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RAAMATTU JA IHMEET 

 
 

Kaksi ääripäätä 

 

Tavallinen rationaalinen (järkiperäinen) ajattelu lähtee siitä, ettei yleensä ihmeitä ole; mikään ei ole 

ihmettä. Tämä väite ei kuitenkaan kestä tarkempaa tutkistelua. Kun pohditaan syntyjä syviä, 

päästään päinvastaiseen tulokseen: kaikki on ihmettä. Otetaanpa mikä tahansa olevainen 

suurennuslasin alle, se on ihmettä. Mikrokosmoksesta makrokosmokseen olemme ihmeiden kanssa 

tekemisissä. Tässä mielessä maailmamme kokonaisuudessaan on ihmeiden maailma. Tässä mielessä 

me kaikki "elämme ihmeessä".  "Mutta minä ainakin etsisin Jumalaa ja asettaisin asiani Jumalan 
eteen, hänen, joka tekee suuria, tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää" (Job 5:8-9). 

 

Ihmeen määritelmiä 

 

"Ihmeellä tarkoitamme sellaista tapahtunutta tosiasiaa, johon vaikuttanutta syytä emme voi löytää 
luontoon kätkeytyvästä lainmukaisuudesta, vaan välittömästi tapahtumien kulkuun puuttuvasta 
jumalallisesta voimasta" (P.Madsen). 

 

Kristinusko - ihmeuskonto 

 

Kristinusko rakentuu kauttaaltaan ihmeisiin. Jumala tulee ihmiseksi Jeesuksessa. Tämä tapahtuu 

ihmeen, neitseestäsyntymisen, kautta. Jeesus teki lukemattomia ihmeitä. Jeesus kuolee ristillä, 

mutta nousee ylös pääsiäisaamuna. Helatorstaina Jeesus nousee taivaaseen. Helluntain ihme oli 

Pyhän Hengen vuodattaminen. 

 

Toisaalta kuitenkin kristinuskossa korostetaan pelkkää uskoa. Ihmeisiin uskominen on uskomista 

näkemisen perusteella. Jeesus sanoo:  "Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä 
uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!" (Joh.20:29). 

 

IHMISEN PAIKKA 

  

Lutherista kerrotaan: "Hän syvimmältään ei huolehtinut muusta kuin oman sielunsa pelastumisesta, 

oikealla kohdalla pysymisestä Jumalan ja omantunnon edessä" (Kares, Luther, s.154). 

 

Mikä on ihmisen oikea tila ja asema Jumalan edessä? 

 

Syntisen paikka 

 

Ylpeys merkitsi ihmiselle omasta paikasta ja asemasta luopumista. Jumalan alamaisuus on ihmisen 

oma paikka. Tähän liittyy saumattomasti alamaisuus Jumalan sanalle.  

 

Ihmettelijän paikka 



 

Lapsi ihmettelee. Aikuinen on turtunut. Hänelle on tullut itsestäänselvyydet ihmettelyn tilalle. 

Tarvitaan uusi silmien avautuminen, joka tapahtuu uskoontulon yhteydessä. Silloin ihminen palaa 

lapsen ihmettelyyn - tosin tällöinkin työläästi. Jumalan luomakunta on mahtava, ihmeellinen 

temppeli: "Kaikki hänen temppelissänsä sanoo:´Kunnia`! (Ps.29:9)." Muu luomakunta on 

yhteisessä suuressa kuorossa kunnioittamassa Jumalaa, Luojaansa, ihmiseltä tämä kunnioitus on 

tiukimmassa. Kuitenkin ihmiselle on eniten annettu! 

 

Ylistäjän paikka 

 

Ylistys on luonnollinen seuraus ihmettelystä. Se on luonnollista seurausta silmien avautumisesta. 

Uskoontullessa ihmisen silmät avautuvat näkemään Jumalan ihmeellistä maailmaa. "Kaiken uusin 

silmin näen nyt, näen nyt." "Jos et sinä Siion kiitä, kiittävät jo kivetkin." 

 

RAAMATTU - IHMEIDEN KIRJA 

 
Raamattu on alusta loppuun ihmeiden kirja. Raamattu kulkee ihmeestä ihmeeseen. Tosin siellä on 

ihmeiden suhteen myös hiljaisia kausia.  Jos ihminen ei usko ihmeisiin, Raamatussa ei ole hänelle 

paljoakaan lukemista. Raamattu alkaa ihmeellä, josta versovat sitten kaikki muut ihmeet: maailman 

luomisella. 

