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Missio Savo 
Riistaveden Kotikirkko 
20.4.2013 
Raamattutunti: Väinö Hotti 
 

JEESUS ELÄÄ – VASTUSTAJA MYÖS 
 
HERRA ON TOTISESTI YLÖSNOUSSUT! 
 
 
ON JEESUS KRISTUS MULLE 

1. ON JEESUS KRISTUS MULLE AIN RAKKAIN PÄÄLLÄ MAAN, 
     HÄN HAUDAN HIRMUT VOITTI JA ELÄÄ AINIAAN. 
     KUN IHMISMIELET VAIHTUU, MÄ ÄÄNTÄÄN SEURAILEN 
     JA RIEMUMIELIN HÄNTÄ VAIN PALVELEN. 
          ”HÄN ELÄÄ! HÄN ELÄÄ! OI KRISTUS ELÄÄ TÄNÄÄN. 
            HÄN TIETÄ KANSSAIN VAELTAA, MUA OHJAA , OPETTAA.  
            HÄN ELÄÄ! HÄN ELÄÄ, PELASTUS IHMEINEN! 
            SÄ KYSYT MISTÄ TIEDÄN SEN? HÄN ELÄÄ SYÖMMESSÄIN! 
 
2.  MUN VAIKKA SYÖMMEIN NÄÄNTYIS` MÄ OLEN HUOLETON, 
     KUN TIEDÄN, HÄN MUA JOHTAA HALK` ELON TAISTELON; 
     JA HUOLENPITOHONSA MÄ TURVAAN AINIAAN 
     JA KERRAN SAAPUESSA OON OMANAAN. 
           ”HÄN ELÄÄ… 
 
3.  OI RIEMULAULUUN PUHKEE JA KIITÄ SIELUNI  
      JA HALLELUJA LAULA AIN KUNINKAALLESI. 
      HÄN ETSIVIEN APU JA TOIVO IKUINEN ON NIILLE, 
      JOTKA LUOKSEEN KÄY RUKOILLEN. 
            ”HÄN ELÄÄ…  
 
Naiset liikkeellä 
 
Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäiset todistajat olivat naiset. Usein naiset ovat muutenkin 
olleet hengellisissä asioissa aktiivisempia kuin miehet. En tiedä, olivatko he yleensä ”aamu-unisia”, 
mutta tänä aamuna uni karisi silmistä jo varhain. Aamuaskareita olisi kaiketi itse kullakin ollut 
riittämiin kotona, mutta nyt oli jotakin tärkeämpää – Jeesuksen etsiminen. 
 
1. Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia 
yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä.  
2. Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa. 
(Mark.16:1,2). 
 
Kuinka me aloitamme päivämme? Siunaus vuottaa parhaiden aamukasteen kanssa.  
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”Herra, varhain sinä kuulet minun ääneni, varhain minä valmistan sinulle uhrin ja odotan” (Ps.5:4). 
 
”Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua 
halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa” (Ps.63:2). 
 
Morsiamen mieli 
 
Uskovalla on elävä suhde Jeesukseen. Hän on Kristuksen ruumiin jäsen ja Kristus-viinipuun oksa. 
Hän haluaa olla rakastettunsa kanssa mahdollisimman paljon. Yöt ja päivät hänen sydämensä 
kurottautuu rakastettua kohti. Rakkaus ajaa liikkeellä jo aamuvarhaisella – ja yölläkin. 
 
1. Yöllä minä vuoteellani etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa, minä  
etsin, mutta en löytänyt häntä.  
2. "Minä nousen ja kiertelen kaupunkia, katuja ja toreja, etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa." 
Minä etsin, mutta en löytänyt häntä. (K.V.3:1,2). 
 
”Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa” (Ps.105:4). 
 
Uskova on vaativainen 
 
Usein korostetaan sitä, että uskovaa kaunistaa vaatimattomuus. Hän tyytyy vähän tässä 
maailmassa.  Maailman lapset jopa pitävät uskovaa itsensä pettäjänä, joka on ”tyhjästä hyvillään”. 
Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Uskova on saanut valtavan aarteen. Hän ei tyydy muuhun 
kuin ”parhaimpaan”.  Uskovan vaatimustaso on paljon korkeammalla kuin muiden!:  
 
”Ei mikään niin voi virvoittaa, En muusta iloani saa, Ei autuutta saa suurempaa Kuin minkä Jeesus 
lahjoittaa” (Vvk.299:1). 
 
”Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani” (Ps.16:6). 
 
25. Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan 
päällä huoli.  
28. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, 
kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. (Ps.73:25,28). 
 
21. Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän,  
22. teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja 
tulevaiset, kaikki on teidän. (1. Kor.3:21,22). 
 
”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän 
edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? (Room.8:32). 
 
Miten me etsimme? 
 
26. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt 
heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,  
27. että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan 
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ei ole kaukana yhdestäkään meistä;  
28. sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme (Apt.17:26-28). 
 
”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt.28:20). 
 
”Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä” (Fil.4:5). 
 
Voimme lähestyä Herraa rukouksessa päivin ja öin – yövuoteellakin. Isä meidän- rukous on tärkeä 
rukous – sitä ei koskaan käytetä liikaa. Edelleen voimme puhutella häntä Raamatun äärellä. Meillä 
on myös erinomaisia aamuvirsiä, joiden avulla voimme ylentää sydämemme Jumalan puoleen. 
Eräs tälläinen erinomainen rukouslaulu on ”Kanssain ole Jeesus.” 
 
1. KANSSAIN OLE, JEESUS, PÄIVÄ TÄMÄKIN, AUTA ASKELEISSAS ETTÄ KULKISIN. 
     PÄIVÄ KULUESSAAN MONET PUUHAT TUO, RINNALLANI SEISO, APUASI SUO! 
 
2. PYHITÄ, OI JEESUS, LUONNE, MIELENI, HALUJANI HOIDA, HOIDA KIELENI. 
     SYDÄN JOS SAA HAAVAN, JÄLLEEN PARANNA, ESTÄ, ETTEN MUITA TÄÄLLÄ HAAVOITA. 
 
3.  ANNA EDES HIUKAN SUA MUN HEIJASTAA, ETTÄ SILMILLÄSI KATSON MAAILMAA. 
     MIELI NÖYRÄ, HELLÄ LUO SÄ MINUHUN, SUO MUN JOKAISESSA NÄHDÄ KUVA SUN. 
 
4.  TYÖT JA ILOT, HUOLET KÄDESTÄS JOS SAAN, TYYNNÄ TIETÄIN KULJEN, SINUUN KATSON 
      VAAN.  ILLAN TULLEN   RIENNÄN  HELMAAS,  HERRANI. OLET MAAILMASSA SYVIN RIEMUNI 
      (HLV 393). 
 
 

TODISTEET JEESUKSEN YLÖSNOUSEMISESTA  (John R.W. Stott, Kristinuskon perusteet, 

ss.50-67/ Väinö Hotti). 
 
1. Hauta oli tyhjä 
 
Naiset kävivät ensiksi haudalla, Mark.16:1,2. Sitten myös Pietari ja Johannes varmistivat asian: 
 
3. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle.  
4. Ja he juoksivat molemmat yhdessä; mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä, nopeammin kuin 
Pietari, ja saapui ensin haudalle.  
5. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinliinat siellä; kuitenkaan hän ei mennyt sisälle.  
6. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä  
7. ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen kanssa, vaan toiseen 
paikkaan erikseen kokoonkäärittynä.  
8. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi. 
(Joh.20:3-8). 
 
