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On vaikea kuvitella, että maailmamme muuttuisi vielä hullummaksi kuin se jo on, mutta jokainen 

päivä tuntuu olevan edellistä hullumpi ja asioita tapahtuu sellaista vauhtia, että on vaikea pysyä 

perässä. Kaiken sen takia, mitä tapahtuu henkilökohtaisessa elämässämme, kaupungeissamme, 

maassamme ja koko maailmassa, voi olla suuri houkutus antaa mielemme ja sydämemme 

häiriintyä ja lannistua. Voi olla niin helppoa tulla negatiiviseksi ja tuntea olevansa hukkumassa, 

stressin puristama ja pelon lamaannuttama.

On ihmisluontomme mukaista reagoida siihen, mitä ympärillämme tapahtuu. On normaalia tuntea 

tunteita ja reagoida niihin. Kristuksen seuraajina Jeesus teki kuitenkin selväksi, että meidän on 

elettävä uskosta, ei tunteistamme, sillä tunteet voivat johtaa ja johtavatkin meidät harhaan. Tunteet

voivat syventyä, kun annamme niille periksi... kun sallimme itsemme viedä huomiomme pois 

taivaallisesta Isästämme... jättäen uskomme taaksemme. Meidän on epätoivoisesti vastustettava 

tarvetta antaa periksi tunteillemme ja peloillemme. Kun meillä on kiusaus pelätä, meidän ei pitäisi 

katsoa ympärillemme vaan ylöspäin... Häneen. Meidän pitäisi juosta Hänen luoksensa. 

Epätoivoinen tarpeemme on olla lähellä Häntä, luottaa Häneen ja luottaa Häneen täydellisesti 

riippumatta siitä, mitä näemme, tunnemme, tai koemme tässä elämässä. Yksin Hänen etsimisensä

rauhoittaa pelot ja tuo tyvenen.

Kun elämme päiviämme ja näemme kaaosta, tuhoa ja pimeyttä, meidän on muistettava, kuinka 

epätoivoisesti tarvitsemme Häntä... kuinka epätoivoisesti koko ihmiskunta tarvitsee Häntä. Joh. 

15:5 sanoo: "Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se 

kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä." Fil. 4:13 muistuttaa meitä: 

"Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa."

Jos pysymme Hänessä, jos pakotamme itsemme Häneen, jos pidämme kiinni Hänen totuuksistaan

ja Hänen antamistaan lupauksista, meidän ei pitäisi pelätä. 1.Joh. 4:17-18 sanoo: ”Näin on 

rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on,

sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus 

karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi 

rakkaudessa.”
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Riippumatta siitä, mitä tässä maailmassa tapahtuu, riippumatta siitä, mitä pahaa seuraa, meille 

kerrotaan, että voimme saada rauhan ja levon Hänen läsnäolossaan. Riippumatta siitä, kuka istuu 

hallituksessa, meillä voi olla varmuus, että Jumala istuu valtaistuimella. Riippumatta siitä, kuinka 

hämäriltä asiat näyttävät, tai kuinka pimeiksi asiat tässä maailmassa käyvät, voimme tietää 

varmuudella sydämessämme, että Poika loistaa edelleen. Jeesus sanoo: "Tämän minä olen teille 

puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella 

mielellä: minä olen voittanut maailman" (Joh. 16:33).

Isämme on kilpemme, toivomme, ilomme ja Vapahtajamme! Hän on meidän PELASTAJAMME! 

Hän tuli pelastamaan meidät. Hän on puhdas rakkaus. Hän on täydellinen. Hän on kaikkivoipa, 

kaikkitietävä ja kaikkialla läsnä oleva.

Onneksi Jumala ei jättänyt meitä tähän maailmaan pärjäämään omin avuin. Hän on antanut meille 

auttajan lahjan... Pyhän Hengen.

Hän on siunannut meitä myös niin monella muulla kauniilla tavalla. Hän on antanut meille lahjaksi 

Raamatun, pyhän Sanansa. Hän on antanut meille kyvyn rukoilla, jonka hän sanoo olevan 

voimallinen. Hän on antanut meille luotettavat lupauksensa. Hän on antanut meille sota-asunsa.

Ef. 6:10-18 sanoo: ”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa 

yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole 

taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä 

hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.   

Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä 

vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. 

Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja 

kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte 

sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, 

joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika 

Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien 

puolesta.”

Hän on antanut meille lahjan olla kanssaperillisiä, kuninkaiden kuninkaan, taivaan ja maan luojan, 

poikia ja tyttäriä. Meillä on ihmeellinen perintö: ”Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin 

perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan 

kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme” (Room. 8:17). 



Jos elät elämää ilman Häntä, jos Hän ei ole Taivaallinen Isäsi, jos et ole hyväksynyt Häntä 

sydämeesi... tule Hänen tykönsä tänään. Hän kuoli puolestasi. Hän rakastaa sinua täydellisellä, 

ehdottomalla rakkaudella. Ei ole väliä, mitä syntejä olet tehnyt, Hän antaa sinulle anteeksi ja pesee

sinut puhtaaksi. Hän haluaa olla elämäsi Herra. Hyväksyä Hänet elämääsi on suurenmoisin 

päätös, mitä koskaan tulet tekemään... koskaan.

Room. 10:9-11 sanoo: ”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". 

Kun maailma syöksyy kaaokseen, sinä Jumalan lapsi, voit syöksyä kohti taivaallista Isääsi... 

painaudut yhä lähemmäs Luojaasi, Häntä, joka muodosti sinut, rakastaa sinua ja lupaa, ettei 

koskaan jätä eikä hylkää sinua. Juokse Isäsi syliin... sieltä löydät levon, lohdutuksen, varmuuden, 

suojan ja rauhan.

Muista, että kun maailma pimenee, Poika loistaa edelleen. Kun maailma muuttuu pahemmaksi, 

Poika hallitsee edelleen. Jumalan lapsena olet PARHAISSA mahdollisissa käsissä.

Kun näemme ja koemme maan synnytyskipujen ja huokausten lisääntyvän, näemme yhä 

selvemmin, että päivä lähestyy nopeasti, jolloin kohtaamme hänet pilvissä. Eräänä päivänä (ehkä 

hyvin pian) koittaa se päivä, jolloin Hän kutsuu meidät kotiin.

Kuvitelkaa, mikä loistava päivä se onkaan... päivä, jolloin seisomme Luojamme, Vapahtajamme ja 

Kuninkaamme läsnäolossa! Päivä, joka on tämän elämän loppu ja kirkkaan, kauniin uuden elämän 

alku koko iankaikkisuuden ajaksi.

Katsotko Häneen?

Oletko hyväksynyt Hänen pelastuksensa lahjansa?
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