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TYYNTÄ MYRSKYN EDELLÄ
Kestääkö rakennus?
Jokainen on rakentaja. Rakennus tulisi rakentaa siten, että se kestäisi kaikki sääolosuhteet.
"Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava
ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat,
ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle
perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava
tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja
tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri"
(Matt.7:24-27).
Elämä tulee pyrkiä rakentamaan SANAN PERUSTALLE.
Tekee niiden mukaan
Suomalaiset ovat kuulleet paljon sanaa. Mutta pelkkä kuuleminen ei riitä. Tarvitaan kuullun
ymmärtämistä - ja käytäntöön soveltamista. Meille tarjotaan monenlaisia elämänohjeita, mutta
niiden varaan rakennettu rakennus ei välttämättä kestä. Kestää ehkä kauniit ja poutasäät, mutta ei
myrskysäätä.
Viisas ja tyhmä rakentaja
Molemmat rakentajat olivat ehkä uutteria ja kunnollisia kansalaisia. He eivät ulkonaisesti eronneet
paljon toisistaan. Molemmat olivat "sanan kuulijoita", siis hurskaita ihmisiä. Toiselta usko jäi vain
teorian asteelle; hänen sanankuulonsa ei häntä hyödyttänyt. Huolimatta siitä, että hän kuuli sanaa,
hän otti elämänsä rakennusohjeet muualta.
Kuuliaisuudesta on kysymys
"Tekee niiden mukaan." Helposti kristillisyys pysähtyy kuulemiseen.
"Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva" (1
Sam.15:22).
"Ja Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi: "Minä vannon itse kauttani,
sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti
siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren
rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi
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kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen" (1 Moos.22:1518).
Meidän kuuliaisuutemme ei riitä
Kuuliaisuusvaatimus vie helposti - varsinkin vasta uskoontulleen - lain alle. Tähän sotketaan usein
myös kastekysymys. Uskova eí saa koskaan luottaa omaan kuuliaisuuteensa - se on
HIEKKAPERUSTA! Jeesus oli kuuliainen Isän tahdolle - ja hänen kuuliaisuutensa luetaan uskovan
hyväksi.
"hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti" (Fil.2:8).
Jeesuksen kuuliaisuus on syntisen ainut toivo.
Peruskuuliaisuus
Meidän on tarpeen asettaa kuuliaisuusvaatimukset oikeaan järjestykseen. Yksi kuuliaisuus on ylitse
muiden. Ilman tätä kuuliaisuutta mikään muukaan ei onnistu. Ilman tätä kuuliaisuutta me luisumme
välttämättä Raamatun kuuliaisuusvaatimusten edessä lain alle.
Tulkaa minun tyköni
"Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon"
(Matt.11:28).
Tämän kutsun totteleminen on kaikkein tärkein. Tätä kuuliaisuutta ei ole vara laiminlyödä. Kaikki
muu kuuliaisuus versoo tästä. Tämä kuuliaisuus "on parempi kuin uhri".
Tämän kutsun edessä meidän on ensiarvoisen tärkeää muistaa: "Tule niinkuin olet vaan muuta Hän
ei vaadikaan." Tämä on yksinkertainen mutta vaikea ehto.

Varautuminen tulevaisuuteen
Ihmisen viisaus näkyy siinä, että hän ottaa tulevaisuuden huomioon. Tässäkin on tärkeää, että hän
katsoo riittävän kauas.
"Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti
mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?' Ja hän sanoi:
'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni
ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti
lepoa, syö, juo ja iloitse'. Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi
vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?' Näin käy sen, joka
kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä" (Luuk.12:16-21).
Tämä mies suunnitteli elämäänsä "moneksi vuodeksi" eteenpäin. Mutta iäisyysnäkökulmasta
katsoen hän kuitenkin osoittautuu "lyhytnäköiseksi". Hän turvasi hyvän elämän "moniksi vuosiksi",

3
mutta ei iäisyyteen asti. Meidän on syytä painokkaasti sanoa, että HÄNELLÄ OLISI OLLUT
MAHDOLLISUUKSIA TURVATA MYÖS IÄINEN ELÄMÄ!
Rikas mies huolehti menestyksellä siitä, etteivät myrskyt päässeet riepottelemaan hänen elämäänsä
lähitulevaisuudessa, mutta iäisyys jäi harkinnan ulkopuolelle. Rakentajan tulee ottaa huomioon: 1.
Rakennusta tarvitaan pitkään. 2. Rakennus joutuu kohtaamaan monenlaiset luonnonolosuhteet.
Myrskyt kuuluvat elämään
Uskovan elämä ei ole jatkuvaa tyvenessä soutamista.
"Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi
käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta" (Jes.43:2).
Uskova voi joutua "tuleen ja veteen", mutta Herra on siellä hänen kanssansa!