 

Avain Raamatun ihmeisiin 

 
"Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä 
nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä" (Hebr.11:3). Usko on avain luomisen ymmärtämiseen. 

Toisaalta taas luominen avaa ymmärryksen käsittämään muutkin Raamatun ihmeet: jos joku on 

maailmankaikkeuden takana, kaikki muut ihmeet ovat mitättömiä tämän rinnalla. 

 

Jumala puhuu 

 

Raamattu on Jumalan puhetta ja ilmoitusta ihmisellä. Jumala, taivaan ja maan luoja, haluaa olla 

yhteydessä pieneen ihmiseen.  "Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra puhuu" (Jes.1:2). 2. 

"Näin sanoo Herra, Israelin Jumala" (Jer.30:2). 

 

Ihmeellinen synty 

 

Raamatun kirjoittajia on ollut viitisenkymmentä ja sen kirjoittaminen on tapahtunut noin 1500 

vuoden kuluessa (noin vuodesta 1400 eKr. - noin vuoteen 100 jKr.). Tästä kaikesta huolimatta 

Raamattu on elimellinen kokonaisuus. Raamattu alkaa paratiisilla ja päättyy paratiisiin. Raamatun 

alussa synti tulee maailmaan, ja lopussa saatana heitetään pois näyttämöltä. Alussa oli käärme ja 

lopussa lohikäärme. Raamatun yhtenäisyyden salaisuutena on Pyhä Henki, joka on ohjannut kaikkia 

kirjoittajia. Vanha Kristinoppi sanoo: "Pyhä Raamattu on Jumalan sana, jonka pyhät Jumalan 
ihmiset ovat kirjoittaneet Pyhän Hengen vaikutuksesta" (KO 1/5). 

 

LUOMISEN IHME 

 

Jumala loi kaiken tyhjästä. Tämä on ihmeiden ihme. Yleensä lähdemme siitä, että joku tehdään 

jostakin; tyhjästä ei synny mitään. Jumala tekee tyhjästä.  

 

Ihmeellinen ihminen 



 

Mestari tarvitsee jaloja aineksia tehdäkseen mestariteoksen. Ihminen, luomisteoista suurin, tehtiin 

maan tomusta. Ihminen on monimuotoinen luomus. Robotilla voidaan pitkälti jäljitellä ihmistä, 

mutta paljon jää vielä puuttumaan. On silmän ihme, korvan ihme, sydämen ihme. Vielä on 

suunnaton ihme, että kaikki aistit pelaavat yhteen. Terveyttä ajatellen on ihme, että varsin 

huomattava osa ihmisen sairauksista tulee torjutuksi ja parannetuksi ihmisen sisäisen 

parannusjärjestelmän avulla. 

 

Luonnon ihmeellisyys 

 

Jumala loi aikojen alussa koko luomakunnan. Hän myös sääti lait, joiden mukaan kaikki toimii. 

Tähdet, kuu ja aurinko noudattavat tiettyjä ratoja. Kaikki luomakunnassa on suuressa koneistossa 

omalla paikallaan ja noudattaa niille laadittuja lakeja. Luonnossa vallitsee suuri 

tarkoituksenmukaisuus ja harmonia. Ihminen - luomakunnan kruunu - on ainut, jolla on ongelmia 

asettua Jumalan suuressa koneistossa paikalleen. Tämä on ihmiselle suuri häpeä. 

 

Vain maapallolla on suotuisat olosuhteet elämälle. Kuinka ihmeellinen maapallo onkaan muihin 

planeettoihin verrattuna! 

 

 JUMALA TULEE IHMISKESI - INKARNAATION IHME 

 

Inkarnaatio, Jumalan ihmiseksi tuleminen on suuri ihme.  "Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän 
keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 
Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta" (Joh.1:14).  "Sillä Jumala oli Kristuksessa ja 
sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille 
sovituksen sanan" (2 Kor.5:19). 

 

"Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja 
antaa hänelle nimen Immanuel" (Nimi merkitsee: Jumala meidän kanssamme) (Jes.7:14). 

 

IHMEELLINEN RISTI 

 

Risti poisti vihollisuuden ihmisen ja Jumalan väliltä, mutta myös ihmisten väliltä. Syntyi siis uusi 

suhde Jumalaan sekä lähimmäisiin.  "Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat 
yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden" (Ef.2:14). 

