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Aion tänään lukea hieman lisää kirjoituksia. Niitä samoja jakeita, joita olen lukenut teille. Mutta haluan lukea 
paljon enemmän nyt. ”Nyt veljet, haluan muistuttaa teitä ilosanomasta, jota teille saarnaan. Jonka te olette 
vastaanottaneet ja jonka puolella nyt seisotte. Tämän evankeliumin avulla te olette pelastetut, jos pidätte tiukasti
kiinni sanasta, jota teille saarnaan. Muuten olette uskoneet turhaan. Sillä se mitä minä olen vastaanottanut, minä
annan teille ensiarvoisen tärkeänä, että Kristus kuoli syntiemme takia kirjoitusten mukaan. Että hänet haudattiin
ja että hänet nostettiin kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja että hän ilmestyi Pietarille ja 
sitten niille kahdelletoista. Ja sitten sen jälkeen yli 500:lle veljelle samaan aikaan, joista suurin osa elää tänäkin 
päivänä. Vaikka osa onkin nukkunut pois. Sitten hän ilmestyi Jaakobille. Sitten kaikille opetuslapsille ja 
viimeisenä kaikista, hän ilmestyi myös minulle kuin keskosena syntyneelle. Sillä minä olen vähäisin 
opetuslapsista enkä edes ansaitse apostolin kutsumanimeä. Koska minä vainosin Jumalan kirkkoa. Mutta 
Jumalan armosta minä olen sitä mitä olen. Ja hänen armonsa ei ole mennyt hukkaan. Ei vaan minä olen tehnyt 
työtä kovemmin kuin kaikki he yhteensä. Vaan en minä vaan minussa oleva Jumalan armo. Sekä he että minä 
julistimme. Ja mitä me julistimme niin te uskoitte. 

On julistettu, että Kristus nousi kuolleista. Kuinka osa teistä voi väittää, ettei ole olemassa kuolleitten 
ylösnousemusta. Jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, silloin Kristuskaan ei ole ylösnoussut. Jos Kristus ei ole 
ylösnoussut, meidän julistuksemme on hyödytöntä. Ja niin on myös uskonne. Ja vieläpä enemmän kuin se. Me 
olemme syyllistyneet väärään todistukseen Jumalasta, koska me olemme todistaneet, Jumalasta, että hän nosti 
Kristuksen kuolleista. Mutta hän ei nostanut Kristusta kuolleista, jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta. Koska 
jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, Kristustakaan ei ole nostettu ylös kuolleista. Jos Kristusta ei ole nostettu 
ylös kuolleista, teidän uskonne on mennyt hukkaan. Ja te olette yhä synneissänne. Ja niin ollen myös ne, jotka 
ovat nukkuneet pois uskossa Kristukseen, ovat joutuneet kadotukseen. Jos vain tässä elämässä uskomme 
Kristukseen, me olemme kaikista ihmisistä säälittävimpiä. Mutta Kristus todellakin on noussut ylös kuolleista. 
Ensimmäisenä niistä jotka ovat nukkuneet pois. 

Sillä niin kuin kuolema tuli ihmisen kautta, Aatamin, samoin on kuolleista ylösnousemus tuleva ihmisen kautta.
Aivan kuten kaikki Aatamista osalliset kuolevat, samoin kaikki Kristuksesta osalliset tehdään eläviksi jokainen 
omalla vuorollaan. Kristus esikoisena. Ja sitten kun Hän tulee, kaikki ne, jotka kuuluvat Hänelle. Sitten tulee 
loppu, kun hän ojentaa kuningaskunnan Isä Jumalalle tuhottuaan kaiken hallinnan, vallan ja voiman. Sillä hän 
tulee hallitsemaan niin kauan kunnes kaikki hänen vihollisensa on alistettu hänen valtaansa. Viimeinen 
vihollinen, joka tuhotaan, on kuolema. Sillä Isä Jumala on asettanut kaiken hänen jalkojensa alle. Kun sanotaan,
että hän on asettanut kaiken Kristuksen hallintaan, se tarkoittaa myös, ettei siihen lueta Jumalaa itseään. Jumala 
asetti kaiken Kristuksen hallintaan. Kun hän on tehnyt kaiken tämän, sitten Poika itse tehdään hänen alaiseksi, 
joka asetti kaiken Kristuksen hallintaan. Silloin Jumala on kaikki kaikessa. 

Huomaatteko, että jos Kristusta ei olisi ylösnostettu, minä olisin hukannut elämäni. Niin myös hän ja moni 
muu. Jos Kristusta ei olisi herätetty kuolleista, tämä rakennus ei olisi tässä. Se olisi hukkatilaa. Se olisi ollut 
vain rahan tuhlaamista ja kun se pommitettiin Toisessa Maailmansodassa, se olisi pitänyt jättää sellaiseksi. Jos 
Kristusta ei olisi ylösnostettu. Ja jos Kristusta ei ole ylösnostettu, teidän syntejänne ei ole anteeksi annettu ja 
olette yhä syyllisiä Jumalan edessä. Ja olette menossa helvettiin. Kaikki riippuu Kristuksen ylösnousemuksesta.
Risti ei ole uskomme keskus vaan ylösnousemus. Koska risti ilman ylösnousemusta ei voi tehdä mitään 
puolestasi. 

Valitettavasti länsimainen kristillisyys on keskittynyt Kristuksen kuolemaan. Rististä tuli symboli länsimaisessa
kristillisyydessä Konstantinuksesta eteenpäin. Viime perjantaina, hyvänä perjantaina, oli ohjelma tv:ssä, jossa 
sanottiin, että risti ei ollut ensimmäisten kristittyjen symboli - ensimmäiset 300 vuotta. Valitettavasti kristittyjen
joukossa koettiin suuri erkaantuminen toisistaan vuonna 1054, juuri ennen vuotta 1066, kun Britannian historia 
alkaa. 1054 läntinen kirkko erkani itäisestä kirkosta. Idässä muodostui ortodoksisia kirkkoja ja lännessä 
katolinen kirkko ja myöhemmin protestanttinen kirkko. Ja eräs suurimmista eroista kirkkojen välillä on siinä, 
että lännessä on keskitytty ristiin. He ovat asettaneet ristin näytille ja Jeesuksen siihen kiinni tai ristin näkyville 
ilman häntä. Mutta joka tapauksessa he kuitenkin keskittyvät ristiin. Jos menet itäisiin kirkkoihin sinua vastaan 
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ei tule Kristuksen kuolema eikä ristiasemat muurin vieressä. Sinä kohtaat siellä elävän Kristuksen, jonka kuvia 
on ympäriinsä siellä ja ne katsovat sinuun. Kun menet ortodoksiseen kirkkoon, niitä sanotaan ikoneiksi. Olette 
saattaneet nähdä niitä. En ole kiinnostunut Jeesuksen kuvista. Siinä tulee nimittäin houkutus tarjota 
hartaustuokio kuvalle. Mutta ero on hyvin selvä. Idässä ylösnousemus on evankeliumin keskellä. Lännessä 
siinä on risti. Minä haluan julistaa [=saarnata] elämästä enkä kuolemasta. 

Havaitsemme, että apostolien [saarnatessa] julistaessa apostolien teoissa, he keskittyivät ylösnousemukseen. He
eivät julistaneet, että Kristus on ristiinnaulittu. Se on kaikkein väärin lainattu tekstin pätkä Paavalilta. Kun 
Paavali sanoo siis, että me saarnaamme Kristus on ristiinnaulittu ja se on juuri sitä, miten jokainen saarnaaja 
sen sanoo. Mutta todellisuudessa Paavali sanoo siis, että me saarnaamme Kristuksesta ja siitä, että hänet on 
ristiinnaulittu. Ja siinä on melkoinen ero! Me siis saarnaamme ylösnousseesta Kristuksesta, joka on 
ristiinnaulittu. Hän on Jumalan Lammas, joka on täysin elossa, mutta näyttää siltä kuin hänet on teurastettu. Ja 
hän olikin, mutta ylösnousemus on uskomme keskuksessa. Ja ilman sitä kristinusko romahtaa. Ja jos joku olisi 
halunnut lopettaa kristinuskon, hänen ei tarvitse muuta kuin todistaa, ettei Jeesus noussut kuolleista. Siinä 
tilanteessa meidän pitäisi sulkea jokainen kirkkomme ja suunnistaa jonkun toisen uskonnon helmaan. Mutta jos 
Kristus on ylösnoussut, kristinusko on ainoa uskonto, joka on totta. 

Kaikki riippuu siitä [ylösnousemus]. Joko kristinusko on suurin petos ihmiskunnan historiassa, koska siihen 
uskoo nyt 500 miljoonaa ihmistä tai sitten se on totuus. Ja jos se on totuus, kaikissa muissa uskonnoissa on 
sekoitus totuutta ja valhetta joukossa. Totuutta löytyy kyllä muistakin uskonnoista, muutta Jeesus on totuus. 
Kaikissa muissa uskonnoissa on valhetta joukossa, koska yhtäkään niistä ei aloittanut mies, joka on herätetty 
kuolleista. Joten paljon riippuu siitä, mistä olemme tänään puhuneet. 

