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1. ETSINTÄKUULUTETTU 
 
Positiivinen etsintäkuulutus 
 
Tavallisesti etsintäkuulutettua odottavat ”rapsut”. Tässä tapauksessa etsintä on käynnistynyt 
pelkästään myönteisissä merkeissä – henkilölle halutaan antaa lahja! Mutta tarvitaan paljon työtä, 
jotta karkulainen saadaan käsittämään asian todellinen luonne – hän sitkeästi luulee, että häntä 
jahdataan rangaistusmielessä. Karkulaiselle on ”hyviä uutisia”: JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALAN 
POJAN VERI PUHDISTAA KAIKESTA SYNNISTÄ! 
 
1) Pakomatkalla 
 
”Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen 
lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan” (1. Moos.3:8). 
 
Ihminen pelkää ja pakenee Jumalaa. Hän haluaa elää itsenäistä, Jumalasta irrallista elämää. Oma-
apuisuus ja omavoimaisuus ovat ihmiselle tyypillisiä. Ihminen kuvittelee, että vapaus merkitsee 
myös vapautta Jumalasta ja hänen sanastaan. Tämä on maailmanlaajuinen kampanja ja pohjustaa 
tietä sekä uskovien vainoille että Antikristuksen tulolle. 
 
”Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vas-
taan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä" (Ps.2:2-3). 
 
2) Jumala huutaa 
 
Ihminen on Jumalalle niin tärkeä ja kallisarvoinen, että ”Jumala huutaa” hänen peräänsä.  
 
”Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" (1. Moos.3:9). 
 
”Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on 
pannut meihin asumaan"? (Jaak.4:5). 
 
Jumala ei huuda Eevaa, joka oli käärmeen viettelemänä langennut, vaan Aadam joutui 
vastaamaan. Miehellä oli ylin vastuu. 
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3) Huutako Jumala tänään? 
 
”Maineikas tutkija Kari Cantell ihmetteli kirjassaan TIEDEMIEHEN MIETTEITÄ USKOSTA, miksi 
Jumala on niin surkea informaatikko. Cantell siteerasi Bertrand Russelia, jolta ” kysyttiin, mitä hän 
sanoisi, jos hän kuolemansa jälkeen kohtaisikin  Jumalan. Hän vastasi: ´Herra, miksi et antanut 
meille tietoa.` ”. (Pihkala-Valtaoja: Tiedän uskovani, uskon tietäväni s. 142).  
 
Kyllähän Jumala on ilmoittanut itsensä ja tekee sen jatkuvasti – hiljaa ja lujaa. Jumala on antanut 
meille pääasiassa informaatiota ”kahdessa kirjassaan”, luonnossa ja Raamatussa. Molemmissa 
näissä oleva ilmoitus ei ole mitään salattua sisäpiirin tietoa, vaan molemmat kirjat ovat kaikkien 
luettavissa. Jos informaatio ei mene perille ja löydä kohdettaan, vikaa on etsittävä jostakin 
muualta. 
 
Jumala ei ainoastaan ”huuda”, vaan hän lähestyy ihmistä joka puolelta: 
 
”Sinä olet saartanut minut EDESTÄ JA TAKAA ja laskenut kätesi minun päälleni. Senkaltainen tieto 
on minulle ylen ihmeellinen, ylen korkea käsittääkseni sen. Minne minä voisin mennä, kussa ei 
sinun Henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä?” (Ps.139:5-7). 
  
”että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei 
ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä HÄNESSÄ ME ELÄMME JA LIIKUMME JA OLEMME,  niinkuin 
myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa'. 
(Apt.17:27-28). 
 
4) Jumala puhuu 
 
”Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata” (Job 33:14). 
 
”Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän 
näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, 
jonka kautta hän myös on maailman luonut” (Hebr.1:1-2). 
 
2. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja.  
3. Päivä sanoo päivälle, ja yö ilmoittaa yölle.  
4. Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi.  
5. Niiden mittanuora ulottuu yli kaiken maan ja niiden sanat maanpiirin ääriin. Auringolle hän on 
tehnyt niihin majan.  
6. Se on niinkuin ylkä, joka tulee kammiostaan, se riemuitsee kuin sankari rataansa juostessaan.  
7. Se nousee taivasten ääristä ja kiertää niiden toisiin ääriin, eikä mikään voi lymytä sen helteeltä. 
(Ps.19:2-7). 
 
5) Miksi ihmiset eivät näe eivätkä kuule? 
 
”Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja 
näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he 
työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi 
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korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.' 
(Matt.13:14-15). 
 
Vain täysi sokeus ja kuurous voi estää ihmisen joutumasta vastatusten Jumalan informaation 
kanssa. Ihminen ei voi millään puolustautua. ILMOITUS ON ANNETTU. 
 
6) Muutamilta salattu 
 
”Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan 
Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, 
Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt” (Luuk.10:21). 
 
7) Puolustautuminen turha 
 
Ihminen, joka väittää, ettei Jumala ole hänelle ilmoittanut itseään, on heikoilla: 
 
”sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä 
Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen 
voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta 
asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet 
Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa 
turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa 
he ovat tyhmiksi tulleet” (Room.1:19-22). 
 
8) Miten informaatioon on suhtauduttu? 
 
a) Ihminen ei ole kiinnostunut Jumalan suunnasta tulevasta informaatiosta. Hän karttaa ja pelkää 
sitä. Syy on sama kuin Aadamilla:  
 
” Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja PELKÄSIN, sillä minä OLEN ALASTIi, ja 
sentähden minä lymysin" (1. Moos.3:10). 
 
Ihminen ”pelkää Jumalaa”, mutta pelko on väärää lajia.  
 
b) Ihminen torjuu Jumalan massiivisen ilmoituksen piilotajuntaansa ja väittää: Jumala ei ole 
minulle puhunut. 
 
”Ihminen torjuu Jumalan ilmoituksen, koska se on hänelle epämieluisaa. ”Torjuttuaan Jumalan 
ihminen luo Jumalan korvikkeita, myyttisiä mielikuvia”  (Puolimatka: Usko tieto ja myytit, s.246). 
 
”Minä puhuin sinulle onnesi päivinä. Sinä vastasit: 'En tahdo kuulla'. Tämä on ollut sinun tapasi 
nuoruudestasi asti: et ole kuullut minun ääntäni” (Jer.22:21).  
 
Kun Jumala puhuu, ihminen ”kääntää toisille aalloille”. 
 
”Ja minä olen lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijani, profeetat, varhaisesta alkaen… mutta te 
ette ole kallistaneet korvaanne, ette ole kuulleet minua” (Jer.35:15). 
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"Mitä sinä olet Herran nimessä meille puhunut, siinä me emme sinua tottele” (Jer.44:16). 
 
c) Vaistonvarainen torjuva toimenpide. Ihminen tietää, ettei hän kestä Pyhän Jumalan edessä. 
 
d) Samalla ihminen joutuu ”itsepetoksen uhriksi”. Hän tietää Jumalan ilmoituksen, mutta HÄN EI 
OLE SIITÄ TIETÄVINÄÄN! 
 
9) Oppineet erikoisessa vaaravyöhykkeessä 
 
Viisaus kulminoituu negatiivisessa mielessä itsepetoksessa. ”Älykkäät ihmiset voivat syyllistyä 
suurempaan typeryyteen kuin tavalliset ihmiset, koska älykkyyttä voidaan käyttää myös 
itsepetoksen välineenä”  (Tapio Puolimatka, USKO, TIEDE JA RAAMATTU, s.29). 
 
10) Positiivinen ratkaisu 
 
Ihmisellä ei ole kykyä eikä rohkeutta murtaa itsepetoksen kehää ja tulla tekoinensa valkeuteen, 
ellei hänellä ole tietoisuutta siitä, että oikeudenkäynti Jumalan kanssa voi päättyä hänelle 
myönteiseen lopputulokseen. Evankeliumi kertoo anteeksiantamuksesta – ja siinä on ratkaisu. 
Tällöin syntinen murtautuu itsepetoksen kehän läpi, saa syntinsä anteeksi, pääsee tuntemaan 
totuuden – itsestään ja Jumalasta. Tällöin hän saa myös uuden rehellisen alun tieteen 
tutkimukselleen. ”Kuurupiilo” Jumalan kanssa on päättynyt! 
 
