teitä 

taivaaseen ilman Jeesusta. Voit ehkä nähdä heidät sen pitkän jonon kärjessä, kun heille kerrotaan,

kuinka väärässä he olivat.

Kuitenkin sensijaan, että murehtisit heidän tulevaisuuttaan, pidä huoli omastasi. Muista, mitä 

Jeesus kertoi Pietarille Johanneksesta kohdassa Joh. 21:21-22; ”Kun Pietari hänet näki, sanoi hän

Jeesukselle: "Herra, kuinka sitten tämän käy?" Jeesus sanoi hänelle: "Jos minä tahtoisin, että hän 

jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua." Jeesus ei 

sanonut, ettei Johannes koskaan kuole, vaan että Pietarin tulisi huolehtia omasta rakkaudestaan 

Vapahtajaa kohtaan.

Tottakai haluamme, että kaikki läheisemme pelastuisivat ja olisivat kanssamme ikuisesti. Jumala ei

pakota ketään hyväksymään Poikaansa, eikä meidänkään pitäisi yrittää tehdä sitä. Kuitenkin, 

1.Piet. 3:15 sanoo: "vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan

jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,”

Niinpä kaikki tämä mielessäni rukoilen, että kaikki, jotka näkevät nämä viestit, saisivat ja 

hyväksyisivät sen lohdutuksen ja toivon, jonka Pyhä Henki meille antaa. Varmuus ikuisesta 

elämästä Vapahtajan kanssa on hyvin todellinen ja se voi olla sinun. Jos et ole vielä kutsunut 



Jeesusta pelastamaan sinut, niin juuri nyt se ei olisi liian aikaista. Hän kutsuu pian koko laumansa, 

ja siitä poisjääminen olisi suurin tragedia, mitä koskaan olet kohdannut. Varsinkin, kun sinulla nyt 

on tilaisuus olla joutumatta kohtaamaan sitä. Jos kuvittelet, että sinulla on aikaa kutsua Jeesusta, 

kun Jumalan pasuna soi ja arkkienkeli huutaa, niin muista jae 1.Kor. 15:52  koskien 

”silmänräpäystä”. Se on alle sekunti, eikä kukaan ole niin nopea.

Kuten laulussa sanotaan: ”Siunattu varmuus, Jeesus on mun; oi mikä riemu on pelastetun.” Hän 

odottaa kutsuasi, mutta ei kauan. 

Tule Herra Jeesus!
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