Ja ihmiset ovat yrittäneet todistaa, ettei Jeesus noussut kuolleista tietäen, että onnistuessaan he tuhoaisivat 
kristinuskon. Ja he ovat antaneet meille monia erilaisia teorioita, joilla on yritetty selittää tapahtunut pois. 
Minulla on viisi teoriaa teille. Ensimmäinen niistä kuuluu näin. Opetuslapset varastivat ruumiin ja piilottivat 
sen. Minä kysyn teiltä: ”Nämä olivat miehiä, jotka juoksivat miljoona mailia karkuun, kun Jeesus vangittiin ja 
tapettiin. Ja vain viikkoja myöhemmin vain sadan jaardin päässä Jeesuksen haudasta samat miehet sekä 
julistavat, että hän on noussut kuolleista ja syyttävät juutalaisia tämän tappamisesta. Ja jos opetuslapset olisivat 
varastaneet ruumiin ja tienneet sen olevan petos, miten te selitätte tämän?” He ovat rohkeita, mikä on iso ero 
siihen, mitä he olivat aikaisemmin Jeesuksen kuollessa. Mutta se on siis teoria ja se on niistä ensimmäinen. 
Siksi Pilatus käski asettaa haudan suulle vartioston varmistamaan, etteivät he varasta ruumista.

Toinen teoria kuuluu näin. Kun naiset tulivat seuraavana sunnuntaina, he menivät väärään hautaan. Kun menet 
väärään hautaan, mikä on ensimmäinen asia, minkä teet? Sinä alat etsimään oikeaa hautaa! Mutta on 
yksinkertainen syy sille, miksi teoria ei voi olla totta. Kyseessä oli ainoa hauta siellä suunnalla. Kyseessä ei 
ollut hautausmaa vaan puutarha, jossa oli vain yksi hauta. Ja kuitenkin ihmiset sanovat, että heidän on täytynyt 
mennä väärään hautaan. Yksikertaisin tapa todistaa tämä teoria totuudeksi olisi etsiä oikea hauta. Mutta 
ilmeisesti kukaan ei ole löytänyt oikeaa hautaa.

Kolmas teoria on se, että kyseessä oli hallusinaatio. Mutta kuten olen jo tänä aamuna teille kertonut, että se on 
melkoinen hallusinaatio, kun se paistaa sinulle aamiaisen. Ja syö sinun kalat ja perunat. Hallusinaatioita? 
Veronkerääjillä ei ole hallusinaatioita. Sitten on vielä yksi teoria. Se että Jeesus oli tajuton ristillä – ja viimeisin 
opetus tänä päivänä on se, että Jeesus otti salaa huumausainetta ristillä, mikä sai hänet näyttämään kuolleelta. Ja
että he olivat piilottaneet lääkärin hautakammioon, joka antoi hänelle vastalääkettä, joka herätti Jeesuksen. Että 
Jeesus olikin vain pyörtyneenä. Tässä meillä on mies, joka on ollut vangittuna loppuelämänsä, joka on 
roikkunut ristillä kuusi tuntia, jonka sydämen läpi on lyöty keihäs ja ilmiselvästi hän on nyt toipunut niin 
paljon, että on jaksanut nostaa hautakammion suuaukon kiven, joka painaa 2-3 tonnia. Ja hän on tullut elävänä 
ja hyvinvoivana ihmisten ilmoille kertomaan, että hän on elämänsä kunnossa. Se vain… Tarkoitan, että tarina 
on yksinkertaisesti niin naurettava. 

Viimeinen teoria on se, että kyseessä oli vain salajuoni. Että ihmisiä on harhautettu valheita kertomalla. 
Ihmisten täytyy olla aika epätoivoisia, jos he keksivät tällaisia ajatuksia. Kuitenkin, ollaan rehellisiä ja 
kohdataan totuus, että kristityt eivät ole voineet esittää Jeesuksen elävää ruumista. Ne jotka haluavat kumota 
väitteen, eivät ole pystyneet osoittamaan Jeesuksen kuollutta ruumista. Mutta myöskään me emme ole voineet 
esittää Jeesuksen elävää ruumista. Emme pysty sanomaan, että tuossa se on, katsokaa. Koska hän ei ole täällä 
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nyt. Kuinka me sitten todistamme ihmisille, että Jeesus on noussut kuolleista. Mitä todisteita on olemassa? Ja 
minä olen rehellinen kanssanne ja kerron, ettei ole olemassa tieteellisiä todisteita – ylösnousemuksesta. Eikä 
tule koskaan olemaankaan, koska tiede voi todistaa asioita vain kahdella eri tavalla. Joko tarkastelemalla sen 
tapahtumista tai toistamalla tilanteen – laboratoriossa. Mutta tiede ei ollut paikalla silloin, kun se tapahtui. Eikä 
sitä ole pystytty toistamaan sen jälkeen. 

Kerroin aikaisemmin tänä aamuna, että monet ihmiset ovat tulleet takaisin vanhoihin kehoihinsa ja eloon. 
Mutta koskaan kukaan ei ole saanut aivan uutta ruumista – ei vielä. Joten tiede ei voi todistaa Jeesuksen 
ylösnousemusta eikä se pysty todistamaan myöskään sitä, ettei se olisi tapahtunut. Mitä todisteita voimme 
tarjota maailmalle siitä, että Jeesus on elossa. Ja vastaus on hyvin yksinkertainen. Ainoa tapa todistaa, että 
jotakin on tapahtunut, jos et ollut paikalla sen tapahtuma-aikana, vastaa todistetta, joka esitetään kaikissa 
tuomioistuimissa ja kaikissa oikeusasteissa ja kaikissa rikostapauksissa. Valamiehistö ei ollut paikalla, kun 
murha tapahtui. Heillä ei ole suoraa kokemusta siitä, mitä tapahtui. Asianajajien työ on esittää todisteita 
valamiehistölle siitä, ettei epäilykselle jää sijaa, ettei murha olisi tapahtunut. Kuinka todistetaan, että jokin on 
tapahtunut, ihmisille, jotka eivät olleet paikan päällä. 

Ja vastaus on se, että jokaisessa tuomioistuimen istunnossa esitetään kahdenlaisia todisteita, kun rikollinen on 
tehnyt rikoksen, että hän teki sen. Ensimmäinen on silminnäkijätodistus. Ja toinen on aihetodisteet. Ja jos 
voimme esittää nämä kaksi todistetta, että hän teki sen, voimme todistaa, ilman että olisi aihetta epäillä muuta, 
että kyseinen mies on syyllinen murhaan. Oletteko kärryillä? Meillä on juuri vastaavat todisteet. Niitä sanotaan 
historiallisiksi todisteiksi eivätkä ne ole tieteellisiä todisteita. Ne ovat historiallisia todisteita. Ja jokainen 
tuomioistuin perustaa päätöksensä sellaisille todisteille. Katsotaan silminnäkijätodistuksia. Meillä on viisi 
silminnäkijää todistamassa Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja ne on kirjattu Uudessa Testamentissa. 

Ensimmäinen niistä kirjoitettiin vain muutama vuosi tapahtumahetken jälkeen ja se oli juuri sitä, mitä luin teille
äsken. Ensimmäinen silminnäkijätodistus on 1. Kor. 15, jossa Paavali kirjoittaa listan silminnäkijöistä mukaan 
lukien 500 ihmistä! Joista suurin osa on vieläkin elossa kuten Paavali sanoo siinä. Se on pitkä lista ja 
mielenkiintoista on se, että siinä ei ole yhdenkään naisen nimeä. Se on siis Paavali, joka kirjoittaa [naurua]. Ja 
sitten meillä on silminnäkijätodistajina Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, joka kirjoitti omansa vuosina 80-
90 eli 60 vuotta tapahtumahetken jälkeen. Johannes oli silminnäkijä, joka kirjoitti todistuksensa tapahtumista 
viimeisenä. Paavali esitti ensimmäisen silminnäkijätodistuksen viidestä ja Johannes viimeisen. 

Noissa silminnäkijätodistuksissa on yksi kaikkein mielenkiintoisin asia, mikä vakuuttaisi minkä tahansa 
tuomioistuimen. Ja se on tämä: ne ovat eri mieltä asioista. Niiden välillä on pieniä eroja. Sinun on tehtävä 
kovasti töitä, jotta niistä saadaan yhdenmukaisia. Ja se todistaa, että ne ovat silminnäkijätodistuksia. Koska jos 
olemme oikeusistunnossa ja jokainen todistaja esittää aivan tismalleen saman todistuksen, tiedämme, että he 
ovat suunnitelleet sen. He ovat kokoontuneet yhteen ja päättäneet, mitä kertovat. Ja he ovat siis arvottomia 
todistajina. Mutta aidoissa silminnäkijätodistuksissa on pieniä eroja. Oletetaan, että näet onnettomuuden tuossa 
pääkadulla risteyksessä. Yksi todistaja sanoo, että hän näki kaksi lasta juoksemassa auton edessä. Toinen 
todistaja sanoo, että näin yhden lapsen juoksevan. Ja he ovat molemmat oikeassa. Toinen näki yhden lapsen, 
mutta toinen näki kaksi. Tosiasia, että he todistavat eri tavalla, kertoo, että he ovat riippumattomia 
silminnäkijöitä. 

Yksi todistaja sanoo, että hautakammiossa oli kaksi enkeliä kun toinen kertoo niitä olleen yksi. Kumpi on 
oikeassa? Ne molemmat ovat oikeassa! Ne molemmat näkivät riippumattomasti. He voivat olla eri mieltä auton
väristä. Kaikki nämä pienet eroavaisuudet kertovat meille, että kyseessä on itsenäiset todistukset. Ja nämä 
pienet eroavaisuudet voidaan sovittaa ristikuulustelulla. Oletteko vielä kärryillä? Meillä on juuri tuollainen 
silminnäkijätodistus Jeesuksen ylösnousemuksesta – viisi sellaista. Ilmiselviä eroja tarinoiden yksityiskohdissa,
mutta jotka voidaan sovittaa, kun tarinaa tutkitaan tarkemmin. Se tarkoittaa, etteivät he ole sopineet tarinaansa. 
He eivät kokoontuneet yhteen ja päättäneet, että huijataan maailmaa. Muuten tarinat olisivat täysin yhteneväiset
jokaisen yksityiskohdan suhteen. Kyseessä on eräs kaikkein vaikuttavin historiallinen silminnäkijätodistus. 

