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Transkriptio:

Raamattu on kirja täynnä ihmeitä, jotka kaikki osoittavat Jumalaan. Miksi, ottaen huomioon kaiken, 

mitä Hän voi tehdä, yritämme silti rajoittaa Häntä? Miten on mahdollista, että voimme hyväksyä 

joitakin Jumalan ja hänen valtakuntansa yliluonnollisia puolia, mutta inhoamme uskoa toisia? Mistä

johtuu, että hyväksymme mielellämme tietyt Jumalan teiden paradigmat kristillisessä uskossamme,

mutta emme voi niellä toisia, jotka ovat vastoin lihallisia tunteitamme?

Todellisina, Raamattuun uskovina kristittyinä enemmistö ihmisistä, uskontokunnasta riippumatta, 

pitää itsestäänselvyytenä useita oppeja, joista ei voida neuvotella. Niitä ovat muun muassa 

neitseestä syntyminen, Jeesuksen ylösnousemus ja Pyhän Hengen asuminen meissä 

pelastuttuamme. Nämä ovat ihmeitä. Ne ovat Jumalan yliluonnollisia puolia, joissa ei ole 

luonnollista järkeä - itse asiassa ne ovat uskomisen esteenä joillekin - mutta koska tiedämme, että 

Jumala on olento, joka on paljon meidän yläpuolellamme, niin me, jotka olemme Hänen, otamme 

ne avosylin vastaan.

Olkaamme kuitenkin rehellisiä. Onko siinä ollenkaan järkeä, että nainen tulee raskaaksi Hengestä 

eikä miehestä? Että joku nousee kuolleista – ihan tosissaan? Tuonpuoleinen Jumala, joka asuu 

ihmisten sisällä? Miksi kaikki nämä kaukaa haetut ideat? Kristinusko on hullu uskonto - eikö niin? 

No, ei nyt ihan niinkään. Kautta Raamatun - Jumalan erehtymättömän ja horjumattoman Sanan 
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(toinen este yliluonnollista vältteleville) – Herra kertoo meille, että nämä menneet tapahtumat ovat 

tapahtuneet ja että uudestisyntyminen on todellinen ilmiö. Lisäksi se on kokemuksellinen; monet 

meistä tietävät, että Pyhä Henki asuu meissä, koska me myös koemme hänen läsnäoloaan.

Tämä on ihan hyvä asia. Kristittyinä meillä on tämä yliluonnollinen, ihmeitä tekevä Jumala-asia 

täysin selvillä. Voimme käydä kirkossa, tietää nämä asiat ja mennä kotiin pieniin, mukaviin, 

ideologisiin koteloihimme.

Sitten tulemme Raamatun jakeisiin, jotka haastavat meidät. Eksoduksen aikana Jumala teki monia 

ihmeellisiä asioita vakuuttaakseen israelilaiset siitä, että Hän oli todellinen ja suurempi kuin ne 

jumalat, jotka he olivat tunteneet Egyptissä. Yksi uskomattomimmista oli todistus Hänen jatkuvasta

läsnäolostaan kansan keskuudessa, kuten 4. Moos. 9:16 tiivistää:

Niin oli aina: pilvi peitti sen päivällä ja tulenhohde yöllä. 

Koko sen 40 vuoden ajan, jonka israelilaiset vaelsivat erämaassa, Jumala oli siellä. Hän ei 

koskaan jättänyt heitä. Hänen johdollaan he rakensivat ilmestysmajan eli todistuksen arkin 

muistutukseksi Jumalan liitosta heidän kanssaan. Niinä päivinä, kun he vaelsivat, yliluonnollinen 

pilvi leijui heidän yläpuolellaan ja johti heitä suuntaan, johon Jumala halusi heidän menevän. Kun 

he leiriytyivät yöksi tai pidemmäksi aikaa, pilvi muuttui tulen patsaaksi suoraan arkin yläpuolella.

Voitko kuvitella? En tiedä, kuinka dramaattinen pilvi oli päivällä, mutta varmasti yöllinen tulen 

patsas - joka oli aina paikalla ja joka aina pisti jokaisen silmään, missä tahansa leirin pimeydessä 

hän olikaan – teki varmasti vaikutuksen ihmisiin. "Kyllä, Jahve on täällä. Hän ei koskaan jätä meitä 

eikä hylkää meitä." (Näistä näkyvistä muistutuksista huolimatta israelilaiset olivat tietysti 

uppiniskainen kansa, joka vielä monta kertaa jotenkin luuli Jumalan hyljänneen heidät.)

