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Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen 
apostoli, tervehtii Efesoksessa asuvia, Kris-

tukseen Jeesukseen uskovia pyhiä. 2. Jumalan, 
meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen 

armo ja rauha teille.3. Ylistetty olkoon meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! 

Hän on siunannut meitä kaikella Hengen 
siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. 
4. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut 
meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja 
nuhteettomia Kristuksesta osallisina. 5. Rakkau-

dessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä 
meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuk-

sen Kristuksen tähden. 6. Ylistetty olkoon hänen 
armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan 
Poikansa! 7. Kristuksen veressä meillä on lunas-
tus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala 
on antanut armonsa rikkauden 8. tulla runsaana 
osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja 
ymmärrystä. 9. Hän on ilmaissut meille tahtonsa 

salaisuuden, sen Kristusta koskevan suunni-
telman, jonka hän oli nähnyt hyväksi tehdä 10. 
ja joka oli määräajan tullessa toteutuva: hän oli 
yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on 

taivaassa ja maan päällä. 11. Jumala on myös  
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Tämä artikkeli on tehty käyttäen Kirkkoraamattua vuodelta 1933/1938. 

Merkintä N1860/S2041 tarkoittaa Novum sananumeroa 1860 / Strongs numeroa 2041. 

Novum on viisi osainen Uusi testamentti selityksin kirjasarja, julkaisijana Raamatun 

Tietokirja vuodelta 1980. 

Kreikan tai hebrean kieliset sanat on kirjoitettu lihavoituna ja kursiivilla, esim ergon. 

Jakeisiin tehdyt lisäykset ja selvennykset, jotka eivät ole alkuperäisessä tekstissä, on merkitty 

hakasulkeilla [] tai kaarisulkeilla (). 

Käytetyimpiä lyhenteitä: 
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Globaali lämpeneminen 
 

Johdanto 
 

Syntyneen maailmanlaajuisen ilmastokeskustelun takia koin tarpeelliseksi selvittää joitakin 

keskeisiä totuuksia. Tässä esitetyt jakeet ovat, mitä pidän tärkeinä tietää. 

 

Vedenpaisumus 
 

I Mooses 6:5 – 17  

5. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki 

heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,  

6. niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi 

sydämessänsä.  

7. Ja Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset 

että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni".  

8. Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä. 

9. Tämä on kertomus Nooan suvusta. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas 

ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä.  

10. Ja Nooalle syntyi kolme poikaa, Seem, Haam ja Jaafet.  

11. Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa.  

12. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut 

vaelluksensa maan päällä.  

13. Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, 

sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä 

maan.  

14. Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se 

sisältä ja ulkoa.  

15. Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, 

viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus.  

16. Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen 

kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen.  

17. Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan 

alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on 

hukkuva. 

 

Satoi vettä niin, että kaikki vuoret peittyivät, ja vedet vallitsivat maan päällä 150 päivää. Siihen 

aikaan ei vielä ollut vuoria kuten Alpit, Kalliovuoret tai Himalaja. Ne syntyivät 

vedenpaisumuksen jälkeen, kun Jumala veti mantereet erilleen ja teki tilaa vedelle mennä 

meren syvänteisiin. Nooan aikaan kaikkien vuorten päällä oli puita ja muuta kasvillisuutta. 

Veden sataessa ylenmääräisesti tulvat huuhtoivat kasvit, maa-ainekset, eläimet ja ihmiset alas 

ja kaikki peittyi veteen ja niin syntyivät fossiilit. 

 

I Mooses 7:20 – 24  

20. Viisitoista kyynärää vesi nousi vuorten yli, niin että ne peittyivät. 

 

15 kyynärää on noin 7,5 metriä. Vesi nousi näin paljon silloisten vuorten yli. Ei Alppien ja 

Himalajan yli. 
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21. Silloin hukkui kaikki liha, joka maan päällä liikkui: linnut, karjaeläimet, 

metsäeläimet ja kaikki pikkueläimet, joita maassa vilisi, sekä kaikki ihmiset.  

22. Kaikki, joiden sieramissa oli elämän hengen henkäys, kaikki, jotka elivät 

kuivalla maalla, kuolivat.  

23. Niin Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat, niin hyvin ihmiset 

kuin myös karjaeläimet, matelijat ja taivaan linnut; ne hävisivät maan päältä. 

Ainoastaan Nooa sekä ne, jotka olivat hänen kanssansa arkissa, jäivät henkiin.  

24. Ja vedet vallitsivat maan päällä sataviisikymmentä päivää. 

 

Kun Jumala veti mantereet erilleen, tapahtui suuri määrä tulivuorten purkauksia, joiden 

ilmakehään nostattaman tuhkan aiheuttamana tuli jääkausi ja osa vesistä jäätyi maan navoille. 