2. Käärinliinat olivat koskemattomat 
 
”Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi” 
(Joh.20:8). 
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Nyt voidaan kysyä: Mitä hän näki sellaista, joka sai hänet uskomaan? Kertomuksesta käy ilmi, että 
kyseessä ei ollut ainoastaan hävinnyt ruumis, vaan käärinliinat ja erityisesti niiden koskematon 
tila…Olettakaamme nyt, että olisimme olleet läsnä haudassa, kun Jeesuksen ylösnousemus 
todellakin tapahtui. Mitä me olisimme nähneet? Olisimmeko nähneet Jeesuksen alkavan liikkua, 
sitten haukottelevan, venyttelevän ja nousevan ylös? Emme. Me emme usko, että hän palasi tähän 
elämään. Hän ei herännyt tainnoksista; hän oli kuollut, ja hän nousi kuolleista. Tapahtuma oli 
ylösnousemus, ei virkoaminen eloon. Me uskomme, että hän siirtyi yliluonnollisella tavalla 
kuoleman kautta aivan uuteen olemassaolon tilaan.  Mitä me näin ollen olisimme nähneet, jos 
olisimme olleet paikalle? Me olisimme vain yhtäkkiä huomanneet, että ruumis on hävinnyt. Se olisi 
haihtunut ja muuttunut aivan uudeksi, erilaiseksi ja ihmeelliseksi. Se olisi noussut käärinliinoista 
samalla tavalla kuin se myöhemmin liikkui suljettujen ovien läpi, jättäen ne koskemattomiksi ja 
miltei samaan asentoon. Melkein, mutta ei aivan. Heti kun ruumiin kannattava voima olisi 
lakannut, olisivat käärinliinat sadan naulan voidepainon vaikutuksesta romahtaneet tai painuneet 
kasaan ja olisivat nyt latteana kivipaadella. Käärinliinojen ja hikiliinan välillä olisi aukko, jonka 
hänen kasvonsa ja niskansa olisivat muodostaneet. Ja itse hikiliina monimutkaisen, lomittaisen 
sitomistavan vuoksi olisi hyvin voinut säilyttää kuperan muotonsa ja ollut ehkä kiedotun turbaanin 
näköinen, jossa ei ollut päätä sisällä… 
 
Johanneksen kuvauksen tarkka tutkiminen osoittaa, että tuo ”rakas” opetuslapsi näki juuri nämä 
kolme ominaisuutta noissa hyljätyissä käärinliinoissa. Ensinnäkin hän näki vaatteet ”makaamassa” 
(eng.lying). Tämä sama asia mainitaan englantilaisessa käännöksessä sekä jakeessa 5 että 
jakeessa 6. Ensimmäisellä kerralla se on kreikkalaisen lauseen painotetussa  paikassa korostettuna. 
Me voisimme kääntää kreikankielstä: ”Hän näki, miten ne makasivat tai olivat romahtaneet nuo 
käärinliinat.” Toiseksi hikiliina ei ollut yhdessä käärinliinojen kanssa, vaan…”omassa paikassaan” 
(jae 7 eng. käänn.)  Ei niin, että se olisi kääritty mytyksi ja pantu nurkkaan (huom. suom. käänn.), 
vaan se oli yhä kivipaadella, kuitenkin selvästi pienen välimatkan päässä käärinliinoista. 
Kolmanneksi tämä hikiliina ei maannut käärinliinojen  tavoin laakeana, vaan ”kokoonkäärittynä”. 
Tämän viimeisen sanan Latham kääntää sanalla ”twirled” (kierrettynä)… 
 
Pelkkä vilkaisu noihin käärinliinoihin riitti todistamaan ylösnousemuksen todenperäisyyden ja sen 
luonteen. Niitä ei ollut mikään ihmiskäsi kosketellut, taittanut tai käsitellyt. Ne olivat kuin hylätty 
kotelo, josta perhonen oli kuoriutunut (John R.W. Stott, Kristinuskon perusteet, ss.57-59) 
 
3. Herra nähtiin 
 
Monet näkivät ja kohtasivat Jeesuksen hänen ylösnousemuksensa jälkeen. 
 
3. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut 
meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan,  
4. ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan,  
5. ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista.  
6. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista 
useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois.  
7. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille.  
8. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt. (1. 
Kor.15:3-8). 
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4. Opetuslapset muuttuivat 
 
Apostolien teoissa kuvatut opetuslapset olivat aivan erilaisia kuin evankeliumien opetuslapset. 
Jeesuksen kuollessa opetuslapset olivat masentuneita, pettyneitä ja miltei epätoivoisia. Ehkä 
selkein todistuskappale tässä mielessä on Pietari. Hän kielsi tuntevansa Jeesuksen, mutta 
helluntain jälkeen hän uhkui rohkeutta ja voimaa Jeesuksen tunnustamiseen: 
 
”Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, 
tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte” (Apt.2:36). 
 
13. Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut Poikansa 
Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet 
päästää.  
14. Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies,  
15. mutta elämän ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen 
todistajat. (Apt.3:13-15). 
 
9. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta 
hän on parantunut,  
10. niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, 
Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista 
herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.  
11. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'.  
12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille 
annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."  
13. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan 
koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka 
olivat olleet Jeesuksen kanssa. (Apt.4:9-13). 
 