”Kristuksen tuntemisella on siten keskeinen merkitys tutkijan itsekriitisyyden kehittymisessä. Koska 
Kristuksen sijaissovitus tarjoaa ihmiselle anteeksiantamusta, ihminen uskaltaa kohdata oman 
pahuutensa…Anteeksiantamuksen mahdollisuus rohkaisee rehelisesti kohtaamaan omat 
ennakkoluulonsa” (emt. s.334). 
 
11) Jumalan kutsu käräjäsaliin 
 
Pelastuksen tie on kaikille sama – se kulkee Jumalan käräjäsalin kautta. Jos ihminen välttää tässä 
ajassa Jumalan tuomioistuimen, hän joutuu suuren valkean tuomioistuimen tuomittavaksi rajan 
takana (Ilm.20:11-15). Niiden kohdalla, jotka tässä ajassa eivät tuoneet tekojaan julki, tapahtuu 
kaiken paljastaminen – ja kadottava tuomio. 
 
”Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat 
veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne 
villanvalkoisiksi. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä; mutta jos 
vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut” (Jes.1:18-20). 
 
2. POLITIIKKA 
 
12) Suuri vaalikeskustelu 
 
Koko maa seuraa nyt innolla vaalikeskusteluja. Edustajat ovat taitavia ja innokkaita puhumaan ja 
väittelemään. Välistä tuntuu, että tunnelma kiihtyy siinä määrin, että puuttuu ainoastaan 
”käsirysy”.  Kukin yrittää suuriäänisesti todistella oman ryhmänsä erinomaisuutta – ja naapurin 
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kelvottomuutta. Aina ei pysytä edes asialinjalla. Tavallisen äänestäjän on vaikea saada eroa 
puolueista.  
Yksi yhteinen tekijä kaikille kuitenkin löytyy. Se ei ole kapitalismi eikä sosialismi, vaan POPULISMI. 
Mitään ehdottomia periaatteita ei ole, kaikki on kaupan ja kaikesta voidaan keskustella.  Kaikkia 
yhdistää yksi suuri tavoite ja päämäärää: hallitukseen pääsy. Tämän hyväksi ollaan joka leirissä 
uhraamaan kaikki periaatteet. Kaikki esiintyvät köyhien, lasten, nuorten ja vanhusten asialla. 
Uskovatkaan eivät näytä käsittävän, että kansan mielistelyyn sisältyy demoninen vaara. Ehdokkaita 
yhdistää paitsi populismi myös pelko – kansan pelko. Kukaan ei uskalla sanoa olevansa ”Jumalan 
asialla”, koska se veisi varmimmin äänet naapurin laariin. Nekin, jotka aikaisemmin ovat jossakin 
määrin pitäneet hengellisiä asioita esillä (esim. abortti), ovat viisastuneet, laittaneet sordinon 
päälle – ja ovat suu supussa. Raamattu, Jumala, Jeesus ja synti ovat sanoja, joista ensimmäistäkään 
en ole kuullut näissä keskusteluissa. Mutta eivätkö nämä kuulu kristityn perussanastoon? 
 
13) Raamatun poliitikot 
 
Mooses oli kansan johtaja. Mooses tarvitsi erinomaisen rohkeuden, kun kansa oli vietävä pois 
Egyptin orjuudesta. ”Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän 
ikäänkuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti” (Hebr.11:27). 
 