 

I Mooses 8:20 – 22  

20. Ja Nooa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia 

puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla.  

21. Ja Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä: "En minä koskaan enää 

kiroa maata ihmisen tähden; sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat 

nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää, 

niinkuin nyt olen tehnyt.  

22. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu 

eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö." 

 

I Mooses 9:8 – 17  

8. Ja Jumala puhui Nooalle ja hänen pojillensa, jotka olivat hänen kanssansa, 

sanoen:  

9. "Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa  

10. ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, 

karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien 

kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa.  

11. Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa 

hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata 

turmele."  

12. Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen 

itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat:  

13. minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.  

14. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä,  

15. muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, 

kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa.  

16. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista 

liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä 

on."  

17. Ja Jumala sanoi Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt 

itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on". 

 

Kahdeksannen luvun jakeessa 21 Jumala vannoi, ettei hän koskaan tuhoa vedenpaisumuksella 

kaikkea, mikä elää, niin kuin hän nyt oli tehnyt. Sitten 9. luvussa hän vahvisti asian ja teki liiton 

Nooan, tämän poikien, näiden jälkeläisten ja kaikkien maan päällä elävien eläinten kanssa. 

Tämä totuus on vahvistettu vielä Jesajan 54. luvussa. 
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Jesaja 54:9 ja 10  

8. Ylitsevuotavassa vihassani minä peitin sinulta kasvoni silmänräpäykseksi, mutta 

minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra, sinun lunastajasi.  

9. Sillä tämä on minulle, niinkuin olivat Nooan vedet: niinkuin minä vannoin, 

etteivät Nooan vedet enää tulvi maan ylitse, niin minä vannon, etten enää vihastu 

sinuun enkä sinua nuhtele.  

10. Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta 

väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. 

 

Lämpeneminen 
 

Jumala on vannonut, ettei elämä maapallolla tuhoudu vedenpaisumukseen. Ei siis ole syytä 

lietsoa aiheesta minkäänlaista pelkoa. Toisaalta on totta, että Jumala tuhoaa maan aikojen 

lopussa ja se tapahtuu palamalla. 

 

II Pietari 3:3 – 13  

3. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa 

pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan  

4. ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin 

isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."  

5. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden 

kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta  

6. ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.  

7. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt 

jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. 

8. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran 

edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä".  

9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä 

viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että 

kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.  

10. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat 

pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen 

on tehty, palavat.  

11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä 

vaelluksessa ja jumalisuudessa,  

12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta 

taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!  

13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, 

joissa vanhurskaus asuu. 

 

Jakeessa 10 sanotaan: ”…ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta 

hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.” Tätä voi oikeutetusti kutsua 

globaaliksi lämpenemiseksi. En tiedä, miten se tapahtuu. Kuvittelen tosin, että se voi olla ikään 

kuin maa syöksyisi aurinkoon. Oli miten oli, niin kaikki, mikä täällä on palaa. Myös kaikki 

tällä hetkellä merissä olevat vedet ja navoilla olevat jäät palavat niin nopeasti, ettei kerkeä 

syntymään vedenpaisumusta. 

 

Maan päällä asuvista ihmisistä pelastuvat Jeesuksen Herrakseen tunnustaneet uskovat. Heidät 

temmataan täältä pois ennen lopun aikoja. 
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Kristuksessa kuolleiden ylösnousemus ja  

seurakunnan tempaaminen 
 

 

I Tessalonikalaiskirje 1:9 ja 10 

9. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja 

kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista 

Jumalaa  

10. ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, 

Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. 

 

Ennen Ilmestyskirjassa kuvattuja lopun aikoja Jeesus tulee hakemaan seurakuntansa pois 

maan päältä. Se tapahtuu seuraavalla tavalla: 

 

I Tessalonikalaiskirje 4:13 – 18  

13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka 

poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.  

14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala 

Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.  

15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka 

jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat 

nukkuneet.  

16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja 

Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;  

17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan 

yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme 

aina olla Herran kanssa.  

18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. 

 

Tämä on se lohdutuksen totuus, jolla meidän on syytä lohduttaa toisiamme. Paavali vielä lisää 

II Tessalonikalaiskirjeessä, että ei ole syytä antaa minkään peljästyttää meitä ikään kuin nuo 

vihan ajat jo olisivat tässä. 

 

II Tessalonikalaiskirje 2:1 ja 2 

Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän 

kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,  

2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän 

lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, 

ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. 
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Uusi taivas ja uusi maa 
 

Kun tämän maailman historia päättyy, Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, ja me saamme 

asua hänen kanssaan siellä iankaikkisesti. 