USKONELÄMÄN SALAISUUS 
 
Uskonelämä ei ole Jeesuksen jäljittelyä, vaan elimellistä  (orgaanista) yhteyttä Häneen, ruumiin 
jäsenen yhteyttä ruumiiseen ja puun oksan yhteyttä runkoon. 
 
”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27). 
 
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon 
hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5). 
 
PYHITYKSEN SALAISUUS 
 
Pyhityksen salaisuus on ylösnousemusvoima. Samaistuminen Kristuksen kuolemaan ja 
ylösnousemukseen. 
 
1. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?  
2. Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?  
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3. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen 
kuolemaansa kastetut?  
4. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin 
Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä 
vaeltaman.  
5. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme 
samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa (Room.6:1-5). 
 
”tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman” (Fil.3:10). 
 
KRISTUS MEISSÄ - ME KRISTUKSESSA 
 

1. Kristus meissä 
 
”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). 
 
”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal.2:20). 
 
”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden 
kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27). 
 
”Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, 
ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus” (Kol.3:11). 
 
”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn 
hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani” (Ilm.3:20). 
 
2. Me Kristuksessa 
 
”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan vaan 
hengen jälkeen” (Room.8:1; Biblia). 
 
”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). 
 
----------------------------- 

 
SAATANA ELÄÄ – JA VOI HYVIN 
 
Me emme saa unohtaa, että pääsiäisenä olivat myös pahan vallat paikalla. 
 
11. Mutta heidän mennessään, katso, muutamat vartijaväestä tulivat kaupunkiin ja ilmoittivat 
ylipapeille kaikki, mitä oli tapahtunut.  
12. Ja nämä kokoontuivat vanhinten kanssa ja pitivät neuvoa ja antoivat sotamiehille runsaat rahat  
13. ja sanoivat: "Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän 
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nukkuessamme.  
14. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepytämme hänet ja toimitamme niin, että saatte 
olla huoletta."  
15. Niin he ottivat rahat ja tekivät, niinkuin heitä oli neuvottu. Ja tätä puhetta on levitetty 
juutalaisten kesken, ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä. (Matt.28:11-15). 
 

SAATANAN MUOTOKUVA 
 
Sama eilen ja tänään 
 
a)  Jeesus ei muutu, hän on sama kaikkina aikoina. 
 
”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti” (Hebr.13:8).  
 
b) Jeesuksen vastustaja Saatana pysyy myös samana – vuosisadasta toiseen. 
 
Jeesuksen omat ovat uudestisyntymisen kautta yhdistyneet Jeesukseen. Kaikki epäuskoiset 
kantavat Saatanan geeniperimää.  Heihin soveltuvat kaikki Saatanan tuntomerkit. Vain 
uudestisyntyminen (Joh.3:3) voi korjata tilanteen! 
 
”Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen 
kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet” (1. Moos.5:3). 
 
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa” (Joh.8:44). 
 
1) Murhaaja 
 
Perkele on sekä ruumiin että sielun murhaaja. Se pyrkii tuhomaan Jumalan luomistyön sen kaikilla 
sektoreilla. 
 
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä 
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10). 
 
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja 
alusta asti” (Joh.8:44). 
 
2)  Valehtelija 
 
Valhe Jeesuksen ruumiin varastamisesta oli Saatanasta lähtöisin. On huomattava, että tämä valhe 
löysi otollisen kasvualustan nimenomaan juutalaisten keskuudessa:   
 
”Ja tätä puhetta on levitetty juutalaisten kesken, ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä” 
(Matt.28:14). 
 
Tälläkin valheella oli ”lyhyet jäljet”.  Kohta sanoma Ylösnousseesta täytti koko Jerusalemin  –  ja 
levisi ennen pitkää ”maan ääriin”. 
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27. Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen. Ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä  
28. ja sanoi: "Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen; ja katso, te 
olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon 
miehen veren". (Apt.5:27,28). 
 
44. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja 
alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin 
hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.  
45. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden. (Joh.8:44,45). 
 
3) Syyttäjä 
 
”Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän 
Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja 
päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos” (Ilm.12:10). 
 
Ihminen, joka käy uskovia syyttämään, paljastaa samalla isänsä. 
 