En ole koskaan kohdannut ketään, joka olisi ollut eri mieltä siitä, että Julius Caesar valtasi Englannin vuonna 55
eKr. Ja kuitenkin tapahtumasta on vain vähän todisteita eikä kukaan kuitenkaan kyseenalaista sitä. Mutta jos 
kerron heille, että Jeesus Kristus nousi kuolleista vuonna 29 jKr., tai mikä tahansa vuosi se olikaan, voi veljet, 
sitä lukumäärää ihmisiä, jotka haluavat olla eri mieltä. Ja kuitenkin todisteita Jeesuksen ylösnousemuksesta on 
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50 kertaa enemmän kuin Julius Caesarista. No, miksi ihmiset haluavat kyseenalaistaa sen? Minäpä kerron teille 
miksi. Koska jos Julius Caesar valtasi Englannin vuonna 55 eKr., se ei vaikuta minuun pätkääkään. Minä voin 
jatkaa itsekästä elämääni aivan kuten aikaisemminkin. Sanon vain, että hyvä on. Hyväksyn sen, että Julius 
Caesar tuli tänne, mutta minun ei tarvitse muuttua. Mutta jos Jeesus Kristus nousi kuolleita, niin minun pitää 
muuttua. Koska hän on se, joka päättää minun ikuisen kohtaloni. Hän on se, joka päättää siitä, kuinka minun on
elettävä. Hän on se, joka tuomitsee minut. Ja minun on muututtava. Se on juuri syy siihen, miksi ihmiset eivät 
hyväksy todisteita. 

Toinen osa todisteita on nimeltään aihetodisteet. Ne tuodaan myös tuomioistuimeen todisteeksi siitä, että jotain 
on tapahtunut. Aihetodisteet ovat muita sellaisia totuuksia, jotka osoittavat siihen suuntaan, mitä todellisuudessa
on tapahtunut. Meille kerrotaan, että mies on ammuttu. Ja sitten sanotaan, että päivää ennen mies satamasta 
kävi ostamassa aseen, joka on samaa kalibeeria kuin luoti, joka tappoi uhrin. Se on aihetodiste. Se osoittaa 
samaan suuntaan. Kyseessä ei ole silminnäkijätodistus, mutta jos mies meni ja osti tuon aseen päivää ennen 
kuin sillä ammuttiin kuolettava laukaus, kyseessä on melko hyvä aihetodiste. Ja mitä enemmän aihetodisteita 
kokoamme yhteen sitä vakuuttavammaksi se muuttuu. Mies on jäänyt kiinni. Katsotaanpa aihetodisteita 
Jeesuksen ylösnousemuksesta. 

Ensimmäinen on siinä, että kukaan ei ole koskaan löytänyt hänen ruumistaan. Kyllä sitä on etsittykin. Jos vain 
voisimme löytää hänen luurankonsa jostakin. Kyllä sitä on etsitty, mutta kukaan ei ole koskaan löytänyt mitään 
jäännöksiä. Ja jos opetuslapset olisivat varastaneet ja piilottaneet ruumiin jonnekin, se olisi paljastunut 
ennemmin tai myöhemmin. Kaikki asiat paljastuvat ennemmin tai myöhemmin. Mutta kukaan ei ole koskaan 
löytänyt sitä aihetodistetta. Toinen on erittäin epätavallinen asia. Juutalaiset, jotka olivat vuosisatoja ylistäneet 
lauantaisin, alkoivat ylistää sunnuntaisin. Yritäpä vakuuttaa joku juutalainen tänä päivänä samalla tavalla. Et 
tule koskaan onnistumaan siinä. He roikkuvat lauantain sapatissa synkkään loppuun saakka. Sapatin vietto on 
heidän uskonsa sydämessä. 

Halusin järkyttää seurakuntaamme eräänä sunnuntaina. Kerroin seurakunnalle pokerinaamalla, että 
seurakunnan johtokunta oli päättänyt, että jumalanpalvelus siirretään pidettävä ensi viikosta lähtien  
maanantaisin. Ja koska kyseessä on työpäivä, palvelus alkaa 5.00 aamulla ja 20.30 illalla. Onnistuin pitämään 
naamani peruslukemilla ja ihmiset alkoivat ihmettelemään, että miten tuo sovitetaan. Pystyin näkemään sen 
heidän kasvoiltaan. He keskustelivat keskenään. Pystyisitkö sinä siihen? He todellakin menivät lankaan. Mutta 
se on Jeesuksen ylösnousemuksen aihetodiste, koska juutalaiset muuttivat siitä päivästä, jolloin he eivät 
menneet töihin sellaiseen päivään, jolloin he kävivät töissä. Heidän ylistyspäivänsä siis. Heidän täytyi 
kokoontua paljon aikaisemmin ja paljon myöhemmin. 

Yritäpä muuttaa 1500 vuotta vanha perinne! On tarpeeksi vaikeaa yrittää muuttaa viiden vuoden perinne 
joissain seurakunnissa. Olemme aina tehneet näin. Olen löytänyt kaksi syytä siihen, miksi seurakunnan jäsenet 
eivät hyväksyneet ehdotustani. Emme ole koskaan tehneet niin aikaisemmin. Tai sitten olemme tehneet niin 
aikaisemmin ja se ei toiminut. Siinä minä olin umpikujassa. Mutta yritäpä muuttaa ihmisten uskonnollisia 
perinteitä – kohtaat vastustusta. Ja kuitenkin muutaman päivän kuluttua juutalaiset, jotka uskoivat Jeesukseen, 
tekivät niin. He ylistivät viikon ensimmäisenä päivänä, mikä vastaa sitä, että me pitäisimme 
jumalanpalveluksemme maanantaisin. Se on työpäivä ja heidän täytyi aloittaa palveluksensa melko aikaisin 
myöskin. Kyseessä on aihetodiste vaikka se ole todiste. Mutta se tekee tarinan vakuuttavammaksi, eikö vain? 

Seuraava aihetodiste, jonka olen maininnutkin jo, oli muutos opetuslapsissa. He olivat olleet peloissaan ja 
piilossa, mutta jotka olivat nyt valmiina kuolemaan todisteen puolesta, jota he itse julistivat. Jotain oli 
tapahtunut, mikä oli antanut noille miehille rohkeutta ja voimaa tehdä niitä asioita, joista saattoi joutua 
tuomituksi kuolemaan – ja monet kokivatkin sellaisen lopun. Vain yksi heistä eli pitkän elämän ja hän oli 
Johannes. Jokainen maksoi uskostaan omalla hengellään. Kuka ajattelee, että julistan vääryyttä ja maksan siitä 
hengelläni? Mikä aiheutti muutoksen opetuslapsissa? 

Seuraava aihetodiste on Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajuinen kirkko. Siihen kuuluu 1500 miljoonaa ihmistä
ja se kattaa 37% maapallon väestöstä tänä päivänä. He sanovat uskovansa Jeesukseen. Jotkut heistä on hieman 
vastentahtoisia, mutta jos kysyt heiltä, he vastaavat kyllä. Se on kolmannes maapallon väestöstä. Joka minuutti 
kun puhun, maailmassa on 60 kristittyä enemmän kuin aloittaessani. Haluaisin sen tapahtuvan täällä, mutta se 
ei ole niin. Englannin kirkko menettää 1000 jäsentä viikossa. Mutta kirkko maailmassa ei ole koskaan kasvanut 
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nopeammin. Miten miljoonat ihmiset päätyvät kristityiksi niin helposti. 60 minuutissa kerrottuna 60:llä saadaan
tunnin kristittyjen lukumäärä ja kerrottuna 24:llä saamme vuorokauden ja kerrottuna seitsemällä saamme 
viikon. Viikossa avataan 2000 uuta kirkkoa. 

Olin erään kerran kokouksessa ja eräs mies tuli luokseni ja kysyi, mikä on ammattini. Kerroin olevani pastori, 
jolloin hän kysyi, että miltä tuntuu kuulua kuolemassa olevaan organisaatioon. Sanoin, etten tiedä. Mies kysyi, 
että miksi en tiennyt. Kerroin, että kirkko jossa minä käyn, kasvaa koko ajan hämmästyttävää vauhtia. Siihen 
aikaan kirkko kasvoi 45:llä jäsenellä minuutissa. Kerroin hänelle, että saamme joka minuutti 45 uutta jäsentä. 
Kysyin häneltä, että kutsuisitko sitä kuolevaksi organisaatioksi. Silloin mies innostui, jolloin minä pilasin koko 
homman. Tiedätte varmaan, kun olet kalassa ja saat kalan koukkuun, mutta sitten menetätkin sen. Sanoin 
hänelle, että emme koskaan menetä yhtään jäsentä kuolemalle. Silloin mies käänsi selkänsä minulle. Hän 
ajatteli, että olen hullu. Mutta kuunnelkaa, jäsenmäärä kirkossa ei vähene vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja 
kasvaa. Kirkko kasvaa tänä päivänä nopeammin kuin 2000 vuoteen ennen tätä. Te ette kuulu mihinkään pieneen
yritykseen jossain nurkassa vaan tämä on suurin juttu historiassa. Joten niin monen ihmisen huijaaminen siihen 
on aika hyvä aihetodiste.

