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Havaitsin, että olen häviävässä joukkueessa ja Jumalan vihollinen

Video: https://www.youtube.com/watch?v=BaYGv0b2A24

Ajattelin menneisyyttäni ja sitä, miten tulin Herran luokse monta vuotta sitten. Se tapahtui 
asteittain. Muistan kuljeskelleeni kampuksella vuosia sitten ja menin toiseen kerrokseen luentojen 
välillä. Minulla oli muutama minuutti aikaa, joten uskon, että odotin seuraavaa luentoa. Ja sitten 
havaitsin pienen pamfletin siinä lähellä puhelinkoppialueella. Aivan kuin joku olisi jättänyt 
pamfletin siihen. En tiennyt tuohon aikaan, mikä se oli. Nostin sen ylös ja siinä sanottiin:
"Pedon merkki."

Pamfletissa oli monta sivua. Kun selailin sitä, havaitsin sen mielenkiintoiseksi. Siellä oli kuvia ja 
sanoja, joten minä vain laitoin sen taskuuni. Myöhemmin kun tulin kotiin, aloitin lukemaan 
pamflettia hieman lisää. Mikä sitten johti siihen, että aloin etsimään Raamattuani, joka oli 
huoneessani. Ja kirjaimellisesti muistan menneeni alimmaiselle hyllylle. Siellä oli. Uskon, että se oli
vanha musta Raamattu. Mustakantinen Raamattu. Pölyinen. Muistan pyyhkineeni pölyn kädelläni 
Raamatusta. Sitten avasin sen. 

Ja muistan tässä pamfletissa, jonka tiedän nyt olevan nimeltään lentolehtinen. Tuossa lentolehtisessä
lainattiin Ilmestyskirjaa. Joten minä otin esille Ilmestyskirjan, joka löytyi Raamatun lopusta. Ja 
minä vain istuin siinä huoneessani ja aloin lukemaan. Ja luin. Ja luin. En tiennyt, mitä olin 
lukemassa. Tiedättehän, verrattuna ymmärrykseen, joka minulla on nyt. Mutta luin tarpeeksi 
tietääkseni, että Jeesus Kristus tulee olemaan voittaja. Ja saatana ja jumalattomat tullaan tuhoamaan.
Se oli tavallaan herätys minun kohdallani. 

Havaitsin, että olen häviävässä joukkueessa ja että minä tulen olemaan Jumalan tuomion ja vihan 
vastaanottaja. Ja minua alkoi välittömästi vaivaaman hätä ja eräänlainen kauhu, että olen häviävässä
joukkueessa. Ja jos jatkan elämääni sellaisena kuin sitä elin, häviävässä joukkueessa, olisi vain ajan 
kysymys, että asiat joista olin lukenut Ilmestyskirjasta, tulevat tapahtumaan minulle. Ja minä tulen 
olemaan Jumalan vihan kohteena. Minä heräsin eräänlaiseen pelkoon - Jumalan pelkoon. Raamattu 
sanoo, että Herran pelko on ymmärryksen alku. Ja tuolla ymmärrykselläni minä aloin tutkimaan 
lisää. Halusin tietää, mitä tekisin. Kuinka pääsen pois tästä  häviävästä joukkueesta? 

Ja kuten sanoinkin, kyseessä oli joulun aika, kun hartausmusiikkia soitettiin (gospel music). Nyt, 
ennen kuin menemme tuohon osaan, minulle tulee mieleen jae. Apostolien teot 2:37, sen jälkeen 
kun Pietari helluntaina julistaa, Jeesus Kristus, Jumalan pelastussuunnitelma. Ja siellä sanotaan 
apostolien teot 2:37:ssä, kun he kuulivat sen, he saivat pistoksen sydämeensä. Pistos sydämessä, he 
tulivat vakuuttuneiksi, ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet ja veljet, mitä meidän 
pitää tehdä?" Minä aloin tutkimaan, mitä on tapahtumassa. Mitä minun pitäisi tehdä, että pääsen 
pois tästä häviävästä joukkueesta. 
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Ja tämä on hetki, kun Jumala ohjasi minut evankeliumin luokse. Se tapahtui joulun aikaan. Ja minä 
kuuntelin, kuten niitä kutsutaan, joululauluja. Sekoittuneena oli Petteri Punakuono ja Frosty the 
Snowman. Lauluja. He soittivat laulun Jeesuksesta Kristuksesta. Ja siitä, että hän oli lopullinen 
lahja ihmiskunnalle. Ja kun kuulin sen, minä havaitsin Jumalan pelastussuunnitelman. Siinä ei 
ollutkaan kysymys leluista ja lahjoista ja uudesta tästä ja uudesta siitä. Mutta se oli siinä, mitä 
Jumala oli antanut ihmiskunnalle, jos he vain ottavat hänet vastaan. Se oli ilmainen lahja. Se oli 
jokaisen saatavilla ja kaikkien saatavilla. 

Joten, sanon tämän kaiken tämän kertoakseni, kun katson taaksepäin sitä, miten olen kehittynyt 
pelastuksessa. Ja minä yhä olen kestämässä loppuun asti. Meidän täytyy kestää loppuun saakka 
pelastuaksemme. Tämä ei ole vielä ohi, mutta minä uskon, että Hän on uskoni perustaja ja loppuun 
viejä. Hän aloitti hyvän työnsä minussa ja hän jatkaa sitä ja saattaa sen loppuun asti kunnes koittaa 
Jeesuksen Kristuksen päivä. Juuri siksi me saarnaamme niin vahvasti epäjumalia vastaan. 
Ahneutta vastaan. Haureutta vastaan. Aviorikosta vastaan. 

Nuo ovat tekoja, joita tekevät ihmiset, jotka saattavat ajatella, että ovat pelastuneita. Eikä ainoastaan
syntinen, törkeä syntinen, vaan myös he, jotka oletettavasti ovat Jumalan väkeä. Raamattu sanoo, 
että tuomio alkaa ensiksi Jumalan oman väen joukossa. Monet tulevat kokemaan häviön. He 
uskovat, että tuntevat Jumalan ja että Jumala tuntee heidät. Mutta Jumala ei tunne heitä. Juuri siksi 
Hän sanoo monelle: "Kuka sinä olet? Poistukaa silmistäni te, jotka teette vääryyttä.”

Varmistukaa siitä, veljet ja sisaret, että olette voittavassa joukkueessa. Ja ystävät. Varmistukaa, että 
olette voittavassa joukkueessa. Koska peli on tulossa päätökseensä hyvin pian.
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