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Lamb & Lion Ministries'in tarkoitus: Julistaa Jeesuksen pikaista paluuta
mahdollisimman monille mahdollisimman nopeasti.

Lamb & Lion Ministries'in säännöt tiivistävät tehtävämme ytimekkäässä julistuksessa: 

Julistaa Jeesuksen pikaista paluuta mahdollisimman monille mahdollisimman nopeasti.
Vielä nimenomaisempia tarkoituksia ovat:

• Osoittaa epäuskoisille parannusta Jeesuksessa.
• Kutsua uskovia sitoutumaan pyhyyteen ja evankelioimiseen.
• Raamatun profetian perusteiden opettaminen.
• Haastaa seurakuntaa puolustamaan vanhurskautta.

On selvää, että yleistehtävämme on sidoksissa evankelioimisen tavoitteisiin. Kuten 
kerromme pastoreille ja seurakunnille, jotka harkitsevat Lamb & Lion -evankelistan 
kutsumista puhujaksi, pyrimme motivoimaan kiireelliseen evankelioimiseen, pyhään 
elämään ja keskittymään pian palaavaan kuninkaaseemme Jeesukseen Kristukseen. Jopa
sana "evankelista" ilmaisee kutsumuksemme johdattaa muita uskoon Kristukseen.

EVANKELISTAN ENSISIJAINEN TEHTÄVÄ ON LEVITTÄÄ MAAILMALLE 
EVANKELIUMIA JEESUKSESTA KRISTUKSESTA.

Vaikka olemme erikoistuneet opettamaan Raamatun profetian totuuksia, meidän 
perimmäinen tavoitteemme on kaksijakoinen:

1. Varoittaa epäuskoisia pakenemaan tulevaa vihaa Vapahtajamme rakastavaan syliin.

2.  Kannustaa Kristuksen seuraajia elämään tavalla, joka kunnioittaa taivaallista 
Ylkäämme, vaikka odotammekin hänen pikaista paluutaan.



Nämä tavoitteet keskittyvät Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ympärille.

PROFETIAN VOIMA USKOTTOMIEN ELÄMÄSSÄ / SANOMA USKOTTOMILLE

Johannes kysyi väkijoukolta, joka tuli hänen kastettavakseen: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on 
teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa?". (Lk. 3:7). Tuo kysymys on kaikunut kautta 
vuosisatojen ja sen pitäisi motivoida jokaista Jeesuksen seuraajaa. Kuka varoittaa niitä, jotka ovat 
vihamielisiä Jumalaa kohtaan, että Hänen vihansa pysyy heidän yllänsä (Joh. 3:36)?

Raamattu kertoo meille, että tuhoon johtava tie on leveä, mutta että varmasti jotkut, jotka kuulevat 
evankeliumin, käyvät sisälle ahtaasta portista, joka johtaa elämään (Mt. 7:13-14). Ristin sanoma on
pelastus niille, jotka uskovat, mutta niille, jotka hylkäävät Jumalan lahjavapautuksen synnin 
palkasta, se on hulluutta. Paavali sanoi: "Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen 
joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima." (1. Kor. 1:18).

Toisessa kirjeessään Korinton seurakunnalle Paavali on vielä painokkaampi. Hän kirjoittaa:

Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa 
ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun! Sillä me 
olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien 
joukossa: näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu 
elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? – 2 Kor. 2:15-16

Paavali oli esimerkillinen evankelista. Oman dramaattisen kääntymyksensä jälkeen hän omisti 
elämänsä Jeesuksen evankeliumin jakamiselle koko roomalaisessa maailmassa. Hän oli valmis 
kärsimään paljon tämän asian puolesta ja muuttumaan "kaikille kaikeksi pelastaakseen edes 
uutamia" (1. Kor. 9:22).

Yhteys evankeliumin ja lupauksen 
välillä Jeesuksen paluusta on 
ratkaiseva

Yhteys evankeliumin ja lupauksen välillä Jeesuksen paluusta on ratkaiseva. 

Ensimmäisessä saarnassaan, jonka Pietari piti Jerusalemissa helluntaina, hän siteerasi Joelin ja 
Daavidin profetioita paitsi todistaakseen, että Jeesus oli Kristus, myös korostaakseen hänen 
paluunsa odotusta. Siksi hänen sanomansa huipentui samaan profeetalliseen lupaukseen, johon 
Jeesus viittasi haastaakseen fariseukset (Mt. 22:42-46). Daavidin messiaaninen psalmi kuvailee 
Daavidin Pojan korotettua asemaa: "Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, 
kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi"'" (Ps. 110:1).