Hän oli Jumalan välittömässä ohjauksessa. Hänen huulillaan oli Jumalan nimi jatkuvasti. Mooses 
sai Jumalalta ohjeet kansan johtamiseen. Hänen veljensä Aaron välitti ne kansalle. Mooses ei 
voinut ajatellakaan johtaa kansaa ilman Jumalaa. Kun kansa oli langennut ”kultaisen vasikan” 
palvontaan Jumala uhkasi jättää koko kansan, mutta Mooseksen rukous sai Herran perumaan 
aikeensa: 
 
”Hän vastasi hänelle: "Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä 
pois. Sillä mistä muutoin tiedetään, että minä olen saanut armon sinun silmiesi edessä, minä ja 
sinun kansasi, ellei siitä, että sinä käyt meidän kanssamme, niin että me, minä ja sinun kansasi, 
olemme erikoiset kaikkien kansojen joukossa, jotka maan päällä ovat?" (2. Moos.33:15-16). 
 
Joosef yleni Egyptin maan johtoon kärsimyksen koulun kautta. Jumalaa hän ei unohtanut faraon 
hovissakaan. Kun Potifarin vaimo vietteli häntä syntiin, Joosef vastasi: ”Kuinka minä siis tekisin niin 
suuren pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan” (1. Moos.39:9). Joosef pelkäsi toimia Jumalan 
tahtoa vastaan. Jumalan tunnustaminen maksoi Joosefille:  
 
”Kun hänen isäntänsä kuuli puolisonsa kertovan ja sanovan: "Näin sinun orjasi on tehnyt minulle", 
syttyi hänen vihansa. Ja Joosefin isäntä otti hänet ja pani hänet vankilaan, paikkaan, jossa 
kuninkaan vangit säilytettiin; ja hän jäi siihen vankilaan” (1. Moos.39:19-20). 
 
Daavid oli kauan Israelin kuninkaana, mutta hän oli samalla Jumalan vilpitön palvelija:  
 
”Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi: 
'Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa 
minun tahtoni'” (Apt.13:22). 
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Ester pääsi kauneutensa perusteella kuninkaallisiin saleihin. Hän ei ollut paljastanut väriänsä, 
mutta sitten hänen oli se pakko tehdä. Esterin setä Mordokai oli Esteriä rohkaisemassa 
tunnustamaan värinsä:  
 
”Kun Mordokaille kerrottiin Esterin sanat, käski Mordokai vastata Esterille: "Älä luulekaan, että 
sinä, kun olet kuninkaan linnassa, yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet 
vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka 
tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon?"  (Ester 4:12-14) 
 
Ester joutui nyt paineen alaiseksi. Kuuliaisuus Jumalalle vie usein kärsimyksiin: 
 
”Niin Ester käski vastata Mordokaille: "Mene ja kokoa kaikki Suusanin juutalaiset, ja paastotkaa 
minun puolestani; olkaa syömättä ja juomatta kolme vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä 
palvelijattarineni samoin paastoan. Sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia; 
ja jos tuhoudun, niin tuhoudun." Niin Mordokai meni ja teki, aivan niinkuin Ester oli häntä 
käskenyt. (Ester 4:15-17). 
 
Daniel ja hänen kolme ystäväänsä pääsivät Baabelin hoviin. He myös olivat vilpittömiä Herran 
palvelijoita eivätkä suostuneet  enemmistön tapoihin: 
 
”Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota 
tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa” (Dan.1:8). 
 
”On juutalaisia miehiä, joiden hoitoon sinä olet antanut Baabelin maakunnan hallinnon, Sadrak, 
Meesak ja Abednego: nämä miehet eivät välitä sinun käskystäsi, kuningas; he eivät palvele sinun 
jumaliasi eivätkä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt." 
(Dan.3:12). 
 
”Silloin kuningas käski tuoda Danielin ja heittää hänet jalopeurain luolaan. Ja kuningas puhui 
Danielille ja sanoi: "Sinun Jumalasi, jota sinä lakkaamatta palvelet, pelastakoon sinut". Sitten 
tuotiin kivi ja pantiin luolan suulle” (Dan.6:16). 
 
”Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin etteivät ne ole minua 
vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä, enkä minä ole 
sinuakaan vastaan, kuningas, rikosta tehnyt." Silloin kuningas ihastui suuresti ja käski ottaa 
Danielin ylös luolasta. Ja kun Daniel oli otettu ylös luolasta, ei hänessä havaittu mitään vammaa; 
sillä hän oli turvannut Jumalaansa” (Dan.6:22-23). 
 
