
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 20ms 
 
JUUDAAN KIRJE 1 
 
Kaksi jaksoa 
 
1) Käsittelee seurakuntaan päässyttä vaarallista turmelusta. Kutsun sitä syöväksi ruumiissa (1-16). 
2) Kuinka korjata vaurio? Hienotunteisia parannus- ja korjausohjeita (17-25). 
 
TAUSTAA 
 
JUUDA oli Jaakobin veli ja Jeesuksen velipuoli. Kirje on osoitettu maailmasta kutsutuille. UT:n 
laiminlyödyin kirja. Miksi? 
 
1) Pieni ei kiinnosta. 
2) Siinä on kummallisia asioita: Miksi arkkienkeli Mikael kiisteli Paholaisen kanssa Mooseksen 
ruumiista? Mitä Koorahin pojat tekivät? Miksi enkelit vangittiin tyrmään? 
3) Se on ankara kirje. Se on terävä kirurgin veitsi, joka leikkaa syövän Kristuksen ruumiista. 
Ulkoinen vaara ei hävitä kirkkoa – kirkko vain kasvaa. Sisäiset vaarat: lakiusko ja vapaamielisyys 
voivat tuhota Kristuksen ruumiin. 
 
MITÄ ON VAPAUS? 
 
1. Lakiusko sanoo, ettet ole vapaa tekemään syntiä, siitä pidämme huolen. Et ainakaan meidän 
kirkossa tee syntiä. Meillä on säännöt! 
2. Kurittomuus sanoo, että voit tehdä syntiä, koska olet uskovainen. Saatat menettää palkkaa tai 
siunauksia, mutta ei valtakuntaa. Olet vapaa tekemään syntiä. 
3. Todellinen vapaus sanoo, että Hengessä olet vapaa olemaan tekemättä syntiä. 
 
JUUDA HENKILÖNÄ 
 
Ylösnousemuksen jälkeen Juuda muuttui. Sitä ennen hän oli ollut Jeesuksen epäilijä ja halveksija. 
Nyt hänestä tuli Jeesuksen lähetyssaarnaaja. Hänelle kristinuskon totuus oli intohimoinen asia. 
Hän halusi ensin kirjoittaa TOISENLAISEN KIRJEEN, kirjeen siitä ilosta ja pelastuksesta, joka meillä 
on Jeesuksessa. ”Olen kuullut sellaista, joka sai minut muuttamaan kirjettäni.” 
Juuda vetosi uskoviin vakavasti, että he taistelisivat tuskallisen taistelun sen uskon puolesta, joka 
pyhille on annettu. 
Perheen sisäiset välienselvittelyt ovat aina tuskallisia. Ihmiset ovat luikerrelleet seurakuntaan. He 
tulevat takakautta ja myrkyttävät seurakunnan. 
 
SYÖVÄN ETENEMINEN 
 
1. Uskontunnustuksen turmeltuminen 
 
a) Sentimentaalinen Jumala-kuva. Tekee tekosyyn epäsiveydelle. Ei Jumala ota syntiä vakavasti. 
Hän taputtaa päätä ja sanoo, että unohtaa ja antaa anteeksi. Sitä Jumalaa kuulee saarnattavan 
TV:ssä. Tämä Jumala ei ole paha kärpäsellekään. 



b) Synkretistinen Jeesus-käsitys. Jeesus ei ollut ainoa Herra. Jeesus asetetaan Muhamedin ja 
Buddhan rinnalle. Jeesus ei ole ainoa tie Jumalan luo; sinne on monia teitä. 
 
2. Käyttäytyminen turmeltuu 
 
Kirjoittaa uskoville varoitukseksi. Katsokaa, mitä tapahtui: 
 - väärinkäyttäytyville 
- juutalaisille 
- enkeleille 
- Sodoman asukkaille. 
 
Jaakobin viesti: JUMALAN OMATKAAN EIVÄT VÄLTÄ TUOMIOTA! 
 
VAROTTAVAT ESIMERKIT 
 
1. Israel erämaassa 
 
-  Israel erämaassa 
-  orgiat 
-  epäjumalan palvontaa 
-  siveettömyyttä 
 
He lakkasivat rakastamasta Jumalaa ja toisiaan. Euroopan pörssikaupan keskus Frankfurtissa. 
Ulkopuolella on suuri kultainen vasikka. Se seisoo aivan Euroopan rahoitusmaailman keskuksessa. 
Mammonaa palvotaan! 
Israelilaiset lähtivät Egyptistä Karitsan veren turvin, mutta eivät päässeet maaliin saakka, luvattuun 
maahan. Kolme UT:n kirjoittajaa varottaa tästä vaarasta: Paavali, Hebrealaiskirjeen kirjoittaja ja 
Juuda. TÄRKEÄÄ EI OLE VAIN ALOTTAA, VAAN PÄÄSTÄ MAALIIN SAAKKA! 
 
2. Enkelit Hermon - vuorella 
 
Hanokin kirja Vanhan ja Uuden Testamentin välistä, kertoo tästä. Se oli rietas tarina. Hermon-
vuoren lähellä noin 200 enkeliä vietteli ja teki raskaaksi naisia. Tapahtui siis hirveä yhdyntä 
enkelien ja ihmisten välillä. Tuloksena oli nyttemmin sukupuuttoon kuollut hybridiolento, nefilim. 
Emme tiedä, mitä ne olivat, jossain sanan käännetään jättiläiseksi. 
 