Yksi suurimmista turhautumisistani on kuulla, kun kristityt – mukaan lukien aivan liian monet kirkon 
johdossa – hylkäävät Jumalan profeetallisen Sanan liian viisaana tavallisten kristittyjen tutkittavaksi
ja pohdittavaksi. He osoittavat käytännössä, ellei sanoissaan, sen väärinkäsityksen, että vain 
oppineet teologit voivat puuttua lupauksiin koskien Jeesuksen paluuta.

Paavali ei selvästikään ollut samaa mieltä. Tiedämme, että hän käytti vain muutaman viikon 



perustaessaan seurakunnan Tessalonikaan, mutta on selvää, että hän oli jo aiemmin kertonut 
odotuksestaan, että Jeesus tulisi takaisin. Molemmissa kirjeissään kyseiselle seurakunnalle hän 
vastaa heidän tiedusteluihinsa koskien Jeesuksen toista tulemusta - odotusta, jota heillä ei olisi 
ollut, ellei hän olisi kertonut siitä ollessaan heidän keskuudessaan.

Jumalan profeetallisen sanan evankelioiva voima on ilmeinen myös muissa kohdissa. Herran 
enkelin innoittamana Filippus johdatettiin maaseudulle Jerusalemin eteläpuolelle. Kun hän saapui 
sinne, hän kohtasi Etiopiasta tulleen hovin korkean virkamiehen - eunukin, joka oli juuri tullut 
rukoilemasta Jerusalemissa. Tiedustellessaan, mitä mies luki, Filippus sai tietää, että etiopialainen 
oli hämmentynyt Jesajan kohdasta, joka koski kärsivää Jumalan Karitsaa (Jes. 53:7-8). Filippus 
selitti, että Jeesus oli Jesajan profeetallisen kohdan täyttymys ja mies vastaanotti innokkaasti 
Jeesuksen Kristuksena - Jumalan Poikana (Apt. 8:26-38).

Filippuksen kuuliaisuus Jumalalle ja hänen halukkuutensa "avata suunsa" ja julistaa Jeesusta 
Jumalan profeetallisesta Sanasta vaikuttivat ikuisesti etiopialaisen eunukin elämään. Jumalan 
profeetallinen Sana koskettaa sydämiä vielä tänäänkin.

VAROITUS LÄHESTYVÄSTÄ VIHASTA

Meillä on tapana ajatella positiivisia roolimalleja kelvollisina esikuvina. Mutta Raamattu tarjoaa 
meille useita esimerkkejä siitä, miten ei pidä toimia. Kuitenkin jopa näissä episodeissa on selviä 
osoituksia Jumalan armosta.

Jumala kutsui Joonan menemään ja varoittamaan Niiniven pakanallista kaupunkia, että Jumalan 
viha oli lankeamassa. Raivostuneena siitä, että Jumala varoitti Israelin vihollista, Joona kieltäytyi 
tottelemasta. Hän väitti, että nuo jumalattomat ihmiset ansaitsisivat Jumalan tuomion 
langettamisen.

Miksi Joona kauhistui ajatusta varoittaa Israelin vihollisia heidän tulevasta kohtalostaan? Joona 
ymmärsi, että Jumala ei koskaan vuodata vihaa ilman varoitusta, koska hän ei halua kenenkään 
hukkuvan - ja hän tiesi, että varoitukseen sisältyi myös mahdollisuus, että niiniveläiset voisivat 
tehdä parannuksen pahuudestaan ja välttää Jumalan vanhurskaan vihan.

Sensijaan, että olisi totellut Jumalaa ja huutanut Niiniveä vastaan (koska Joona sanoo jakeessa 
4:2: "Sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta 
rikas, ja että sinä kadut pahaa"), hän pakeni Herran eteen ja meni alas Joppeen.

Valasseikkailunsa jälkeen Joona totteli vastahakoisesti Jumalan käskyä ja varoitti Niiniven kansaa. 
Kuten hän pelkäsi, he tekivät parannuksen ja Jumala leppyi. Joona oli hyvin tyytymätön. Jumala 
kysyi häneltä retorisesti: "Enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on 
enemmän kuin satakaksikymmentä tuhatta ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, 
kumpi vasen, niin myös paljon eläimiä?"  (Joona 4:11).