 

Jeesuksen kuollessa Saatana sai Jeesuksesta voiton, mutta samalla Jeesus "kuolemallaan kuoleman 

voitti". Jeesuksen myötä myös meidän vanha ihmisemme ristiinnaulittiin, Room.6. 

 

Jeesuksen kuolema ristillä toi koko maailmalle sovituksen:   "Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan 
hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh.3:16). 

 

Ristiin katsominen parantaa syntisairaan:  "Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin 
pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä" 

(Joh.3:14-15). 

 

Risti yhdistää uskovat. Mitä lähempänä olemme ristiä, sitä lähempänä olemme toinen toisiamme. 

 

Ristiltä loistaa valo maailman pimeyteen. Siinä valossa uskova saa kulkea - se valo myös yhdistää 



toisiin "valon lapsiin": 7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin 

meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät 

kaikesta synnistä" (1 Joh.1:7). 

 

IHMEELLISET KASVOT 

 

"Herra valistakoon kasvonsa sinulle" (4 Moos.6:25). Herran kasvot ovat ihmeelliset kasvot. "Minä 
hymyilin heille, kun he olivat toivottomat, ja minun kasvojeni loistaessa eivät he synkiksi jääneet" 

(Job 29:24).  

 

"Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi 
katselemisella" (Ps.17:15). 

 

"Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa" (Ps.105:4). 

 
"anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat 
ovat sinun kasvosi" (Kork.v.2:14). 

 
"Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, 
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta" 

(Joh.1:14). 

 

"Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, 
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on 

Henki" (2 Kor.3:18). 

 
Hunajanpisara: Tule ja pyydä Isältä, että saisit katsella Kristusta, ja sinä olet varmasti menestyvä. 

Et voi esittää hänelle pyyntöä, joka oli hänelle otollisempi. Hän antoi hänet omasta helmastaan juuri 

sitä varten, että hän olisi kaikkien syntisten silmien nähtävänä, ikään kuin Isän rakkauden 

iankaikkisena muistomerkkinä…Luonnolliseen aurinkoon katsominen heikentää silmiä, mutta mitä 

enemmän katsot Kristukseen, vanhurskauden aurinkoon, sitä voimakkaammaksi ja kirkkaammaksi 

tulee uskosi silmä …  

 

Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!" (Joh.1:29). 

 

IHMEET JA USKO 

 

Kun Jumala lähettää palvelijansa tekemään ihmetekoja, hän pyrkii uskon herättämiseen. Toisaalta 

ihmisen järkikin "vaatii" tunnustekoja".   "Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ellette näe merkkejä ja 
ihmeitä, te ette usko" (Joh.4:48). "He sanoivat hänelle: "Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me 
näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet?" (Joh.6:30). 

 

Jeesus teki paljon ihmetekoja: "On paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta 
kirjoitettaisiin. luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa" 

(Joh.21:25). 

 

Toisaalta epäuskon vahva panssari ei ole ihmeilläkään murrettavissa.  "Ja vaikka hän oli tehnyt niin 
monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen, että kävisi toteen profeetta Esaiaan 
sana, jonka hän on sanonut: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi 
ilmoitetaan?" Sentähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias on vielä sanonut: "Hän on sokaissut 



heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään eivätkä 
ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi" (Joh.12:37-40). 

 

Jeesuksen toiminta turhennettiin:   "Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään 
hyvää?"  (Joh.1:46).  "Ja kun tuli sapatti, rupesi hän opettamaan synagoogassa; ja häntä 
kuullessaan monet hämmästyivät ja sanoivat: "Mistä tällä on kaikki tämä, ja mikä on se viisaus, 
joka on hänelle annettu? Ja mitä senkaltaiset voimalliset teot, jotka tapahtuvat hänen kättensä 
kautta? Eikö tämä ole se rakentaja, Marian poika ja Jaakobin ja Jooseen ja Juudaan ja Simonin 
veli? Ja eivätkö hänen sisarensa ole täällä meidän parissamme?" Ja he loukkaantuivat häneen" 
(Mark.6:2-3). 

 
"Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he: "Tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin 
Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla" (Matt.12:24). 

 

Rikas mies luuli, että hänen veljensä tulisivat uskoon ihmeteon vaikutuksesta, mutta Jeesus oli 

toista mieltä: "Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon  - sillä 
minulla on viisi veljeä - todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan'.  Mutta 
Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä'. Niin hän sanoi: 'Ei, isä 
Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen'. Mutta 
Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku 
kuolleistakin nousisi ylös'" (Luuk.16:27-31). 