Viimeinen aihetodiste on tämä – se muuttaa ihmisten elämän. Olen kertonut teille siitä korkean 
turvallisuusluokituksen vankilasta, jossa käyn julistamassa sanaa säännöllisesti. Siellä on huumeparoneja ja 
murhaajia tuomittuna elinkautiseen ja kuitenkin ottaisin heidät lapsenvahdikseni. He ovat miehiä, joiden elämä 
on muuttunut. He olivat miehiä, jotka olivat kuolemassa – kirjaimellisesti. Siellä oli huumeriippuvaisia, jotka 
olivat kuolemassa riippuvuuteensa parikymppisinä. Ja nyt he ovat herrasmiehiä ja -naisia. Työskentelen paljon 
mustalaisten kanssa. Voisin viedä teidät heidän leiriinsä – mustalaisleiriin. Englannissa ei ole enää yhtäkään 
mustalaisleiriä, jossa ei olisi ainakin yksi kristitty tänä päivänä. Ja julistin vastikään 120:lle 
mustalaissaarnaajaalle. Ja heissä palaa Jumalan tuli ja he voittavat Herralle kaikki 60 000 mustalaista 
Englannissa, jos vain mahdollista. 

Ja noissa mustalaisissa on tapahtunut muutos – he eivät enää tee ennustuksia. He eivät enää valehtele. 
Tiedättekö, että he menettävät kaikki tulonsa, kun heistä tulee kristittyjä. Koska he valehtelevat 
sosiaaliviranomaisille, kun he menevät sinne tulonhankkimistarkoituksissa. Kun heistä tulee kristittyjä, he 
tietävät, etteivät he voi tehdä sitä enää. Mutta heidän tapaamisensa ja sen näkeminen, että heidän kasvonsa ovat 
avoimia ja rehellisiä. Sinä voit luottaa heihin tätä nykyä. Mikä on muuttanut heidät? Mikä on saanut nämä 
mustalaiset muuttumaan? He sanovat sen sinulle yksinkertaisesti näin – Jeesus sen teki. Mutta hänhän kuoli 
2000 vuotta sitten. Ei vaan Jeesus elää tänä päivänä. Ja hän teki sen minun takiani.

Kun laitamme yhteen silminnäkijätodistukset ja aihetodisteet, kuka tahansa tuomari maailmassa tulee 
vakuuttuneeksi siitä totuudesta, että Jeesus Kristus nousi kuolleista. Ja se on muuten syy siihen, miksi 
asianajajissa on enemmän Jeesukseen uskovia kuin missään muussa ammatissa. Eikö ole mielenkiintoista? 
Koska lakimiehet tietävät, mikä on todiste. Oxfordin yliopistossa oli kaksi lakiopin professoria vuonna 1921, 
jotka vastustivat kristillisyyttä. He halusivat tuhota kristinuskon. Niinpä he kokoontuivat yhteen eräänä keväänä
kesäkuukausien ajaksi ja päättivät tutkia todisteita Jeesuksen ylösnousemuksesta. He päättivät, että kirjoittavat 
seuraavana syksynä kirjan, jossa osoitetaan, ettei Jeesus noussut kuolleista. Ja sen piti lopettaa kaikki se 
kiinnostus kristinuskoa kohtaan opiskelijoiden parissa. 

Niinpä he tekivät niin, että viettivät kesän omissa oloissaan tutkien todisteita lakiopin professoreina. Kun he 
tapasivat seuraavana syksynä, toinen heistä oli melko nolostunut ja sanoi ystävälleen, että oli aika nolostunut 
tutkittuaan todisteita, koska ne osoittavat, että Jeesus nousi kuolleista. Toinen professori vastasi, että et tiedä, 
miten helpottunut olen, kun sanot noin. Ja he kirjoittivat yhdessä kirjan vuonna 1921 otsikolla: ”Jeesus nousi 
kuolleista.” Tai otetaanpa kirja nimeltään ”Kuka siirsi kiven”, jonka Frank Morrison on kirjoittanut. Onko joku 
lukenut sen? Frank Morrison oli lakimies, joka oli päättänyt kirjoittaa kirjan, jossa osoitetaan, ettei Jeesus 
noussut kuolleista. Frank oli lakimies, joka tiesi, että vilpittömällä silminnäkijätodistuksella on merkitys ja hän 
ymmärsi aihetodisteiden painoarvon. Frank Morrison kirjoittaa kirjansa ensimmäisessä kappaleessa, että hänen 
oli muutettava kirjansa kokonaan. Olen tullut vakuuttuneeksi. 

Kyse ei ole todisteiden vähäisyydestä. Olen havainnut, että ihmiset uskovat, mitä he haluavat uskoa. He eivät 
usko sitä, mitä he eivät halua uskoa. Jos vain saamme ihmiset tutkimaan todisteita avoimella mielellä, he 
tulevat täysin vakuuttuneiksi siitä totuudesta, mitä olen tänään julistanut. Mutta he eivät tee sitä. Menin eräänä 
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päivänä pankkiini pyytämään takausta lupaukselleni, jonka olin tehnyt. Olin nimittäin luvannut paikallisessa 
sanomalehti-ilmoituksessa 1000 puntaa jokaiselle, joka pystyy todistamaan, etteivät todisteet Jeesuksen 
ylösnousemuksesta ole riittävät. Haastoin ihmiset paikallisessa sanomalehdessä Quilfordissa kyseisen 
ilmoituksen kautta. Mutta minulla siis ei ollut tuota 1000:tta puntaa. Mutta halusin tehdä tuon haasteen ja 
paikallisen pankin johtaja sanoi: ”David, minä annan takauksen sinulle.” Eikä hän edes ollut kristitty. Mutta 
pankin johtaja antoi siis takauksen, mutta hänen rahansa olivat turvassa. Kukaan ei koskaan ottanut haastetta 
vastaan. Todisteet ovat niin vakuuttavat.

Minulla on kotonani kirja nimeltään ”Asianajajat uskovat ylösnousemukseen”. Siinä osoitetaan, että korkeassa 
asemassa olevat lakimiehet, [ja mitkä?] uskovat ylösnousemukseen. Lordi Danning on juuri kuollut. Oletteko 
havainneet sen? Kerran minun piti saarnata Lontoossa eräässä tilaisuudessa, jossa oli asianajajia ja tuomareita 
ja Lordi Danning oli siellä myös kuuntelemassa opetusta, jonka jälkeen hän istuutui pöytänsä ääressä kuin 
ankka. Tuossa kirkossa akustiikka on heikoin, mitä voi olla, koska ääni kaikuu seitsemään kertaan seinistä. 
Minä kerroin vitsin sanomalla, että agnostikot tässä rakennuksessa ovat kauhistuttavia. Eikä kukaan nauranut 
sille – ei edes hymyillyt. Tuomarit katsoivat vain nyrpeinä. Joku kertoi minulle myöhemmin, että se oli ollut 
Lordi Danningin suosikkivitsi. Siksi siitä tuli pannukakku.

Mutta minulta kysyttiin siis, että mitä minä saarnasin kaikille niille tuomareille. Nämä tuomarit ovat nähneet 
elämän nurjan puolen kaikkine rikollisineen, joten minä saarnasin yhtä lausetta roomalaiskirjeen kappaleessa 
kahdeksan. Siinähän sanotaan, että mitä laki ei voi tehdä, sen Jumala teki lähettämällä Jeesuksen. Laki ei siis 
saa pahaa ihmistä käännettyä hyväksi ihmiseksi. Laki ei tee rikollisesta herrasmiestä. Mutta sitä mitä laki ei 
pysty tekemään, Jumala teki lähettämällä Poikansa. Ihmisen elämän muuttuminen on paras todiste, mitä meillä 
on olemassa. Minulle esitteli julistustyön eräs kääntynyt kirjapainotyöntekijä, Jack Reiscort, joka oli hurja mies.

Mutta hän oli siis kääntynyt [kristityksi]. Ja hän siis saarnasi ja kutsui minut eräänä päivänä teelle. Tiesin, että 
hän saarnaa teen jälkeen toisessa kaupunginosassa, jonne menisimme bussilla. Matkalla sinne kysyin häneltä 
bussissa, että mistä hän pitää saarnansa. Hän sanoi, että en minä tänään saarnaa vaan sinä. Hän vain tyrkkäsi 
minut sinne puhujakorokkeelle ja minä kävin koko teologiani ja todistukseni läpi seitsemässä minuutissa. Se on
lopputulos, johon en ole sen koommin onnistunut pääsemään. Ja kun häneltä kysyttiin, että Jack, uskotko, että 
Jeesus muutti veden viiniksi, hän vastasi, ettei tiedä siitä, mutta hän muutti oluen huonekaluiksi minun 
talossani. Ja hän teki todellakin niin ja Jack oli muuttunut mies sen jälkeen. 

No, miksi ihmiset eivät sitten hyväksy todisteita. Koska he eivät halua. Se on juuri niin yksinkertaista. He 
uskovat, mitä haluavat uskoa ja eivät usko sitä, mitä he eivät halua uskoa. Ja se roska, mihin ihmiset uskovat 
tänä päivänä. Kaikki se turhuus, mitä tulee tv:stä, jolla ei ole mitään totuuspohjaa. Ei ole mitään todisteita 
sellaisesta kuten esimerkiksi uudelleensyntyminen. Meillä ei ole todisteita uudelleensyntymisestä. Se on vain 
spekulaatiota, yllytystä, ja se uppoaa ihmisiin aivan tuosta noin vain. Ihmiset kävelet kristallien päällä ja 
kaikkea sitä – on hämmästyttävää mihin kaikkeen ihmiset laittavat uskonsa. Eikä meillä ole mitään todisteita. Ja
tässä meillä on tarina, jossa on parhaat todisteet muinaisesta tapahtumast, eivätkä ihmiset usko sitä. 