Jeesus on Joonaa äärettömän paljon parempi esimerkki Jumalan rakkaudellisuudesta. 
Katsellessaan Jerusalemia Herra itki (Lk. 19:41-44). Ilmentäen Jumalan Joonalle paljastamaa 
myötätunnon olemusta Jeesus tunnisti, että monet hänen rakkaista luoduistaan tulisivat 
hukkumaan synteihinsä – tahallisesti tietämättöminä tai kylmästi katumattomina välittämättä Hänen
pelastustarjouksestaan.

Kun Jumalan viha on katumattoman maailman päällä, varoituksen kiireellisyys niille, jotka ovat 
tietämättömiä kohtalostaan, kasvaa päivä päivältä. Jotkut, jotka ymmärtävät, että Jumalan viha 
pysyy heidän päällänsä, pakenevat innokkaasti Jeesuksen rakastavaan syliin. 

Aika on valttia. Kuinka monta miljardia ihmistä joutuisi ikuiseen kadotukseen, jos Jeesus tulisi 
tänään?



Johannes Kastajan sanat jakeessa Lk. 3:7 ovat järkyttävät, mutta joskus me tarvitsemme 
järkytyksen, että pääsemme irti omahyväisyydestämme. Saatuaan väkijoukon huomion Johannes 
oli vuorovaikutuksessa jokaisen kanssa niin, että he pystyivät ymmärtämään hänen sanomansa 
parannuksesta. Hänen vastauksensa koko yleisölle oli erilainen kuin veronkerääjille ja sotilaille, 
mutta hänen yleissanomansa viittasi tulevaan Messiaaseen.

Hänestä Johannes sanoi:

Niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva 
minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; 
hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja 
hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän 
polttaa sammumattomassa tulessa. – Lk. 3:16-17

Kaukana tuomion sanomasta Johannes osoitti autuaalliseen toivoon. Kuten Luukas kirjoittaa: 
"Antaen myös monia muita kehoituksia hän julisti kansalle evankeliumia." (Lk. 3:18). Meidän 
sanomamme siitä, että Jeesus tulee pian, on varoitus, joka on hullutus niille, jotka joutuvat 
kadotukseen. Mutta niille, jotka pelastuvat, se tarjoaa Jumalan voiman.

KEHOTUS KRISTITYILLE HERÄTÄ!

Samalla kun sanoma Jeesuksen tulosta pian on kiireellinen varoitus kadotetuille, se kehottaa 
uskovia "pysymään valppaina" tai jopa "heräämään"! Tämä teema toistuu koko Uudessa 
Testamentissa. Jakeessa Room. 13:11 Paavali kehottaa: "Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän 
ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun 
uskoon tulimme."

Muistuttaen tessalonikalaisia, että Herran päivä ei tule yllättämään meitä kuin varas, koska emme 
ole pimeydessä, Paavali sensijaan kutsuu uskonveljiään valon ja päivän lapsiksi ja rohkaisee heitä 
sitten näin: "Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, 
vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit." (1.Ts. 5:5-6). Pietari tunnisti sen profeetallisen 
täyttymyksen, jota Jeesuksen evankeliumi edusti. Hän kirjoittaa:

Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet 
teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen 
aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan 
Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja 
heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt 
on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä 
Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat 
katsahtaa. Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa 
täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen 
ilmestymisessä. (1.Piet. 1:10-13)

Kun näin paljon painotetaan raittiina ja valppaana pysymistä, on selvää, että Herra tiesi hyvin 
inhimillisen taipumuksemme. Hän tietää, että henkemme on altis, mutta lihamme heikko. Kuten 
Hänen omat opetuslapsensa Getsemanen puutarhassa, me olemme taipuvaisia väsymään, kun 
hetki käy myöhäiseksi (Mt. 26:36-46). Silti hän kehotti Sarden seurakuntaa: "Heräjä valvomaan ja 
vahvista jäljellejääneitä" (Ilm. 3:2).

Markus kertoo, että Jeesus kuvaili hyvin yksityiskohtaisesti läheisen paluunsa merkkejä. Hän kertoi
vertauksen miehestä, joka lähti matkalle, mutta jätti palvelijansa hoitamaan taloaan ja käski heitä 
pysymään valppaana. Hän tiivisti vertauksen opetuksen näin: ”Olkaa siis valppaina – sillä ette 
tiedä, milloin talon isäntä tulee, illalla, keskiyöllä vai kukonlaulun aikaan aamulla – siltä varalta, että



hän tulisi yhtäkkiä ja löytäisi teidät nukkumasta. Sen minkä sanon teille, sanon kaikille: 'Valvokaa!'