Danielilla ja hänen tovereillaan oli lujuutta, jota kaikilta poliitikoilta ei löydy. Opettaja kysyi: ”Miksi 
leijonat eivät syöneet Danielia?” Poika vastasi: ”Daniel oli pelkkää selkärankaa.” Daniel ja hänen 
ystävänsä eivät olleet ”seteliselkärankaisia”. 
 
Paavali  pääsi myös vallansaleihin, tosin vangittuna. Hänkin antoi siellä kirkkaan todistuksen 
uskostaan:  
 
”Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin 
palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa,  ja 
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pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä 
vanhurskasten että vääräin. Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi 
loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä” (Apt.24:14-16). 
 
Kaksi ei-kristillistä hallitusmiestä 
 
Saul Israelin ensimmäinen kuningas. 
 
”Saul sanoi Samuelille: "Minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi; 
sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntänsä” (1. Sam.15:24). 
 
Saulilla ei ollut selkärankaa toimia kansaa vastaan, mutta hänellä oli ryhtiä rikkoa Jumalaa vastaan! 
Hän oli populisti! Samuel lausui hänelle tuomion: ”sinä olet hyljännyt Herran sanan, ja Herra on 
myös hyljännyt sinut” (1. Sam15:26). 
 
Pontius Pilatus, maaherra, joutui puun ja kuoren väliin Jeesuksen oikeudenkäynnissä. Vaimo oli 
varottamassa häntä: 
 
”Mutta kun hän istui tuomarinistuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan: "Älä puutu siihen 
vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä"  
(Matt.27:19). 
 
Pilatus tiesi asioiden todellisen tilanteen, mutta hänellä ei ollut selkärankaa asettua totuutta 
puolustamaan.  
 
”Sillä hän tiesi, että ylipapit kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä” (Mark.15:10). 
 
”Ja kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi, päästi hän heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän 
ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi” (Mark.15:15). 
 
”Niin hän puhui heille kolmannen kerran: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut 
hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän." Mutta 
he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja heidän huutonsa 
pääsivät voitolle” (Luuk.23:22-23). 
 
Miksi kansan ääni on politikoille laidasta laitaan niin rakas? Tällaiset ihmiset ovat ”pilatuslaisia” ja 
kuuluvat ”pilatuksen puolueeseen”!  Tunnustavalle kristitylle tämä on suuri häpeä! Köyhien, 
lasten, nuorten, vanhusten ja eläkeläisten asiat tulevat parhaiden hoidetuksi kun ollaan Jumalan 
asialla! 
 
3. LOPUN AIKA 
 
14) Uskovan kärsimykset 
 
Jotkut ajattelevat, että uskoontulo vie helppoon ja huolettomaan elämään. Näin ei kuitenkaan ole. 
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”Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni 
pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon 
hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden” (Apt.9:15-16). 
 
”Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, 
että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole 
uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun” (Ilm.2:10). 
 
15) Lopunajan ahdistukset 
 
Japanin katastrofi johtaa meidät suoraan Ilmestyskirjan sivuille, siellä katastrofi seuraa toistaan. 
 
”Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, 
kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä 
maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan 
pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella” (Luuk.21:25-27). 
 
”Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja 
kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen”” (Ilm.1:7). 
 
12. Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni 
mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,  
13. ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli 
sitä pudistaa,  
14. ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät 
sijoiltansa.  
15. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat 
kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin  
16. ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen 
kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!  
17. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?" (Ilm.6:12-17). 
 
7. Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne 
heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho 
paloi.  
8. Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan; niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori; ja 
kolmas osa merta muuttui vereksi,  
9. ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui.  
10. Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se 
putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin.  
11. Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli 
vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt.  
12. Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta ja kolmas 
osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmas osa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osaltaan oli 
valoton, ja niin myös yö. (Ilm.8:7-12). 
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8. Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella.  
9. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan 
nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian.  
10. Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he 
pureskelivat kielensä rikki tuskissansa  
11. ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet 
parannusta teoistansa. (Ilm.16:8-11). 
 