 

Apostolit jatkoivat Jeesuksen jalanjäljissä.  "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo 
minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on 
tekevä; sillä minä menen Isän tykö" (Joh.14:12).  "Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: 
minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos 
he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne 
tulevat terveiksi" (Mark.16:17-18).  

 

Paavali kertoo omasta palvelutehtävästään: "Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa 
palvellessani Jumalaa; sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, 
saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja 
ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä 
alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen" (Room.15:17-19). 

 

Apostolien teoissa kerrotaan paljon ihmeistä, mutta kirjeissä vähemmän. Kirjeissä on painotus 

sanan julistamisessa ja kuulemisessa.  "Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen 
sanan kautta" (Room.10:17). 

 

Mooses teki faraon edessä Jumalan lähettämänä voimallisia tekoja. Kymmenen vitsausta ei 

kuitenkaan saanut faaraon mieltä muuttumaan. 

 
Erämaassa kansa näki monia ihmetekoja, mutta se jäi epäuskoonsa. "älkää paaduttako 
sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne 
minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani neljäkymmentä vuotta" 

(Hebr.3:8-9).  

 

IHMEELLISET LUPAUKSET 

 

Lupaukset Israelille 



 
Maata koskeva lupaus 

 
"Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi" (1 

Moss.13:15).  "Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton, sanoen: "Sinun jälkeläisillesi minä 
annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka" (1 Moos.15:18). 

 

Paluu omaan maahan 

 

"Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on 
sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne" 

(Jer.31:8). 

 

Hengellinen uudistuminen 

 

"Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä 
poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen, niin että he vaeltavat minun 
käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja 
minä olen heidän Jumalansa" (Hes.11:19-20). 

 

"Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista 
saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden 
sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne 
kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, 
että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne" (Hes.36:25-

27). 

 

"Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen 
hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan 
ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista" (Sak.12:10).  

 
"Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä 
tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes 
pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: 
"Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva 
minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä" (Room.11:25-27). 

 

Lupaukset uskoville 
 

Kristuksessa kaikki on 

 

"Sillä Jumalan Poika, Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme teidän 
keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen "on" ja "ei", vaan hänessä tuli "on". Sillä niin monta 
kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on"; sentähden tulee hänen kauttaan myös 
niiden "amen", Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme" (2 Kor.1:19-20). 

 

Kristus teissä 

 

Jumala asettuu Pyhässä Hengessä asumaan uskovaan. Siksi hänen mahdollisuutensa ovat rajattomat. 

On käsittämätöntä, ihmeellistä, että taivaan ja maan Herra asettuu pieneen (syntiseen) 



ihmissydämeen:  "ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.  
Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, 
olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja 
häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on: 
seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi 
kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi" (Kol.1:15-19). 

 

"Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten 
perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu jumaluuden 
koko täyteys ruumiillisesti,  ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää" 

(Kol.2:8-10). 

 
"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun 
Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan" 

(Joh.14:23).  

 
"joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden 
kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo" (Kol.1:27). 

 

"Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa" (Fil.4:13). 

 

Uudestisyntymisen ihme 

 

Kun Jumala siirtyy ihmiseen, se muuttaa syntisen täysin. Tämän tapahtuman nimi on 

uudestisyntyminen. 

 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan 
valtakuntaa" (Joh.3:3). 

 
"Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, 
uusi on sijaan tullut" (2 Kor.5:17). 

 

Turvallisuus 

 

"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun 
kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat" (Ps.23:4). 

 

"Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi; vaikka sota nousisi minua 
vastaan, siinäkin minä olisin turvassa" (Ps.27:3. 

 
"Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Sentähden emme 
pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat, vaikka sen vedet pauhaisivat ja 
kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta" (Ps.46:2-4). 

 
"Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: "Herra on minun 
turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan". Sillä hän päästää sinut 
linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen 
siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä 
lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. 
Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu" 



(Ps.91:2-7). 

 

Huolenpito 

 

Jumala pitää omistaan pikkutarkkaa huolta. 

 

"Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä 
ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän 
kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja 
teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?  Ja kuka teistä 
voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? 
Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä 
sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala 
näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa 
ennemmin teitä, te vähäuskoiset?" (Matt.6:25-30). 

 

Parantuminen 

 
"minä olen Herra, sinun parantajasi" (2 Moos.15:26). 