4) Pettäjä 
 
”Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: "Mitäs olet tehnyt?" Vaimo vastasi: "Käärme petti minut, ja 
minä söin" (1. Moos.3:13). 
 
5) Kiukkuinen 
 
”Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän 
tietää, että hänellä on vähän aikaa!" (Ilm.12:12). 
 
”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, 
etsien, kenen hän saisi niellä” (1. Piet.5:8). 
 
6) Seuloja 
 
Saatanan seulaan joutuminen merkitsi Pietarille syvää lankeemusta. Hän ajautui Jeesuksen 
vastustajien tulille. Pietari sai kuitenkin ”parannuksen / katumisen armon” ja pystyi palaamaan. 
 
31. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin nisuja;  
32. mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä 
kerran palajat, niin vahvista veljiäsi." (Luuk.22:31,32). 
 
7) Diabolos 
 
Saatana on ”hajottaja”, ”erilleen heittäjä”.  Hän on kaikkien lahkolaisten ja lahkohenkisten 
karsinanrakentajien isä. Kun Jeesus ja Pyhä Henki yhdistää, Saatana kulkee perässä aiheuttaen 
hajaannusta. 
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8) Beelsebub 
 
”Kärpästen herra.” Saatana tekee ”kärpäsestä härkäsen”. Toisarvoisista asioista tehdään 
ensiarvoisia ja näin sotkeennutaan ”lillukanvarsiin”. Tästä on seurauksena, että lähdetään  mm. 
kiistelemään, ovatko joulu ja pääsiäinen omilla paikoillaan, pitääkö sapattia viettää, mikä on oikea 
kaste jne. Pääsiäisen aikaan olisi keskeinen kysymys: vaellammeko ylösnousemusvoimassa? 
 
9) Järkeisoppi ja hurmahenkisyys 
 
Pääsiäisen aikoihin liberaaliteoliogia on toistuvasti nostanut esille pääsiäistapahtumien 
historiallisuuden. Ihmisten mieliä pyritään hämmentämään tekemällä nämä tapahtumat 
epähistoriallisiksi. Näin Saatana pyrkii irrottamaan ihmiset Sanasta. 
Myös hurmahenkisyys palvelee samaa päämäärää: Sanasta irtautumista.  Siinä tunteet, sisäinen 
ääni ja sisäinen sana ovat etusijalla.  Liberaaliteologia ja hurmahenkisyys ovat veljeksiä! 
 
10) Valkeuden enkeli 
 
13. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen 
apostoleiksi.  
14. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.  
15. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta 
heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. (2. Kor.11:13-15). 
 
 
1.  JUMALA OMPI LINNAMME JA VAHVA TURVA AIVAN, 
     ON MIEKKAMME JA KILPEMME AJALLA VAARAN, VAIVAN  
     SE VANHA VAINOOJA, KAVALA, KAUHEA, ON KIIVAS KIUKKUINEN 
     JA JULMA, HIRMUINEN. VAIN HERRA HÄNET VOITTAA. 
 
2. ON TURHA OMA VOIMAMME, VÄÄRYYDEN VALTAA VASTAAN. 
     ME TURMAN VALLAT VOITAMME HERRASSA AINOASTAAN. 
     HÄN, KRISTUS, KUNINGAS, ON VOITONRUHTINAS, LYÖ JOUKOT HELVETIN, 
     NE TALLAA JALKOIHIN, JA VOITON MEILLE SAATTAA. 
      
3. MAAILMA VAIKK` OIS TÄYNNÄNSÄ, PIMEYDEN ENKELEITÄ, 
     PÄÄLLEMME SYÖSTEN PÄÄNÄNSÄ, HE EIVÄT VOITA MEITÄ. 
     NE RAIVOTKOHOT VAAN, JA SYÖSKÖÖT KIUKKUAAN, 
     NE SAANEHET JO ON HERRALTA TUOMION. YKS SANA HEIDÄT KAATAA.   
 
4.  SE SANA SEISOO VAHVANA, HE EI VOI SITÄ KESTÄÄ.  
      KUN KANSSAMME ON JUMALA, KEN MEILTÄ VOITON ESTÄÄ. 
      JOS VEIS HE HENKEMME, OSAMME, ONNEMME, 
      NE HEIDÄN OLKOHON, VAAN MEIDÄN IÄT ON, JUMALAN VALTAKUNTA 
      (Vvk.170). 
 
       