On kysyttävä: Kuinka monta näistä yliluonnollisista tapahtumista me mukavassa 

kristinuskossamme hyväksymme? Yksi suurimmista, jonka kanssa suurella osalla kristittyjä on 

ongelmia, on 1.Moos. 6:1-4 kertomus Jumalan pojista (bene Elohim), jotka laskeutuivat 

taivaallisesta asunnostaan ja olivat sukupuoliyhteydessä ihmisten naisten kanssa, jotka sitten 

synnyttivät Nefilimeiksi kutsuttujen hybridien rodun. Vastustajat sanovat: Ei ole mahdollista. Enkelit 

eivät voi lisääntyä. Eikö Jeesus sanonut sen jakeessa  Matteus 22:30? Tämän kertomuksen täytyy 

tarkoittaa Seetin poikia. Se oli täysin inhimillinen vuorovaikutus.

Itseasiassa ei. Lyhyesti: Jeesus sanoi, että taivaassa enkelit eivät nai. Hän ei sanonut mitään siitä, 

mitä tapahtuu, kun he jättävät taivaan eikä siitä, mitä kykyjä heillä on maan päällä. Lisäksi 

Genesiksen teksti sanoo, mitä sanoo. Mitä Mooses, muinainen israelilainen, ajatteli sitä 

kirjoittaessaan? Mitä hänen päässänsä oli, että hän tiesi Jumalan valtakunnasta? Mikä oli 

konteksti? Eikö Mooses olisi yrittänyt välittää jotakin, joka oli yleisesti tiedossa muiden aikalaisten 

keskuudessa, että he ymmärtäisivät sen? Ajatus Seetistä tässä kertomuksessa ei varmasti 

koskaan tullut Mooseksen mieleen.



Eräs toinen monista kysymyksistä, joka on kiistanalainen humanistisesta vastaan yliluonnollisesta 

näkökulmasta, on  tempaus ennen vihaa. Jostakin syystä ne, jotka eivät usko, että tämä on 

Jumalan aikomus, ilmeisesti ajattelevat, että Jeesus ei maksanut täyttä hintaa lunastuksestamme 

riippuessaan ristillä. He ajattelevat aivan kuten katolilaiset, että meidän, jotka Jeesus pelasti, on 

vielä todistettava jotakin lihassamme ansaitaksemme pelastuksemme. Roomalaiskatolinen 

pelastus tulee vain Jeesus "ja" -uskon kautta, esim. Jeesus ja messussa käyminen, Jeesus ja 

eukaristia (ehtoollinen) jne. Pre-trib-opin vastustajille se on melkein kuin kunniamerkki, että he 

pääsevät Ahdistuksen aikaan. "Minä preppaan ja olen valmis. Minulla on aseeni, minulla on 

ruokavarastoni. Kun näen Antikristuksen, potkaisen häntä perseeseen, että valtakunta voi tulla 

( I’m going to kick his sorry rear end from here to Kingdom come). Sitäpaitsi minun on oltava läsnä 

varmistamassa, että ihmiset pelastuvat."

Sen lisäksi, että on olemassa musertava tekstiaineisto ennen ahdistusta tapahtuvasta 

tempauksesta, edellä mainitun kaltaista asennetta leimaa varmasti ylpeys. Se osoittaa myös 

vakavaa ymmärtämättömyyttä sen suhteen, miten hirvittävää tulee olemaan Ahdistuksen aikana. 

Preppaaminen ei auta ihmisiä selviytymään. Antikristus tulee olemaan paljon voimakkaampi kuin 

nämä ihmiset kuvittelevatkaan. Jumala ei tarvitse heidän apuaan ihmisten pelastamisessa; Hän 

hoitaa sen.

Joten mikä on ongelma? Ehkä se on luottamuksen puute Jumalaan -- että Hän rakastaa 

morsiantaan, seurakuntaa, niin paljon, ettei ajattelisi sallia meidän kärsiä samalla tavalla kuin 

uskottomien, jotka ovat päättäneet hyljätä Hänen vapaan pelastustarjouksensa. Tai ehkä kyse on 

siitä, että yliluonnollinen tapahtuma, joka yhtäkkiä saa miljoonia ihmisiä katoamaan maan päältä, 

on heille liikaa nieltäväksi. Neitseellinen syntymä, ylösnousemus ja Pyhän Hengen sisäinen 

asuminen ovat hienoja asioita, mutta uskovien poistempaaminen pilviin? Ei käy.

Jumalan ihmeet ja se, mitä Hän tekee, ovat käsittämättömiä meidän inhimilliselle 

havaintokyvyllemme. Jos kuitenkin annamme Jumalan olla Jumala ja annamme Raamatun puhua 

puolestaan, voimme todennäköisemmin päästä siihen, että uskomme Paavalia. Toistaakseni sen, 

mitä hän kirjoittaa jakeessa 1.Kor. 2:9:

"...mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja 

minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat". —

Jumala rakastaa meitä. Iloitkaamme siitä. Ja tunnustakaamme Häneltä enemmän yliluonnollista, 

kuin mitä olemme taipuvaisia uskomaan. Se voi jopa lisätä uskoamme!

Source for these readings:

Awaken Bible Commentary & Reflections Volumes 1-4

Volume 1 link: https://www.amazon.com/dp/B09M7SL5ZH/ 
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