 

"Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa 
kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi" (Ps.103). 

 
"Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me 
pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, 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" (Jes.53:4-5). 

 

Kaikki on teidän 

 

Uskovalla on Kristuksessa kaikki. Hän on Kristuksessa saanut taivaallisen perinnön, josta Pyhä 

Henki on vakuutena:  "Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, 
pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on 
meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa 
kiitokseksi" (Ef.1:13-14).  "Niin hän sanoi hänelle: 'Poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja 
kaikki, mikä on minun omaani, on sinun" (Luuk.15:31). 

 
"Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän, teidän on Paavali ja Apollos ja 
Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta te 
olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan" (1 Kor.3:21-23). 

 

Mitään ei puutu 

 

Tämä on on paradoksaalista, koska uskovan eräs perustuntomerkeistä on hengen köyhyys. Jeesus 

julistaakin juuri tällaiset autuaiksi:  "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten 
valtakunta" (Matt.5:3). Uskova on tosiaan oman itsensä suhteen rutiköyhä. Tästä kertoo Room.7. 

Johannes Kastaja sanoo: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta" (Joh.3:27). 

 

Kristuksessa uskovalla on "kaikki".  "Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään 
puutu"(Ps.23:1). 



 
"Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä 
huoli" (Ps.73:25). 

 

Kaikki parhaaksi 

 

"Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, 
niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut" (Room.8:28). 

 

Rukouksen kuuleminen 

 

"Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä 
jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan" (Matt.7:7-8). 

 

"Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte 
sen" (Joh.15:7). 

 

Ei mikään voi erottaa Kristuksesta 

 

"Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun 
kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi 
ryöstää heitä minun Isäni kädestä" (Joh.10:28-29). 

 

"Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai 
alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken 
päivää; meitä pidetään teuraslampaina". Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen 
kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei 
enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään 
muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme" (Room.8:35-39). 

 

Ihmeellinen tie 

 

Hgl 210: "Ihmeellinen on sun tiesi, Niin kuin olet itsekin! Kuinka sitten toista tietä Etsisin ja 

kulkisin!" 

 

"Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo 
Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän 
teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne" (Jes.55:8-9). 

 

Ihmeellinen seurakunta 

 

Jokainen uskova on yksilönä Pyhän Hengen temppeli.  "Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on 
Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole 
itsenne omat?" (1 Kor.6:19). Seurakunnalla on kokonaisuutena suurenmoinen tehtävä:  "että 
Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen 
tietoon" (Ef.3:10). 

 

LOPUNAJAN IHMEET 

 



Antikristus tekee ihmeitä 

 

Jeesus tuli Isänsä nimessä, hänet torjuttiin. Antikristus omassaan, hänet otetaan vastaan.  "Minä 
olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin 
hänet te otatte vastaan" (Joh.5:43). Antikristuksen tekemät ihmeet menevät kansaan.  "niin silloin 
ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa 
ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja 
tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, 
sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua" ( 2 Tess.2:8-10).    

 

"Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava 
parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa" (Ilm.13:3).  

 

Maailma tuhoutuu 

 

Raamattu ei kerro ainoastaan maailman synnystä vaan myös sen tuhosta:  "Mutta nykyiset taivaat ja 
maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen 
päivään. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä 
niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä". 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. Mutta Herran päivä on tuleva 
niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa 
ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat" (2 Piet.3:7-10). 

 

Ihmeellinen tuomio 

 

Viimeinen tuomio on monessa mielessä ihmeellinen. Siihen kootaan kaikkien aikojen kaikki 

ihmiset:  "Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja 
taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa 
valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet 
tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.  
"Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka 
niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan" (Ilm.20:11-13). -Valtava määrä ihmisiä 

tuomitaan "tekojensa mukaan". Tuomio on "pikkutarkka":   "Joko tehkää puu hyväksi ja sen 
hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu 
tunnetaan. Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä 
sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen 
tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä 
ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan 
vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi" (Matt.12:33-37). 

 

Ihmeellinen taivas 

 

Jumala ei tuhoa maailmaa vain tuhotakseen, vaan tehdäkseen tilaa uudelle, paljon paremmalle.  "Ja 
minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat 
kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan 
alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä 
kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on 
asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, 
heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole 



enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." Ja 
valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä 
sanat ovat vakaat ja todet" (Ilm.21:1-5). 

 

"vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen 
sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat" (1 Kor.2.9). 

 