Siirryn nyt ylösnousemuksen todisteiden tarkastelusta siihen, mitä se tarkoittaa. Miksi Jumala herätti Jeesuksen 
kuolleista? Ja tänään pääsemme hyvin lähelle evankeliumin sydäntä. Tarkastellaan ensiksi perussyytä siihen, 
miksi Jumala nosti Jeesuksen kuolleista. Jumala halusi peruuttaa ihmisten tuomioistuimen päätöksen. Ihmisten 
tuomioistuin sanoo, että hän on liian paha saadakseen elää. Jumala sanoo, että hän on liian hyvä mätänemään. 
Ihmisten tuomioistuin sanoo, että hän on rikollinen – hänestä on päästävä eroon. Ja Jumala puolestaan sanoo, 
että minä tuon hänet uudelleen takaisin. Ulos maailmasta ja takaisin maailmaan. Se on siis Jumalan tuomio 
omalle pojalleen. Ihmisten tuomioistuin sanoo, että hänen väitteensä, että MINÄ OLEN, on valhe. Jumala 
sanoo, että se mitä hän sanoi, on totta. Minä peruutan päätöksenne. 

Ja tämä todistaa lopullisesti sen, että Jeesus on sitä, mitä hän sanoi olevansa. Huomaatteko, että jopa Paholainen
sanoi Jeesukselle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika...” Todista se. Ja jopa ristillä ihmiset sanoivat, että katsotaanpa 
pelastaako Jumala hänet. Jos hän on Jumalan Poika, annetaan hänen pelastaa Jeesus. Eikä Jumala tehnyt 
mitään, mutta Jumala kyllä teki jotain kolme päivää myöhemmin. Ja hän sanoi, että siinä on Poikani. Siksi 
Paavali aloittaa kirjeensä roomalaisille, että hän on julistanut, että Jumalan Poika...on nostettu kuolleista. Jeesus
ei noussut vaan hänet nostettiin. Kyseessä oli Jumalan teko ja Jumala sanoi, että te olette väärässä. Tuomio oli 
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väärä ja kyseessä oli epäoikeudenmukainen tuomio ja minä peruutan sen. Ja todistan lopullisesti sen, että hän 
on sitä mitä sanoi olevansa. Se on siis ensimmäinen asia, minkä ylösnousemus tekee. 

Mutta sitten kysymys kuuluu, että miksi Jumala odotti niin kauan ennen kuin peruutti päätöksen. Aivan kuten 
kerroin viime perjantaina, että Jumala halusi hänen kuolevan uhrina koko maailman puolesta. Ja ylösnousemus 
osoittaa, että uhri on hyväksytty. Ylösnousemus osoittaa, että Jumala ei vaadi enää yhtään lisää kärsimysten 
kestämistä Pojaltaan koko maailman syntien takia. Se osoittaa, että risti on riittävä anteeksi antamiseksi. 
Jokainen anteeksi anto on kirjoitettu Jeesuksen verellä. Se maksoi hänelle kamalan paljon. Se ei maksa sinulle 
paljon, mutta hänelle se maksoi kaiken. Mutta on vielä jotain tämän lisäksi.

Miksi Jumala herätti hänet viikon ensimmäisenä päivänä? Ja mistä Jeesus sai ylösnousemusvaatteensa? Annoin 
teille vihjeen tänä aamuna, mutta katsotaan ensin isompaa kysymystä. Miksi se piti olla juuri...kerroin teille 
eilen illalla, ettei sillä ollut merkitystä, mikä oli Jeesuksen kuolinpäivä. Vaikka minä vahvasti uskon sen olleen 
keskiviikko, joka sopii kaikkiin tosiasioihin. Se ei vaikuta uskoomme vaikka se olisi ollut torstai tai perjantai – 
vaikka se ei ollut perjantai siitä olen varma. Mutta sillä on kuitenkin valtava merkitys, minä päivänä hänet 
nostettiin kuolleista. Sen piti olla viikon ensimmäinen päivä, koska se ei voinut olla toinen, kolmas, neljäs, 
viides, kuudes tai seitsemäs. Sen piti olla ensimmäinen. Miksi?

Meidän pitää muistaa, että kyseessä oli työpäivä. Se oli likimain meidän maanantaimme juutalaisille. Se ei ollut
pyhä päivä. Se ei ollut Jumalan päivä. Joten miksi Jumala herätti Jeesuksen viikon ensimmäisenä päivänä? 
Koska se on ensimmäinen työpäivä Jumalalle. Me elämme luomistyön toista viikkoa. Ensimmäiset kristityt 
kutsuivat sunnuntaita kahdeksanneksi päiväksi. Mennään takaisin alkuperäiseen luomiseen. Jumala työskenteli 
kuusi päivää ja seitsemäntenä hän lepäsi. Hän otti vapaapäivän. Meidän ei pitäisi koskaan ajatella, että Jumala 
oli niin sidoksissa luomistyöhönsä, ettei hän voisi irrottaa otettaan siitä. Tänä päivänä on liian paljon ihmisiä, 
jotka seuraavat panteismia, jotka sanovat, että kaikki luotu on Jumala. Se ei ole niin. Jumala on erillään 
luomastaan. Me olemme luomakunta ja hän on Luoja. Ja Hän siis otti vapaapäivän.

Kuitenkin kuinka pitkä tai lyhyt kuudes päivä olikaan niin seitsemäs päivä oli hyvin, hyvin, hyvin, pitkä päivä. 
Se on kestänyt läpi koko Vanhan Testamentin. Oletteko havainneet, sana uusi, esiintyy tuskin lainkaan Vanhassa
Testamentissa. Vain yksi jae tulee mieleeni Saarnaajasta, jossa sanotaan ”Katsokaa, ei ole mitään uutta auringon
alla...” Ja syy siihen on se, että kun Jumala oli saanut luomakunnan valmiiksi, hän lepäsi. Hän lopetti luomisen. 
Jumala ei ole luonut mitään uutta. Ja läpi kaikkien Vanhan Testamentin vuosisatojen Jumala lepäsi 
luomistyönsä jälkeen. Kyllä, hän piti yllä luomakuntaansa. Mutta hänen työnsä uusien asioiden luomiseksi oli 
loppunut. Eikä auringon alla ollut mitään uutta vuosisatoihin. Mutta kun Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja 
antoi hänelle upouuden kehon, Jumala aloitti työnsä uudelleen.

Hän aloitti uusien asioiden tekemisen. Ja Jumala tekee niin aina viikon ensimmäisenä päivänä. Koska viikon 
ensimmäisenä päivänä hän sanoi alunperin, että tulkoon valkeus. Ja nyt hän siis toi elämän ja 
kuolemattomuuden valoon viikon ensimmäisenä päivänä. Vaikka ylistämme Jumalaa sunnuntaisin sillä ei ole 
mitään tekemistä neljännen käskyn kanssa. Se ei ole meidän sapattimme. Jos olet hyvä kristitty, siis. Se on 
viikon kiireisin päivä eikä sillä ole mitään tekemistä levon kanssa, jos olet kristitty. Me emme ole sapattilain 
alaisuudessa eikä se ole sapatti. Se ei ole sapatti. Juutalaiset viettävät sapattiaan yhä lauantaisin, koska he 
ajattelevat, että Jumala lepää yhä luomistyönsä jälkeen. Me juhlimme sunnuntaisin, koska juhlimme sitä, että 
Jumala on tullut takaisin töihin! Hän on aloittanut tekemään uusia asioita jälleen! Olemme luomisen toisella 
viikolla. Olemme menossa kahdeksannessa päivässä, Jumalan kalenterissa, se on kahdeksas päivä.

Juuri nyt, kahdeksas päivä menossa, luomisen kahdeksas päivä. Minusta tämä on hirvittävän kiinnostavaa. Se 
muuttaa koko asenteemme sunnuntaihi  n.   Suuri ero ensimmäiseen luomiseen on se, että ensimmäisessä 
luomisessa Jumala loi taivaan ja maan ensiksi ja miehen ja naisen viimeiseksi. Mutta luomisen toisella viikolla 
hän tekee kaiken uudeksi jälleen. Ensiksi hän luo uuden miehen ja naisen ja viimeiseksi uuden taivaan ja maan. 
Oletteko kärryillä? Hän on työn touhussa tekemässä uutta miestä ja naista parhaillaan. Ennen kuin hän tekee 
uuden taivaan ja uuden maan, koska hän haluaa, että me pääsemme sinne uuteen taivaaseen ja maahan. Hän 
rakastaa meitä liian paljon, että pyyhkäisisi meidät pois vanhan maan ja vanha taivaan mukana. Hän haluaa 
meidät sinne uuteen, mutta hän haluaa muuttaa meidät ensiksi. Tai muuten me vain tuhoaisimme uuden 
luomuksen.
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Tiesittekö että uusia miehiä ja naisia luodaan sunnuntaisin enemmän kuin minään toisena viikon päivänä. 
Ympäri maailman on tuhansia ihmisiä, joista tulee uusia miehiä ja naisia. Paavalihan sanoi, että kuka tahansa 
ihminen on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Hän ei sanonut, että uusi olento. Ja ensimmäinen osa vanhaa 
luomista, jonka Jumala teki uudeksi, oli hänen poikansa ruumis. Se kyllä näytti vanhalta keholta. Aivan kuten 
sinun uusi kehosi tulee näyttämään aivan sinulta itseltäsi. Mutta se oli upouusi keho. Jos hän olisi tullut ulos 
haudasta vanhassa kehossaan, heidän olisi pitänyt irrottaa hautakääreet. Aivan kuten heidän piti tehdä 
Lazarukselle, koska hänet oli kääritty hautaliinoihin. Mutta Jeesuksen ruumis, vanha keho, vanhan luomisen 
keho, se oli kadonnut. Se oli sulanut tyhjyyteen. Joten hautakäärinliinat romahtivat. Maailmankaikkeudessa on 
vain yksi henkilö, joka pystyy sellaiseen ja se on Jumala. Koska vain Jumala voi luoda tyhjästä. Vain Jumala 
voi luoda upouutta, jota ei ollut aikaisemmin olemassa. Minä en pysty luomaan eikä yksikään tiedemies kykene
luomaan. Me ihmiset pystymme vain valmistamaan. Meidän täytyy aloittaa jostakin ja valmistaa se joksikin 
toiseksi. Vain Jumala kykenee puhumaan tyhjyyteen, jolloin tyhjyydestä tulee jotain. Ja hän teki niin 
hautakammion pimeydessä pojalleen Jeesukselle. Vanha keho hävisi pois ja uusi keho annettiin. 

