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Tässä me olemme vuodessa 2021 ja autuas toivo, toivo pelastua tästä levottomasta 
maailmasta, kangastaa nyt suurempana. Raamatussa ilmoitettu autuas toivo on 
yläilmoihin palaavan Herran Jeesuksen lupaus temmata uskovat tykönsä 
kohtaamaan Hänet siellä ja olemaan ikuisesti Hänen kanssaan.

Rakkaat ystävät tämä toivo on nyt Itse asiassa ainoa toivo, kun Ilmestyskirjan neljä 
kammottavaa ratsastajaa valmistautuvat ratsastamaan.

Kuinka ihanaa Herralta, että Hän antaa meille tuon elintärkeän tiedon, tuon varman 
toivon kultaisen hipun, että Hän tempaa meidät täältä pois. Sillä me olemme hyvin 
todennäköisesti viimeinen sukupolvi.

”Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.” Mitä sanoja! Sanat, jotka välittömästi 
edeltävät tätä ilmoitusta – 1.Ts. 4:16-18, että Herra todella tulee takaisin, ei tällä 
kertaa maan päälle, vaan pilviin, kutsumaan meidät kaikki yläilmoihin, kaikkien 
aikojen kaikki uskovat, elävät ja kuolleet, koko Kristukseen uskovien perheen, joka 
on ikuisesti yhdisdetty Vapahtajaan*, joka vuodatti verensä, että me kaikki voisimme 
pelastua.

Se on siunattu toivomme ja myös etova huolemme perheenjäsenistä, jotka eivät ole 
vielä tunnustaneet Jeesusta Herrakseen, eivätkä tajunneet, että Jeesus Kristus kuoli
ristillä kärsiäkseen heidän syntiensä seuraukset. Vain Jumala voi pestä pois 
syntimme ja Jeesus on Jumala, joka tuli ihmiseksi, jotta voisi vuodattaa verensä 
meidän puolestamme.

Useimmista tämä on hyvin pahanmakuinen oppi tänä päivänä, koska monet eivät 
tunnusta olevansa lainkaan syntisiä, vaan väittävät olevansa hyviä ihmisiä, joten 
tietysti he ovat menossa taivaaseen, eikö niin? Väärin.

Raamattu tekee täysin selväksi, että:

1. Kaikki – KAIKKI – ovat tehneet syntiä ja eivätkä täytä mittaa. Room. 3:23

2. Synnin palkka on kuolema. Room. 6:23

3. Ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista. Hepr. 9:22 Jumala on 
täydellisesti oikeudenmukainen; Hän on oikeudenmukaisuuden Jumala. Hän näyttää
meille, mitä synti on kymmenessä käskyssään, joita kukaan muu kuin Jeesus ei ole 
pitänyt täydellisesti. Synti on niin loukkaava Jumalaa kohtaan, että se vaatii 
äärimmäisen rangaistuksen, jonkun elämän veren vuodattamisen.

4. Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että lähetti ainoan Poikansa, Herran 
Jeesuksen, että me kaikki syntiset, jotka uskomme häneen, pelastuisimme. Ne, jotka
hylkäävät Jeesuksen, tuomitaan.Joh. 3:16-18

5. Kristus kuoli syntisten puolesta. Room. 5: 8-11. Jeesus Kristus maksoi 
äärimmäisen rangaistuksen - ristinkuoleman ja vuodatti pyhän verensä 
puolestamme.
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6. Kristuksen, Jumalan Pojan veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1.Joh. 1:7-9

7. Hän tulee takaisin hakemaan meitä. 1.Ts. 4, 1.Kor. 15:51, Joh. 14, Lk. 21:36

8. Jos asetat luottamuksesi Jeesukseen, että Hän kuoli syntiesi tähden, haudattiin ja 
herätettiin eloon kolmantena päivänä, sinun on sanottava niin, kerro jollekulle.

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 (Room. 
10:9,10).

Jos ihmiset vain ottaisivat vaarin Raamatun varoituksista. Jos vain!

Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä 
kaikkea, mikä tuleva on ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä (Lk. 21:36).

Rukoumalli uskoville: Herra Jeesus, näen nyt, että maailmassa tapahtuu  
kauhistuttavia asioita. Tiedän, että sinun täytyy olla aivan ovella. Auta minua 
olemaan valmis, etten joutuisi häpeään, kun tulet yläilmoihin.

Tiedän, etten ole arvollinen, mutta katso minut arvolliseksi pakenemaan kaikkea, 
mitä on tulossa maan päälle ja seisomaan Sinun edessäsi

Olen pettänyt Sinut lukemattomilla tavoilla, mutta rukoilen, että jos on jokin tapa, 
jotakin, jota vielä voin tehdä, auttaakseni jotakuta uskomaan Sinuun, niin auta 
minua, etten menettäisi tilaisuuksia, jotka voit antaa minulle nyt tällä ratkaisevalla 
hetkellä. Oi rakas Isä, että (henkilön nimi) pelastuisi!

Rukoumalli niille, jotka eivät tunne Jeesusta elämässään: Rakas Jumala, olen 
syntinen. Olen rikkonut lakiasi ja mennyt omaa tietäni. Olen yrittänyt muuttua, mutta 
se ei toimi. En halua mennä helvettiin. Ole hyvä ja anna anteeksi (nimeä jokainen 
mieleesi tuleva synti; Hän tietää ne jo). Luotan Jeesukseen.

Uskon, että Jeesus kuoli ristillä minun syntieni vuoksi, haudattiin ja nousi kuolleista 
kolmantena päivänä. Luotan Jeesukseen, että Hän pesee pois syntini, koska 
vuodatti pyhän verensä minun puolestani. Rakas Jeesus, tiedän, etten ansaitse sitä, 
mutta tee minusta yksi Sinun kansastasi. Sitä pyydän sinulta nyt.

”Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni 
tulee, minä en heitä ulos” (Joh. 6:37).