Paavo Ruotsalainen: "Tien opin tuntemaan nuoruuteni päivinä kerran ja tietä kulkemaan, niinkuin
sen seppä neuvoi, vaan tie on ollut joka päivä tukossa, niin etten ole saanut tallattua jälkeä
milloinkaan taivaltaa."
"Jeesuksen mä kanssain tahdon, Elon tie kun vaihtuu ain. Päivänpaiste, rajuilma Kohtaa täällä
vuoroittain. Kun on Jeesus seuranain, Mitä silloin peljännen? Tahdon käydä nurkumatta
Askeleitaan seuraten" (Hgl.267:3).
Uskoontulon myrsky
Ennen uskoontuloa voi ihmisen elämässä vallita syvä rauha, suruttomuuden rauha. Mutta sitten
Herra koskettaa sydäntä, ja kaikki menee mullin mallin. Ihmisen rauha järkkyy sydänjuuria myöten.
Herätyksen tilassa monta kertaa voi olla mielenterveyskin vaarassa. "Herännyt on hullu ja
hätäinen." Moni miettii tässä tilanteessa itsemurhaakin.
Jumala lähettää myrskyn
Monta kertaa ihmisen on tarpeen joutua myrskyyn. Myrskyn tarkoitus on saattaa ihminen
epätoivoon ja armonkerjäläisen paikalle.
Israelin kansa
"Hän sanoi sanansa ja nosti myrskytuulen, joka kohotti korkealle sen aallot. He kohosivat taivasta
kohti, he vajosivat syvyyksiin; heidän sielunsa menehtyi tuskasta. He horjuivat ja hoippuivat kuin
juopunut, ja kaikki heidän taitonsa hämmentyi. Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän päästi
heidät heidän ahdistuksistaan. Hän tyynnytti myrskyn, ja meren aallot hiljenivät. He iloitsivat, kun
tuli tyyni, ja hän vei heidät toivottuun satamaan" (Ps.107:25-30).
Joona
"Mutta Herra heitti suuren tuulen merelle, niin että merellä nousi suuri myrsky ja laiva oli
särkymäisillään" (Joona 1:4).
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"Älä masennu moninaisissa kiusauksissa, Jaak.1:2. Niiden aaltojen tehtävänä ei ehkä olekaan
hukuttaa sinua, vaan nostaa sinut pois itsestäsi Kristus kalliolle.
Sinä saatat joutua alhaalle, aina helvetin partaalle saakka, valmiina syöksymään sinne. Sinä et voi
joutua syvemmälle kuin helvetin kitaan. Monet pyhät ovat olleet siellä, vieläpä syöksyneet helvetin
syvyyksiin. Sielläkin voi kuitenkin huutaa, sieltäkin voit katsella pyhää temppeliä, Joona 2:5"
(Wilcox, Kallis hunajan pisara).
Opetuslapset
"Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kova
myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän nukkui. Niin he menivät ja herättivät hänet
sanoen: "Herra, auta, me hukumme". Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?"
Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven. Ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat:
"Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat?" (Matt.8:23-27).
Paavali
"Mutta kun rajuilma ankarasti ahdisti meitä, heittivät he seuraavana päivänä lastia mereen, ja
kolmantena päivänä he omin käsin viskasivat mereen laivan kaluston. Mutta kun ei aurinkoa eikä
tähtiä näkynyt moneen päivään ja kova myrsky painoi, katosi meiltä viimein kaikki pelastumisen
toivo" (Apt.27:18-20).
"Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme
Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo
olimme epätoivossa hengestämmekin, ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut,
ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät niin
suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä
vastakin pelastaa, kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme
kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut" (2 Kor.1:8-11).
Rauha ja myrsky seurakunnassa
Seurakuntaakin voi hallita suruttomuuden rauha: papit nukkuvat ja sanankuulijat nukkuu. Vallitsee
"hautausmaan rauha". Mutta tällöin voi olla myös "tyyntä myrskyn edellä". Jumala voi lähettää
herätyksen, ja silloin menevät pasmat sekaisin.
"Nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa" (Apt.16:20).
"Lienee sitäkin kristillisyyttä, missä ei toivota mitään tapahtuvaksi. Kun olisi vain hiljainen ja
harras siunauksen sade kuolleitten luitten päälle, lämmin ja suloinen autuus, niin toki riittäisi,
vaikka olisikin kirkon penkeissä viisisataa miestä menossa helvettiin" (Niilo Tuomenoksa).
"On ihmeteltävä rauha vallitsemassa siellä, missä kaikki, sekä papit että sanankuulijat nukkuvat.
Saarnat ovat pehmeitä kuin puuvilla ja kansa nukkuu niiden aikana makeasti. Ei siellä
uskonnollisista asioista väitellä, kun ei niistä koskaan keskustellakaan" (Wilhelmi Malmivaara).