Kun aika käy myöhäiseksi, kehotamme uneliaita Jeesuksen seuraajia pysymään valppaina – ja 
nukkuvia heräämään!

TOTUUS VAPAUTTAA 

Mitä meidän pitäisi olla tekemässä odottaessamme Ylkäämme hakemaan meitä? Tottelemassa 
Hänen viimeistä käskyään – "saarnata evankeliumia kaikille luoduille" (Mk. 16:15) Se on totuus, 
joka vapauttaa ihmiset.

Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "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).

Tämä koskettava jae vangitsee evankeliumiin keskittyvän sanomamme merkityksen sekä 
uskottomille että uskoville. Jeesus on tie, totuus ja elämä, joten todellisen totuuden tunteminen 
merkitsee hänen tuntemistaan. Ja omasta tehtävästään maan päällä Jeesus todisti: ”Sitä varten 
minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. 
Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni"  (Joh. 18:37). 

Politiikan ja kyynisyyden ansassa Pilatuksen epäuskoinen vastaus oli: ”Mikä on totuus?” (Joh. 
18:38).

Erityisesti amerikkalaiset juhlivat innokkaasti vapauksiaan - erityisesti itsenäisyyspäivän aikaan. 
Vaikka vapautta vastaan hyökätään enemmän kuin koskaan aiemmin, Yhdysvallat on edelleen 
toivon majakka suurimmalle osalle maailmaa. Mutta Jeesus viittasi vapauteen, joka on paljon 
arvokkaampi kuin kuin se vapaus, joka Yhdysvaltain perustuslaissa luvataan; hän puhui 
vapaudesta synnistä. Vain evankeliumi välittää Jumalan pelastussuunnitelman - se tarjoaa tien 
tuomiosta vanhurskauteen, hylkäämisestä adoptoimiseen Jumalan perheeseen.

Sanon sen vielä kerran: Kristus ristiinnaulittiin syntiemme tähden. Hän kuoli ansaitsemamme 
kuoleman, jotta me voisimme elää hänen kuolemansa kautta. Jesaja näki ennalta Jumalan ikuisen 
suunnitelman:

… mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän
pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha 
olisi ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. (Isaiah 53:5)

PROFETIAN HENKI

Oletko innokas Raamatun profetian opiskelija? Väriseekö sydämesi innosta kuulla viestejä 
Jumalan profeetallisesta Sanasta? Jos näin on, kutsu elämääsi on selvä.

Jeesus käski Pietaria: "Ruoki minun lampaitani". Opetuslapsi, jota Saatana seuloi, kun hänen 
uskollisuutensa osoittautui puutteelliseksi, vietti loppuelämänsä julistamalla Jumalan ikuista 
uskollisuutta. Hän saarnasi evankeliumia.

Enkeli, joka saattoi apostoli Johannesta, kun hänet temmattiin taivaaseen, kutsui itseään ”sinun ja 
sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelijaksi, joilla on Jeesuksen todistus”. Oletko sinä siinä 
autuaassa joukossa? Jos näin on, hän sanoisi myös sinulle: "Palvo Jumalaa" (Ilm. 22:9). Tuo viisas
enkeli paljasti koko Jumalan profeetallisen sanan huipentuman: "Jeesuksen todistus on profetian 
henki" (Ilm. 19: 10).

Mikä olisikaan parempi tapa palvoa Jumalaa kuin todistaa Jeesuksesta Kristuksesta - meidän 
suuresta Jumalastamme ja Vapahtajastamme, Alfastamme ja Omegastamme, teurastetusta 



Karitsasta ja Juudan leijonasta, pian palaavasta kuninkaiden Kuninkaasta ja herrojen Herrasta. 

APULAISTOIMITTAJAN KOMMENTIT: Tim Moore otti vastaan tohtori David Reagan'in kutsun 
Lamb & Lion Ministries'in johtajaksi ja vanhemmaksi evankelistaksi, kun hän oli palvellut 34 vuotta 
ilmavoimissa, työskennellyt UPS:n kouluttajalentäjänä, toiminut osavaltion edustajana Kentuckyn 
lainsäädäntöelimessä ja paljon muuta. Hän kirjoittaa, puhuu ja isännöi ministry'n viikoittaista 
televisiolähetystä Christ in Prophecy. Täydellisen kuvauksen Timin laajasta elämäkerrasta löydät 
verkkosivuiltamme osoitteesta LambLion.com.


