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Missio Sakarja  
Kristallivirta 10.12.2017 
Seurapuhe: Väinö Hotti 
 

VALMISTU HERRAN KANSA 

Matkavalmistelut 

Eräällä Etelävaltiossa asuvalla Massa-nimisellä miehellä oli ennen sodan syttymistä uskovainen 

orja. Isännän kuoltua sanottiin orjalle, että tämä oli mennyt taivaaseen. Vanha orja pudisteli 

päätään. ”Pelkään pahoin, että Massa ei ole mennyt sinne”, hän virkkoi. ”miten niin?” kysyttiin 

häneltä. ”Nähkääs`, kun Massa menee pohjoiseen tai matkustaa lähteille, hän aina puhuu siitä 

paljon ennen ja tekee matkavalmisteluja. En koskaan kuullut hänen puhuvan taivaaseen 

menemisestä, enkä nähnyt tekemässä sitä varten matkavalmisteluja.” 

Mikä on Herran kansa? 

Omistamisesta on kysymys. 

”Hän sanoo: "En ole profeetta, vaan peltomies, sillä eräs mies on ostanut minut orjaksi jo 

nuoruudessani" (Sak.13:5). 

”Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä 

iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon” (Matt.13:44). 

”Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne” (1. Kor.6:20). 

”Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva 

valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, 

joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon” (2. Piet.2:1). 

”ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen 

sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista 

sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme 

kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä" (Ilm.5:9,10). 

”Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä 

kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut 

maasta…Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle (Ilm.14:3,4). 

Sekakansa 

Kun Israel lähti riemuiten Egyptistä, mukaan lähti myös ”sekakansaa”. Matkan varrella heistä tuli 

hankaluuksia Israelille; sekakansa oli uudelleen ja uudelleen johtamassa Israelin  syntielämään. 

Aina suurten herätyksen aikoina myös kääntymättömiä liittyy Jumalan kansan joukkoon. 

”Ja myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa, sekä lampaita ja raavaskarjaa suuret laumat” 

(2. Moos.12:38). 
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”Sinä päivänä luettiin Mooseksen kirjaa kansan kuullen, ja siihen  

havaittiin kirjoitetun, ettei ammonilainen eikä mooabilainen koskaan pääse Jumalan 

seurakuntaan, sen tähden että he eivät tulleet leipää ja vettä tuoden israelilaisia vastaan ja koska 

hän palkkasi heitä vastaan Bileamin kiroamaan heidät, vaikka meidän Jumalamme muuttikin 

kirouksen siunaukseksi. Kuultuaan lain he erottivat kaiken sekakansan Israelista” (Neh.13:1-3). 

Sinetti omistamisesta 

Jumala sinetöi jokaisen omansa. 

”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). 

Pyhä Henki on takuu Jumalalle kuulumisesta, mutta se on myös takuu ”taivaallisesta perinnöstä”; 

etumaksu. 

”kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on 

valkeudessa” (Kol.1:12). 

Johannes Kastaja esimerkkinä 

Johannes oli valittu tienraivaaja Jeesukselle. Hän valmisti tätä tietä parannussaarnalla. On myös 

huomattava, että hän ruoski Herran valittua kansaa. 

”Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä luulko saattavanne sanoa 

mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä 

herättää lapsia Aabrahamille. Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää 

hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen” (Matt.3:8-10). 

”Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta” (1. Piet.4:17). 

”Niin Mooses sanoi Aaronille: "Tämä tapahtuu Herran sanan mukaan: Niissä, jotka ovat minua 

lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni" (3. Moos.10:3). 

LOPUNAJAN ONGELMAT 

1. Nukkuminen 

”Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat” (Matt.25:5). 

”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. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin 

varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden 

lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, 

jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa 

ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja 

rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo” (1. Tess.5:1-8). 
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2. Harhaopit 

”Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: 

milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi 

ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä” (Matt.24:3,4). 

3. Epävakaisuus 

”Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos 

Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä” (1. Kun.18:21). 

”ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten 

arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, 

kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus” (Ef.4:14,15). 

4. Uskovat vihaavat toisiaan 

”Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja 

monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee 

valtaan, kylmenee useimpien rakkaus” (Matt.24:10-12). 

Rakkaus vie lähelle – viha ottaa etäisyyttä. Kristikunta jakaantuu moniin toisiaan vastaan 

taisteleviin lahkoihin. Raja-aidat ovat ”vihan monumentteja”. Valitsee armoton kilpailu eri 

kuppikuntien välillä: kilpalaulanta, kilpakosinta, kilparahastus. RAKKAUS ei mitenkään voi viihtyä 

tällaisessa ilmapiirissä. Hajotus on nähtävä Saatanan DIABOLOKSEN (hajottaja, erilleen heittäjä) 

tuhotyönnä.  

Ekumenia pyrkii yhteyteen kaikkien raja-aitojen yli; tämä on turhaa hommaa! 

”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - 

että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on 

keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35). 

EI OLE MAAILMASSA MITÄÄN SUUREMPAA KUIN TEHDÄ TYÖTÄ JA RAKASTAA! 

5. Kaamos on laskeutunut kristikunnan ylle 

Jumalan sanan aurinko on kadonnut! 

”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan: en leivän nälkää 

enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, 

pohjoisesta itään; he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Sinä päivänä nääntyvät 

janoon kauniit neitsyet ja nuorukaiset” (Aam.8:11-13). 

6. Antikristus on vallannut kirkon 

Antikristus (sijaiskristus) ottaa vallan kirkossa. 

”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” (2. Tess.2:3,4). 
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7. Musta ja valkoinen perkele 

Paavali tunsi Jeesuksen. 

Seppä Högman sanoi aikoinaan herätyksen tilassa olevalle Paavo Ruotsalaiselle: ”Yksi sinulta 

puuttuu ja sen mukana kaikki; Kristuksen sisällinen tunteminen. 

”Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä usko” 

(2. Tim.1:12). 

Paavali tunsi myös Saatanan: 

”ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat” (2. 

Kor.2:11). 

Paavali tiesi myös, että  Saatana käyttää usein valeasua: 

”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” (2. Kor.11:14). 

 