Minun todistukseni edellä mainittuun kuuluu kysymyksessä: ”Mistä Jeesus sai ylösnousemusvaatteensa?” On 
hämmästyttävää, että kristityt eivät juuri koskaan näytä ajattelevan tuota. Jokainen kuva ylösnousemuksesta, 
jonka minä olen nähnyt, sisältää vaatetetun Jeesuksen. Mutta Jeesuksen hautakäärinliinat jäivät 
hautakammioon. Mistä hän sai vaatteensa, kun hän tapasi naiset? Sanoivatko naiset, että hanki itsellesi äkkiä 
vaatteita päällesi! Varastiko hän vaatteet pesujonosta? Odottiko hän, että arkkienkeli Mikael kävi paikallisessa 
basaarissa ostamassa hänelle vaatteet? Ei, hän sai uudet vaatteensa samasta paikasta, mistä hän sai uuden 
kehonsa. Jumala joka kykenee luomaan uuden kehon pystyy kyllä luomaan uudet vaatteetkin. Se oli luomistyön
tapahtuma. Jumala ei antanut Jeesukselle ainoastaan uutta kehoa vaan upouudet vaatteet. 

Ymmärrättekö, että tekin olette vaatetetut kirkkaudessa. Teidän ei tarvitse pakata matkalaukkuanne, kun 
menette sinne. Kun saamme uudet kehomme, me emme ole alasti, koska Eedenin puutarhasta lähtien, 
alastomuus ei ole ollut Jumalan tahto meitä kohtaan. Me olemme pukeutuneet valkoiseen ja Jumala tekee ne 
meille meidän puolestamme. Jumala joka sanoi, että tulkoon valkeus sanoi pojalleen, saakoon hän uuden kehon
ja uudet vaatteet. Toisin sanoen kyseessä oli luomistapahtuma. Ja se on siis uuden luomistyön tapahtuma. Ja se 
on tapahtuma, joka jatkaa etenemistään ja etenee ja etenee ja etenee niin kauan kunnes kaikki universumissa on 
upouutta jälleen. 

Minä uskon uuteen maahan ja uskon, että se tulee olemaan uusi kotimme. Ei taivas. Ja Raamatun lopussahan ei 
sanota, että minä menen taivaaseen ja elän siellä ikuisesti Jumalan kanssa. Siinä sanotaan, että Jumala tulee 
taivaasta maahan ja elää täällä ihmisten keskellä ikuisesti. Ja enkeli huutaa Ilmestyskirjassa kappaleessa 21: 
”Katsokaa!” Kun luet sitä jaetta niin enkelihän huutaa, että katsokaa, Jumalan asuinpaikka ihmisten keskellä! Ja
Jumala elää heidän keskellään ja he ovat hänen ihmisiään ja hän on heidän Jumalansa. Se on sitä, mitä tapahtuu 
lopussa. Jumala ei sano meille, että tule tänne taivaaseen asumaan luokseni vaan hän sanoo, että tulee itse tänne
maahan elämään kanssamme. Koska tämä on paikka, missä hän alussa oli ennen kuin synti pilasi kaiken. 

Aatamihan kuuli Jumalan kävelevän illan viileässä maan päällä. Ja hän tulee takaisin eräänä päivänä. Hänen 
poikansa on täällä nyt, hänen henkensä on täällä. Mutta Jumala, Isä Jumala, tulee asumaan tänne luoksemme. 
Mutta hän ei tule tähän vanhaan maailmaan. Ei, siitä pitää tehdä upouusi. Hän tekee kaiken uudeksi. Se on 
Ilmestyskirjan viimeinen huudahdus: ”Katsokaa!” Jumala tekee kaiken upouudeksi! Olemme menossa kohti 
kierrätettyä maapalloa. Edellyttää tietenkin, että me haluamme olla kierrätettyjä ihmisiä. Niinpä minä saarnaan 
(julistan) uudesta maasta säännöllisesti ja tiedättekö, mitä ihmiset sanovat. Kuulutko sinä Jehovan todistajiin?

Koska ei kaikki mitä he sanovat ole pahaa. Osa siitä kyllä on. He eivät todella usko, että Jeesus on Jumala. He 
eivät todella usko, että Pyhä Henki on henkilö. Mutta he uskovat uuteen maahan! Minä olen samaa mieltä 
heidän kanssaan siitä, ei siksi, että he sanovat niin vaan sen takia, että se lukee myös minun Raamatussani. 
Saarnasin uudesta maasta Australiassa Sydneyssä muutaman mailin päässä Bondai-rannasta. Ja julistin heille, 
että uudessa maassa ei tule olemaan aurinkoa, rantaa eikä seksiä. Eikä yksikään huutanut halleluja [ylistäkää 
Jumalaa!]. He kaikki näyttivät siltä kuin olisivat halunneet sieltä pois niin pian kuin mahdollista. Ja he näyttivät
haluavan mennä Bondai-rannalle, missä käsittääkseni he löytävät kaikki kolme asiaa. Mutta sitten jatkoin 
kertomalla heille, että se tulee olemaan niin ihmeellinen paikka, että te ette tule kaipaamaan mitään noita 
aikaisempia. Upouusi maa, jossa ette tule kaipaamaan aurinkoa, rantaa tai seksiä. Espanjan loma kalpenee 
vertauksessa siihen. 
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Mitä todisteita minulla on tästä? Todisteeni on siinä, että uusi luominen on jo alkanut. Ja se alkoi 
pääsiäissunnuntaina, kun Jumala antoi Pojalleen upouuden kehon. Se on keho, jonka tulen eräänä päivänä 
näkemään. Ja viimeinen ilmestyminen, jonka Jeesus tekee, sinne tulee todistajiksi koko maailma. Eräänä 
päivänä jokainen näkee omin silmin, että Jeesus nousi kuolleista ja sai upouuden kehon. He näkevät hänet ja 
maailma näkee hänet, kun hän tulee takaisin. Kuinka pelottavalta Poika tulee silloin näyttämään. Meille on 
kerrottu, että juutalaiset itkevät, koska he lävistivät Ainoan Pojan keihäällä. Mitä maailma silloin ajattelee? 
Miltä niistä ihmisistä, joilla oli pokkaa väittää, ettei Jeesus noussut kuolleista, tuntuu sillä hetkellä? 

Eräänä päivänä Pontius Pilatus seisoo Jeesuksen edessä tuomittavana. Aivan kuten Anafas ja Kaifas ja Herodes.
Koska hän on ihmisrodun tuomari. Minä sanon jotain nyt, jonka takia minut on uhattu tappaakin. Mohammed 
tulee seisomaan Jeesuksen edessä tuomiolla. Buddha tulee seisomaan Jeesuksen edessä tuomittavana. Konfutse 
tulee seisomaan Jeesuksen edessä tuomiolla. Ja jokainen henkilö tulee seisomaan Jeesuksen edessä tuomiolla. 
Se on sitä, mitä hän sanoi. Ja hänen ylösnousemuksensa todistaa, että niin hän tulee tekemään. Kaikki mitä hän,
Jeesus, on sanonut, on todistettu oikeaksi sen totuuden mukana, että Jumala, joka ei kykene valehtelemaan, 
nosti hänet kuolleista ja antoi hänelle upouuden kehon. Näettekö, mikä tulevaisuus meillä on edessämme! 
Kuinka minä odotankaan 33 vuotiaan kehoani. Se on kirkastettu keho aivan kuten hänellä. Olen aivan tietoinen 
siitä, että minusta on tulossa vanha näinä päivinä. Ei minulla ole enää sitä energiaa, joka minulla oli. Kyllä, olen
alamäessä, mutta minä odotan uutta kehoani. Aivan kuten hänellä. 

Eikä kyse ole vain upouudesta kehosta, jollainen hänellä on. Vaan kyse on siitä, että minä olen aivan kuten hän. 
Ja te katsotte minua ja ajattelette, että tuo on Jeesus. Koska minä näytän aivan samalta kuin hän. Se on 
tulevaisuus. Minun on lisättävä pieni varoitus tähän kohtaan. Jokainen tullaan herättämään kuolleista. Ja 
jokainen saa uuden kehon. Eräs yllättävimmistä asioista, joka löytyy Daniel 12:sta, Joh. 5:sta ja Ap.t. 26:sta, on 
se, että jopa Paavali sanoo olevansa oikeusistunnossa, koska hän uskoo ylösnousemukseen – sekä 
vanhurskaiden että pahojen. Jokainen tullaan herättämään kuolleista ja saa uuden kehon, mutta kysymys 
kuuluukin, että missä he elävät sen jälkeen. Siinä uudessa kehossaan. Se tulee olemaan joko uudessa maassa. 
Tai helvetissä. 

