UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 21ms
JUUDAN KIRJE 2
MITÄ PITÄÄ TEHDÄ?
1. EI PIDÄ YLLÄTTYÄ, kun asiat kirkossa menevät huonosti. Päivittely, ”voi kauheaa!”, ei mitään
auta. Sekä VT että UT sanovat, että näin kävisi. Tietysti ongelmia tulee, koska emme ole vielä
”täysin pelastetut”. Tärkeää on, miten ongelmia käsitellään.
HANOK (hebr.) (Eenok ;kreikk.) oli ensimmäinen, joka sai viestin Herralta toisille kerrottavaksi.
Hanok kertoo Jumalan tuomioista silloiselle sukupolvelle.
14. Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen
tuhansine pyhinensä
15. tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista
teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo
jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet". (Juud.14-15).
Neljästi sana ”jumalaton”:
1) Jumalattomat ihmiset.
2) Jumalattomat teot.
3) Jumalattomat sanat.
4) Jumalattomassa maailmassa.
Silloin pilkattiin jumalisia ihmisiä. Hanok oli ensimmäinen, joka toi tuomioviestin.
ERIKOINEN POJAN NIMI
Kun Hanok oli 65-vuotias, hän sai pojan. Hän kysyi Jumalalta nimeä pojalle. Jumala antoi nimen
METUSALAH = ”Kun hän kuolee, se tapahtuu”. Hän eli kauemmin kuin kukaan muu (969). Jumala
on ihmiskuntaa kohtaan kärsivällinen. Hänen kuolemansa jälkeen alkoi sataa.
Metusalahin pojanpoika: NOOA. Jumala odotti 969 vuotta ennen kuin tuomitsi sen sukupolven.
JUMALA ON KÄRSIVÄLLINEN, MUTTA TUOMIO TULEE!
”Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan
hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat
parannukseen” (2. Piet.3:9).
2. VARMISTA, ETTÄ ITSE OLET KUNNOSSA. Rakenna itseäsi uskossa, toivossa ja rakkaudessa.
3. AUTA TOISIA. Kolmenlaisia autettavia:
1) Epäileviä. Ole hellävarainen ja ystävällinen heitä kohtaan.
2) Niitä, jotka on johdatettu kuolemanvaaraan. ”Tempaiskaa heidät kuin tulesta, palavasta talosta.
Evankelioimistyössä tätä on käytetty siten, että kyseessä olisi helvetin tulesta tempaaminen. Tämä

on kuitenkin väärä tulkinta. TÄSSÄ ON KYSYMYS HARHAAN JOHDETUISTA KRISTITYISTÄ, EI
KÄÄNTYMÄTTÖMISTÄ EIKÄ PAKANOISTA!
3) Saastuneet. Varottava, ettei itse saastu ”heidän tahraisten alusvaatteidensa kautta” (kreik.).
Ilmeisesti sairauksia levisi seksuaalisten perversioiden ja siveettömyyden kautta. Sairauksia piti
pelätä. Silti heistä piti pitää huolta, koska Jeesus oli kuollut heidän puolestaan.
Varjeluksesta
Usein korostetaan: JUMALA voi varjella lankeamasta. On myös toinen puoli: varjele SINÄKIN
ITSEÄSI! ”Pysykää Jumalan rakkaudessa.” Pitäkää itsenne Hänessä (ehto), sillä Hän kykenee
varjelemaan.
KIISTELY MOOSEKSEN RUUMIISTA
Mooses kuoli Nebo-vuorella. Hänen hautaansa ei tiedetä; hautasiko hän itse itsensä? Jumala
lähetti enkeli Mikaelin hautaamaan Mooseksen. Enkelit ovat hyvin käytännöllisiä, hyviä
kokkejakin:
5. Ja hän paneutui maata ja nukkui kinsteripensaan juurelle. Mutta katso, enkeli kosketti häntä ja
sanoi hänelle: "Nouse ja syö".
6. Ja kun hän katsahti, niin katso, hänen päänsä pohjissa oli kuumennetuilla kivillä paistettu
kaltiainen ja vesiastia. Niin hän söi ja joi ja paneutui jälleen maata.
7. Mutta Herran enkeli kosketti häntä vielä toisen kerran ja sanoi: "Nouse ja syö, sillä muutoin käy
matka sinulle liian pitkäksi".
8. Niin hän nousi ja söi ja joi. Ja hän kulki sen ruuan voimalla neljäkymmentä päivää ja
neljäkymmentä yötä Jumalan vuorelle, Hoorebille, asti. (1. Kun.19:5-8).
Aabrahamkin luuli heitä vain kolmeksi mieheksi:
1. Ja Herra ilmestyi hänelle Mamren tammistossa, jossa hän istui
telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan.
2. Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, KOLME MIESTÄ seisoi hänen edessänsä;
nähdessään heidät hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan” (1. Moos.18:1-2).
Enkelit voivat tulla tavallisessa asussa:
”Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat TIETÄMÄTTÄÄN
saaneet pitää enkeleitä vierainaan” (Hebr.13:2).
Kun Mikael tuli Moosesta hautaamaan, Paholainen seisoi vieressä ja halusi ruumiin itselleen:
Mooses on murhaaja ja kuuluu hänelle.
11. Ja tapahtui niihin aikoihin, kun Mooses oli kasvanut suureksi, että hän meni veljiensä luo ja
näki heidän raskaan työnsä. Ja hän näki egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä, erästä
hänen veljistään.

12. Silloin hän katseli ympärillensä joka taholle, ja kun hän näki, ettei ketään ollut läheisyydessä,
LÖI HÄN EGYPTILÄISEN KUOLIAAKSI ja kätki hänet hiekkaan. (2. Moos.2:11-12).
”Mikael ei edes nuhdellut paholaista.” Meidän ei tule olla röyhkeitä Paholaista kohtaan – hän on
fiksumpi kuin me.
VAKAVA SAIRAUS – KOVAT LÄÄKKEET
Juuda joutui muuttamaan kirjeensä aihetta, koska ruumiissa oli syöpä! Kirkon suurin vaara on
sisällä; sitä on vahdittava kaiken aikaa. Totuudessa ja rakkaudessa on kilvoiteltava sen
evankeliumin puolesta, joka kerran annettiin pyhille kerta kaikkiaan. Menossa on suuri taistelu
tämän puolesta.
”EN OLE EREHTYMÄTÖN. OLEN VAIN SANAN TULKITSIJA. SANA ON EREHTYMÄTÖN, MUTTA
TULKITSIJAT EIVÄT. JOS ETTE LÖYDÄ RAAMATUSTANNE SITÄ, MITÄ SANON, ÄLKÄÄ USKOKO. JOS
TAAS LÖYDÄTTE, NIIN TARTTUKAA SIIHEN JA TAISTELKAA SEN PUOLESTA. TAISTELKAA AIKOINAAN
PYHILLE ANNETUN USKON PUOLESTA” (David Pawson).
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