JUMALAN JÄRJESTYSTÄ LOUKATAAN 
 
Jumalalla on järjestys ja hänelle enkelien ja ihmisten välinen seksi on loukkaavaa. Aivan kuten on 
loukkaavaa ihmisten ja eläinten välinen seksi. Raamattu tuomitsee sen aivan yksiselitteisesti. 
Jumalaa inhottaa, kun astumme ulos hänen järjestyksestään, kuten enkelit tekivät. Tiedämme, 
että se oli okkultismin alkuhetki ihmisten keskuudessa. Ja se oli myös väkivallan alkuhetki  
ihmiskunnan keskuudessa. 1. Moos.6. sanoo, että väkivalta täytti maan: ”Mutta maa turmeltui 
Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa” (1. Moos.6:11).’ 
Perverssi seksi, okkultismi ja väkivalta, vaikuttaako tutulta? Samoin musta ja valkoinen magia 
alkoivat tästä. 
 



RANGAISTUS SEURASI 
 
Ne enkelit ovat jo nyt pimeimmässä vankityrmässä kahleissaan odottamassa tuomiopäivää. He 
eivät saaneet tilaisuutta tehdä pahaa uudestaan. Se aiheutti tulvankin – Jumala tuli 
sietokynnyksensä päähän.  
Raamatun surullisin lause on:  ”niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli 
murheelliseksi sydämessänsä” (1. Moos.6:6). Aivan kuin vanhemmat: ”Kunpa emme koskaan olisi 
saaneet lapsia!” Jumalan oma kansa ja enkelit eivät välttäneet Jumalan tuomiota – entä me? 
 
3. Sodoma ja Gomorra 
 
Kaupunkeja oli kaikkiaan neljä (4). Sodoman ja Gomorran lisäksi Adma ja Sebuin. Kaikki  nämä 
kaupungit olivat Kuolleenmeren eteläpäässä. Nämä hukkuivat hiekassa olevaan tervaan;  se paloi 
maanjäristyksessä. Tuli, joka tuhosi Sodoman ja Gomorran 2000 vuotta ennen Jeesusta, paloi 
edelleen Jeesuksen aikana. Jeesus puhui siitä, että ihmiset näkivät liekit vieläkin. 
 
He olivat kurittomia, tekivät Jumalan lakia vastaan ja alkoivat perverssit homoseksuaaliset suhteet. 
Nyt humanismi sanoo, että ei saa puhua homoseksuaalisuutta vastaan, muuten syyllistyy 
sukupuolisyrjintään. Juudan kirje varoittaa: ÄLKÄÄ LUULKO, ETTEI JUMALA TUOMITSE TEITÄ, JOS 
SEURAATTE HEITÄ! 
 
4. Luonne turmeltuu 
 
KAIN, veljensä tappaja, vihainen, mustasukkainen. 
 
3. Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle;  
4. ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja 
hänen uhrilahjansa puoleen;  
5. mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin, ja hänen 
hahmonsa synkistyi.  
6. Ja Herra sanoi Kainille: "Miksi olet vihastunut, ja miksi hahmosi synkistyy?  
7. Eikö niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja 
sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä!"  
8. Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille: "Menkäämme kedolle". Ja heidän kedolla ollessansa Kain 
karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. (1. Moos.4:3-8). 
 
BILEAMILLE tarjottiin rahaa, jotta hän sanoisi vääriä asioita. Rakkaus rahaan voitti (ahneus), 4. 
Moos.22-25. 
 
KORAH, kunnianhimoinen, kateellinen Moosekselle ja halusi oman show`nsa. 
 
1. Mutta Koorah, Jisharin poika, joka oli Leevin pojan Kehatin poika,  
otti Daatanin ja Abiramin, Eliabin pojat, ja Oonin, joka oli Ruubenin pojan Peletin poika,  
2. ja he nousivat kapinaan Moosesta vastaan, ja heihin yhtyi israelilaisista kaksisataa 
viisikymmentä miestä, kansan päämiehiä, kansankokouksen jäseniä, arvokkaita miehiä.  
3. Ja he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille: "Jo riittää! Koko seurakunta, 



he kaikki, ovat pyhät, ja Herra on heidän keskellänsä. Miksi te siis korotatte itsenne Herran 
seurakunnan yli?...  
31. Tuskin oli hän saanut kaiken tämän sanotuksi, niin maa halkesi heidän altansa  
32. ja maa avasi kitansa ja nielaisi heidät, heidän asuntonsa, kaiken Koorahin väen ja kaikki heidän 
tavaransa.  
33. Ja he suistuivat kaikkinensa elävältä tuonelaan, ja maa peitti heidät; ja niin heidät hävitettiin 
seurakunnan keskeltä. 
 (4. Moos.16:1-3, 31-33). 
 
On hyvä, että kirkkoja perustetaan, mutta jotkut perustetaan vääristä syistä. Jotkut perustetaan, 
koska joku haluaa oman show’nsa, aivan kuin Koorah. Ei hyväksy Jumalan antamaa johtoa ja siksi 
haluaa oman kirkkonsa. Tällainen luonne esiintyy kirkossa, jollei ongelmiin tartuta. 
 
5. Puhe turmeltuu 
 
Kun luonne on turmeltunut, silloin puhekin turmeltuu. Puhe tulee luonteesta. Ihminen puhuu 
sydämensä kyllyydestä:  
 
”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä 
sydämen kyllyydestä suu puhuu” (Matt.12:34). 
 
Millaista oli näiden ihmisten puhe, jotka olivat ”luikerrelleet” seurakuntaan? He ovat valittajia ja 
arvostelijoita. Mikään ei ole heille tarpeeksi hyvää.  He ovat rehvastelijoita ja imartelijoita. He 
rehvastelevat korottaakseen itseään ja imartelevat päästäkseen korkeammalle. Arvostus ja 
kannustaminen ovat hyviä asioita, mutta imartelu on liioittelua. 
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