Ja helvetti on fyysinen [olemassa oleva] paikka. Jeesus sanoi, että älkää pelätkö sitä, joka voi tapaa kehosi eikä 
tehdä mitään sen pahempaa sinulle. Sen sijaan pelätkää sitä, joka voi tappaa kehon ja sielun ja heittää sen 
helvettiin. Jokainen tulee saamaan kehon uudelleen. Jokaisella tulee olemaan tuo osa uudessa luomisessa. 
Mutta juuri siksi Jumala on valmistelemassa paikkaa Paholaiselle ja hänen enkeleilleen ja kaikille niille, jotka 
eivät ole valmiina katkaisemaan yhteyksiään Paholaiseen. Se on toinen puoli kehon ylösnousemuksessa. Ja 
meidän sydämemme vuotaa verta niiden puolesta, jotka saavat uuden kehonsa, mutta eivät saa elää siinä 
uudessa maassa. Heille olisi loppujen lopuksi ollut parempi, jos he eivät koskaan olisi syntyneetkään. Minä 
lasken tämän taakan teidän päällenne.

Koska siitä iloitseminen, että me pääsemme osalliseksi kaikesta tuosta ja sen unohtaminen, että niin monen 
tuolla ulkona pitää kuulla kaikesta tästä. Heidän täytyy kuulla tästä. On vielä yksi asia ja lopetamme sitten. Sinä
voit aloittaa ja nauttia ylösnousemuselämästäsi nyt. Koska se sama voima, jota Jumala käytti luodakseen tuon 
uuden kehon, on sama voima, jota hän käytti universumin luomiseen. Se oli Pyhä Hengen voima. Kun luemme 
Genesis 1:tä, havaitsemme, että Jumala teki kymmenen käskyä, joista ensimmäinen oli valojen päälle 
laittaminen. Ajattelitteko, että Jumala puhui avaruudelle tai itselleen? Ei, hän ei sanonut sanaakaan kunnes maa-
planeetalla oli joku kuuntelemassa, mitä hän oli sanomassa. 

Ja maa-planeetta aloitti olemassa olonsa valtavana vesipisarana. Vesi peitti maan pinnan ja jopa tiede pystyy 
vahvistamaan sen – ennen kuin maa ilmestyi näkyville. Ja maan päällä oli joku odottamassa Jumalan työn 
aloittamista. Hän seisoi veden päällä, koska ei ollut kuivaa maata näkyvissä. Ja hän leijaili aivan siinä veden 
pinnan yläpuolella. Ja se oli Jumalan henki. Ja hän laittoi valot päälle. Kun Jumala sanoi, että tulkoon maa 
näkyviin, se oli Jumalan Henki, tuo voimakas Henki, joka toi kuivan maan. Mielenkiintoista on se, että 
Genesiksessä sanotaan kyseessä olleen yksi pala maata ja nyt tiedämme mannerlaattojen liikkeitä 
seurattuamme, että se oli yksi pala maata. Joka on tätä nykyä hajaantunut eri maanosiksi.

Ja Jumalan Hengen voima teki universumimme olevaksi. Ja Jumalan Hengen voima teki Jeesukselle uuden 
kehon pääsiäissunnuntaina. Se on viikon ensimmäinen päivä. Ja juuri tuon Jumalan Hengen voiman avulla me 
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voimme nauttia ylösnousemuselämästä Jeesuksen kanssa nyt. Paavali sanoo, että jos te olette ylösnousseet 
Jeesuksen kanssa, etsikää yläpuolellanne olevia asioita. Nauttikaa ylösnousemuselämästä. Jos Henki, joka 
herätti Jeesuksen kuolleista, elää sinussa, hän elävöittää kuolevaa kehoasi ennen kuin saat kuolemattoman 
kehosi. Hän voi elävöittää kuolevaa kehoasi. Jokainen paranemistapahtuma. Vaimoni oli täällä eilen.

Hän oli kuolemassa erittäin vakavaan syöpään vuonna 1975. Mutta Herralla oli armoa meille. Hän on yhä 
kanssamme. Lääkärit eivät voineet uskoa, mitä oli tapahtunut. Mutta pitääksemme ajatuksemme kurissa, 
Jumala ei tehnyt sitä tyttäreni kanssa. Ja vain Jumala yksin tietää, miksi hän tekee niin yhden, mutta ei toisen 
kohdalla. Mutta se on juuri se sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, joka paransi vaimoni syövän. Se 
on se sama Pyhän Hengen voima, josta me voimme nauttia ja jossa voimme elää juuri nyt. Toisin sanoen me 
voimme aloittaa ylösnousemuselämämme jo ennen kuin saamme uudet kehomme. Ja se voi jopa elävöittää 
vanhoja kehojamme ja tehdä niistä terveempiä ja kestävämpiä kuin ne tavallisesti olisivat. Paholainen haluaa 
tuhota kehosi. Jeesus haluaa pelastaa sinut kokonaan – kehosi, sielusi, henkesi. Jokaisen osan sinusta. Hän ei 
ole kiinnostunut sielujen pelastamisesta vaan hän on kiinnostunut ihmisten pelastamisesta. 
Ja hän on kiinnostunut universumin pelastamisesta. Ja hän haluaa tehdä vuoret uudeksi. Ja hän haluaa tehdä 
puut uusiksi. Tiesittekö, että Jumala tarvitsi vain yhden puun meidän pelastamiseksi. Miksi hän sitten teki 
miljoonia muita? Kerronko teille? Se on siksi niin, koska Jumala pitää puiden tekemisestä. Jos et ymmärrä sitä, 
et tunne häntä kovin hyvin. Hän rakastaa puiden tekemisestä. Ja tämä Jumala, joka teki jokaisen lumihiutaleen 
erilaiseksi erotukseksi muista lumihiutaleista, jokaisen hiekanjyväsen erilaiseksi toisista hiekanjyvistä, jokaisen 
ruohonkorren erilaiseksi toisista ruohonkorsista, jokaisen pilven erilaiseksi muista pilvistä. Se Jumala teki 
jokaisen henkilön erilaiseksi toisista henkilöistä. Hän rakastaa niitä kaikkia. Hän haluaa pelastaa heidät kaikki 
ja mukaansa hänen upouuteen universumiinsa. 

Mutta hän ei ota mukaansa upouuteen universumiinsa niitä, jotka yhä elävät vanhaa elämäänsä. Siinä on haaste.
Jokainen ihminen joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Se on uutta luomakuntaa. Jos minä en elä sitä elämää 
juuri nyt, mitä hän haluaisi minun elävän, se johtuu siitä, että minä en käytä Pyhä Hengen voimaa, joka herätti 
Jeesuksen kuolleista. Ja joka annettiin minulle. Minulla ei ole tekosyytä jäädä paitsi siitä. Kristityillä ei ole 
tekosyytä synnille. Ei yhtään. Koska Jumala on luvannut, että hän pitää Paholaisen niin kurissa, ettei sinua 
koskaan houkutella enempää kuin, mistä pystyt kieltäytymään. Jumala säätelee houkutuksiasi ja hallitsee 
paholaista niin, ettei salli hänen houkutella sinua enempää kuin, mitä kestät. Mikä tarkoittaa sitä, että sinulla on 
nyt armo sanoa ”ei” houkutuksille. Jos sanot ”kyllä”, se on sinun oma syysi ja omalla vastuullasi. 

Koska Jeesus ei kuollut vain pelastaakseen meidät vaan nousi uudelleen, jotta me voimme jakaa hänen 
ylösnousemuselämänsä. Muistatteko mitä sanoin perjantai-iltana. Hän sanoi, että antakaa minulle syntinne ja 
ottakaa te minun vanhurskauteni [oikeassa oleminen Jumalassa]. Se on aika hyvä vaihto. Se on aika hyvä 
kauppa. Vaikka pahoin pelkään, että olen saanut monet ihmiset haluamaan luopumaan synneistään ja antamaan 
ne Jeesukselle, mutta en ole saanut heitä haluamaan ottamaan vastaan Jeesuksen vanhurskautta itselleen. Hän 
ottaa syntimme omassa kuolemassaan ja antaa oman vanhurskautensa meille omassa ylösnousemuksessaan. Ja 
Pyhän Hengen voimassa. Näin ollen sanoo Paavali: ”Me olemme sovitetut Jumalan kanssa hänen kuolemassaan
ja miten paljon enemmän me olemme pelastetut hänen elämässään.” Ja se on juuri tuo Jeesuksen elämä, joka 
todella pelastaa meidät. Se on sama voima, joka nosti hänet kuolleista ja joka on meissä.

Ei ole ihme, näin ollen, että aina löytyy ihmisiä, jotka haluavat todistaa, ettei Jeesus koskaan noussut kuolleista.
Jos he pystyvät siihen, he tuhoavat kristillisyyden. Olin erittäin innoissani kuullessani kuusi vuotiaan 
lapsenlapseni, joka oli täällä tänä aamuna muiden lasten joukossa, kirjoittaneen liitutaululle, että ”Jos Kristus 
on elossa...” ja sitten hän oli pyytänyt lapsia jatkamaan lausetta. Voisiko joku kertoi minulle, mitä lapsenlapseni
oli sanonut. Eli kuulitteko tuon? Kuusi vuotias sanoo: ”Jos Kristus on elossa, me emme ole enää uskonnollisia.”
Minä pidän tuosta. Hänellä on viesti hallussaan. Me emme ole uskonnollisia, koska emme ole kiinnostuneita 
uskonnosta. Me olemme kiinnostuneita suhteesta ylösnousseeseen Kristukseen. Minut on tehnyt hieman 
surulliseksi se totuus, että vaikka vuodelle 2000 on suunniteltu 15 suurta kristillistä juhlaa, yksikään niistä ei 
puhu hänen paluustaan. Niissä kaikissa tarkastellaan hänen syntymäänsä 2000 vuotta sitten, mitä järkeä on 
jälleen kerran pitää yhdet uudet joulujuhlat. 