"Kaikki oli ennen evankeliumin esiintuloa niin leppoisan rauhallista, mutta nyt, kun sitä on
julistettu, kaikki menee mullin mallin...hurskaat saavat maailmassa pitää hyvänään sen
kunnianimen, että ovat kapinallisia, rauhanrikkojia ja lukemattomien onnettomuuksien
aiheuttajia...Älköön tunnustautuko kristityksi se, joka ei halua kärsiä vainoa Ismaelin puolelta!"
(Martti Luther).
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Sään tarkkailu
Jeesuksen ajan oppineet kunnostautuivat sään tarkkailussa, mutta eivät osanneet lukea "aikain
merkkejä":
"Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä
näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te:
'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa', ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja
on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa" (Matt.16:1-3).
Aikain merkkejä meidän tulisi tarkata nimenomaan Raamatun eskatologian valossa. Muutoin me
olemme tulevaisuuden suhteen - kuten muutkin - säkki päässä.
Jumala ilmoittaa - tulevaisuus ja profetiat
"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille"
(Aam.3:7).
Tänä päivänä uskovat ovat kiinnostuneita profetioista. Kyllähän Jumala tänäänkin voi puhua
profetioiden ja unien kautta. Kuitenkin perusilmoitus tulevaisuudestakin on Raamatussa. Profetiat
voivat myös viedä harhaan.
Oikeita ja vääriä profeettoja
"Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta
kuitenkin he ennustavat. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun
sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa"
(Jer.23:21-22).
Taivaalle katsominen
Aikain merkkien tarkkailussa voidaan mennä liiallisuuksiin. Aletaan elää profetioista. Halutaan aina
uusia profetioita. Profetiat tulevat Raamatun tilalle. Tämä on epäterve ilmiö. Silloin katsellaan
liikaa taivaalle.
"Joka tuulta tarkkaa, ei kylvä; ja joka pilviä pälyy, ei leikkaa" (Srn.11:4). Työt unohtuvat, kun
katsotaan alati taivaalle. Tällöin on aikain merkkien tarkkailu mennyt epäterveeksi. Tähän voi liittyä
hysteerinen Jeesuksen tulemuksen odotus: Jeesus voi tulla koska tahansa. Tessalonikassa oli tätä
harhaa. Tämä johtui siitä, ettei tunnettu riittävästi kirjoituksia:
"Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa" (Matt.22:29).
Paavali valistaa tessalonikalaisia ja rauhoittaa heitä: Jeesus ei voi tulla ennen Antikristusta. Jeesus
surmaa tulemuksensa henkäyksellä Antikristuksen.
"Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin
luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka
korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu
Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän
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tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa
ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se,
joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa
henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä" (2 Tees.2:3-8).
Etsikkoaika ohi
Kun Jumalan antama etsikkoaika on ohi, yksityisellä ja kansakunnalla voi olla vähän aikaa "rauhan
aikaa" ennenkuin Jumalan tuomiot sitä kohtaavat. Näin oli Jerusalemin kohdalla:
"Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä
päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät,
jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; ja
he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä
kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut" (Luuk.19:41-44).
Jeesuksen aikana oli Jerusalemissa rauha, "tyyntä myrskyn edellä". Neljäkymmentä vuotta
myöhemmin Jerusalem hävitettiin.
"Silloin Jumala eniten vihastuu, kun hän ei ensinkään vihastu, vaan sallii jumalattomien kulkea
sydämensä halujen mukaan, kasvaa ja edistyä, eikä tuhoa heitä" (Martti Luther).
Enkelit pidättävät tuulia
Lopun aikana on "tyyntä myrskyn edellä", kun enkelit pidättävät Jumalan tuomion tuulia.
"Senjälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää
tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään
puuhun" (Ilm.7:1).
Rauha, rauha
Ennen pitkää Jumalan tuomiot pannaan toimeen. Tätä ennen on petollinen rauhan aika:
"Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin
tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää
mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he
pääse pakoon" (1 Tess.5:1-3).
Myrskyä edessäpäin
Jos ihminen rakentaa väärin täällä ajassa, rakennus saattaa kestää kuolemaan saakka, mutta sitten on
edessä luhistuminen.
Jos uuudestisyntynyt ihminen lyö laimin pyhityksen, rajan takana odottaa myrsky, josta vain
vaivoin selvitään.
"niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja
tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava
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palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva,
kuitenkin ikäänkuin tulen läpi" (1 Kor.3:13-15).
Jos kirkko hylkää Sanan perustuksen, silläkin on luhistuminen edessä.
"Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa
valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut
on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja
kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat
kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan
kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta" (Ilm.18:1-3).