Minä aion kulkea ympäri maailmaa, menen Etelä-Afrikkaan ensi viikolla, ja huudan ja kerron kaikkialla missä 
käyn, että minä uskon tuhat vuotiseen valtakuntaan. Ja uskon siihen, että kun Jeesus tulee takaisin, hän hallitsee
tuhat vuotta ja lopulta näemme valtakuntien takovat miekkansa auroiksi ja keihäänsä työkaluiksi. Eikä yksikään
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valtio nosta miekkaa toista valtiota vastaan eivätkä he enää opiskele sotataitoja enää. Useita valtioiden välisiä 
aseistariisuntoja tulee tapahtumaan. Ja Jeesus selvittää kaikki riidat. Tämä mielikuva mukanani kävin New 
Yorkissa. Ja käytössäni oli vain muutama tunti paikan päällä ja halusin nähdä muutaman rakennuksen. Halusin 
vierailla Yhdistyneiden Kansakuntien pääkonttorissa. 

Menin Manhattanin saarelle ja siellä oli kyseinen rakennus, josta halusin nähdä kaksi asiaa. Ulkopuolella on 
valtava kivi, jonka päällä on puolikas Raamatun jae kirjoitettuna. On jo tarpeeksi pahaa lainata kokonainen jae 
Raamatusta ilman asiayhteyttä, mutta puolikas jae on hyödytön. Siinä luki siis, että he takovat miekkansa 
auranteriksi, keihäänsä työkaluiksi eikä valtio nosta miekkaa toista valtiota vastaan eivätkä he enää opiskele 
sotataitoja. Ja tämä on suuren kiven päällä Yhdistyneiden Kansakuntien rakennuksen sisäänkäynnissä. Onneksi 
heillä oli vain puolikas jae, koska alkuosa jakeesta olisi kertonut heille, että he ovat laittaneet rakennuksen 
väärään kohtaan. Alkuosahan kertoo, että kun Herra hallitsee Zionissa, hän ratkaisee riidat valtioiden välillä. Ja 
valtioiden väliset aseistariisunnat seuraavat. 

Koska mehän emme saa aikaan rauhaa ilman oikeudenmukaisuutta. Ja vain Herramme Jeesus on täysin 
oikeudenmukainen ja vain hän kykenee sovittamaan valtioiden väliset riidat. Hän voi selvittää riidat pohjoisilla 
saarilla ja Kosovossa ja Sudanissa. Hän sovittaa riidat kansojen välillä. Ja sitä seuraa valtioiden väliset 
aseistariisunnat. Se on minun toivoni maailmalle. Sitten jatkoimme tutustumiskierrosta rakennuksessa ja nuori 
tyttö sinisessä uniformussa esitteli sitä meille. Tässä on johtokunta, tässä on turvallisuusneuvosto, tässä on se ja 
se ja tässä taideteokset, jotka meille on annettu. Ja se kaikki oli hyvin vaikuttavaa ja kahden tunnin kuluttua hän
sanoi, että siinä oli kierroksemme, hyvää päivänjatkoa. Sanoin hänelle, että et ole näyttänyt meille yhtä 
huonetta. Hän kysyi, ette mikä huone se on. Kerroin hänelle. Hän sanoi, ettei se huone ole avoinna yleisölle. 
Sanoin, että haluan nähdä sen. Hän sanoi, ettette saa katsoa sitä. Kerroin tulleeni pitkän matkan katsomaan sitä. 
Hän sanoi, että oli pahoillaan, se on lukossa. Laitoin viimeisen korttini pöytään ja sanoin, että olen tullut kaukaa
pienestä Englannista saakka katsomaan tuota huonetta. Se todella saa amerikkalaisissa aikaan jotain. Hän alkoi 
taipumaan ja sanoi, että minä en voi päästää sinua sisään, mutta jos menet tuonne vartioiden luokse, he voivat 
päästää sinut sinne. Sanoin, että hyvä.

Menin siis isokokoisen vartijan luokse ja hänellä oli kaksi pistoolia vyöllään. Sanoin hänelle, että opas kertoi, 
että sinä voit päästää minut tuohon huoneeseen. Ei, et voi mennä sinne. Se ei ole avoinna yleisölle. Sanoin, että 
haluan nähdä sen. Hän sanoi, ettei se onnistu. Kerroin, että olen tullut pitkän matkan nähdäkseni sen. Ei se 
siltikään onnistu. Niinpä minä pelasin viimeisen korttini jälleen ja sanoin, että olen tullut aina kaukaa pienestä 
Englannista saakka nähdäkseni sen. Hän kysyi, että miten pitkään haluat olla siellä. Sanoin, että kaksi minuuttia
riittää minulle. Hän sanoi, että hyvä on. Hän haki avaimen koukusta ja avasi oven minulle ja päästi minut sisään
huoneeseen. Ja minä näin Yhdistyneiden Kansakuntien suojelijan. Se on rukoushuone. Sieltä tulee hämärä valo 
katon yläreunasta. 

Siellä on ympyrän muodossa rukousmattoja ja -tuoleja. Ja siinä keskellä on jumala, jota he rukoilevat. Se on 
pala valettua rautaa, joka on ruumisarkun kokoinen ja muotoinen. Se on asetettu alustalle. Maalattu mustaksi. Ja
sille he rukoilevat maailman rauhaa. Olin kuullut siitä. Olin kuullut, että niin on, mutta en ollut uskonut 
korviani. Ja teidän on nyt hyväksyttävä se, koska minä olen nähnyt sen omin silmin. En uskonut sitä ja kysyin, 
että miten tuo on päässyt tuohon. No, vartija sanoi, että YK:n ensimmäinen pääsihteeri sanoi, että tarvitsemme 
rukoushuoneen rukousta ja mietiskelyä varten – maailmanrauhaa rukoillaksemme. Niinpä he rakensivat tämän 
ylimääräisen huoneen siipien väliin ja onnistuivat puristamaan sen siihen. Ja sen jälkeen oli käyty iso 
keskustelu siitä, mitä sinne laitetaan sisälle. 

Jotkut halusivat ristin, mutta arvaatte varmaan, ettei moni muu halunnut sitä. Hindut halusivat kukkia, mutta 
muslimit eivät halunneet sitä. Niinpä he keskustelivat siitä ja lopulta menivät kuvanveistäjän luokse, jolle 
annettiin tehtävänanto: ”Tekisittekö meille veistoksen, joka esittää kaikkia maailman jumalia.” Ja hän teki 
tämän suuren mustan laatikon. Kuvittelepa katsovasi itse sitä ja oma jumalasi sen sisälle. Ja minulle tuli kyynel 
silmään, koska ajattelin, että täällä YK:ssa rukoillaan metallin palaa. Maailmanrauhan puolesta. YK on 
asettanut rakennuksen New Yorkiin. 

Minä halusin huutaa, että kun Herra hallitsee Zionissa, hän ratkaisee kansakuntien riidat. Minun toivoni 
maailmalle on hyvin yksinkertainen: Jeesus on tulossa takaisin. Eikä ole yhtäkään poliitikkoa, joka voi luvata 
maailman rauhaa ennen sitä. Ja syy on hyvin yksinkertainen, koska Paholainen hallitsee yhä tätä maailmaa. 
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Kun Jeesus on tullut takaisin, ensimmäisenä hän laittaa vanhan Paholaisen omaan kuoppaansa lukittuna ja 
sinetöitynä, minne hän kuuluu, jotta kansakuntia ei enää petetä. Minä vetoan teihin. Minulta kysyttiin kerran 
radiossa, että mitä teen heti uuden vuosituhannen alkaessa ensimmäinen tammikuuta vuonna 2000. Sanoin, että 
olen luultavasti kotonani sängyssä, mikä järkytti heitä hieman. Koska tiedän, että maailma on täysin 
samanlainen viikkoa myöhemminkin. Vuodessa 2000 ei ole mitään taikaa. 

Mutta on tulossa tuhatvuotinen valtakunta ja maailmanrauha ja oikeudenmukaisuus ja terveys. Ja jopa luonto 
muuttuu, kun Jeesus johtaa meitä. Suden makoilevat lampaiden kanssa. Leijonat syövät heinää härkien kanssa.  
Pienet lapset leikkivät turvallisesti kaduille. Vanhat ihmiset kävelevät rauhassa kaduilla iltaisin. Mikä näky! 
Mikä uni. Taputtakaa hänelle. Se on tulossa. Koska Jeesus on tulossa takaisin. Ja jokainen tulee tietämään, että 
hän on elossa. Ja tulee aina olemaan. Tule Herra Jeesus. Tule nyt! Aamen.

”Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen 
saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.” (2.kor.7:1)

”Antakaa meille tilaa sydämessänne. Emme ole tehneet kenellekään vääryyttä, emme ole olleet 
kenellekään turmioksi, emme kenellekään vahinkoa tuottaneet.” (2.kor.7:2)

”Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan 
kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielen 
mukainen murehtimisenne on saanut teissä aikaan, mitä puolustautumista, mitä paheksumista, mitä pelkoa, 
ikävöimistä, kiivautta, mitä kurittamista! Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa.” 
(2.kor.7:10-11)

”Minä iloitsen, että kaikessa voin olla teistä turvallisella mielellä.” (2.kor.7:16)
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