 

II Pietari 3:13 

13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, 

joissa vanhurskaus asuu. 

 

Ilmestyskirja 21:1 

1. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja 

ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. 

 

Tätä ennen on kuitenkin tulevaisuudessa ajanjakso, joka toteutuu vielä tämän maan päällä. Sitä 

kutsutaan tuhatvuotiseksi valtakunnaksi. 

 

 

Tuhatvuotinen valtakunta 
 

Ilmestyskirja 20:1 – 8  

Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet 

kädessään.  

2. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, 

ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi  

3. ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän 

enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen 

jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.  

4. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja 

minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan 

sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä 

ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat 

Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.  

5. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun 

kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.  

6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei 

toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen 

pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.  

7. Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,  

8. ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja 

Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. 

 

Tätä valtakuntaa kutsutaan myös uudeksi taivaaksi ja maaksi Jesajan 65. luvussa.  

 

Jesaja 65:17 – 25  

17. Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, 

eivätkä ne enää ajatukseen astu;  
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Tämä siis ei ole vielä lopullinen uusi taivas ja uusi maa, vaan tämä on se jakso, joka kestää 

1000 vuotta ja toteutuu tulevaisuudessa vielä tämän maan päällä. Jumala puhdistaa kaikki 

saasteet maasta ja vesistä, niin että ihmiset voivat asua terveenä ja turvassa. 

 

18. vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, 

iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan.  

19. Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla 

itkun ääntä eikä valituksen ääntä.  

20. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei 

täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana 

synnintekijä joutuu kiroukseen.  

 

Silloin on vielä kuolemaa ja synnintekijöitä. Lopullisessa uudessa taivaassa ja uudessa maassa 

kukaan ei enää kuole eikä siellä ole synnintekijöitä.  

 

21. He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden 

hedelmät;  

22. he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin puitten 

päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse 

kättensä työn.  

23. He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he 

ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä.  

24. Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen.  

25. Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, 

ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä 

pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra. 

 

Hesekiel kuvaa tätä jaksoa 47. luvussa. 

 

Hesekiel 47:5 – 12 

5. Sitten hän mittasi tuhat: tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä, sillä vesi 

nousi uimavedeksi, virraksi, josta ei voinut käydä poikki.  

6. Niin hän kysyi minulta: "Oletko nähnyt, ihmislapsi?" ja kuljetti minua ja toi 

takaisin pitkin virran rantaa.  

7. Mutta kun minä tulin takaisin, niin katso: virran rannalla kasvoi hyvin paljon 

puita molemmilla puolin.  

8. Ja hän sanoi minulle: "Nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat alas 

Aromaahan ja tulevat mereen; niiden jouduttua mereen vesi siinä paranee.  

9. Ja kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin 

tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon; sillä kun nämä vedet sinne 

tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee.  

10. Ja kalastajia seisoo sen rannalla. Een-Gedistä Een-Eglaimiin asti se on oleva 

yhtä verkkoapajaa. Siinä on kaikenlaisia kaloja, aivan kuin suuren meren kaloja, 

hyvin paljon.  

11. Sen rämeet ja lätäköt eivät parane: ne jätetään suolan valtaan.  

 

Maan päällä on vielä elinkelvottomia alueita, joita ei paranneta. Sellaista ei ole lopullisessa 

uudessa maassa. 
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12. Mutta virran varrella, sen molemmilla rannoilla, kasvaa kaikkinaisia 

hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet eivätkä lopu hedelmät: joka kuukausi ne 

kantavat tuoreet hedelmät, sillä niitten vedet juoksevat pyhäköstä, ja niitten 

hedelmät ovat ravitsevaiset ja niitten lehdet parantavaiset. 

 

Ei ole siis syytä levittää massahysteriaa globaalista lämpenemisestä ja vedenpaisumuksesta. 

Meidän on syytä lähestyä Herraa, etsiä hänen kasvojaan ja hänen ääntään yhä paremmin ja 

innokkaammin ja tehdä, mitä hän käskee meitä tekemään. Silloin pyhä henki mainostaa 

sanomaamme ja Herra avaa ovet puhuaksemme hänen sanaansa. Tämäkään ei ole kampanja, 

jonka me teemme omin päin, vaan Herra itse rakentaa seurakuntansa, kun me tottelemme häntä. 

Seurakunnan rakentaminen Herran tahdossa ja voimassa on tavattoman paljon tärkeämpää kuin 

ilmaston lämpenemisestä kampanjointi. 

 

Neljäntenä päivänä Jumala loi auringon, kuun ja tähdet. Kaiken sen hän loi ihmisiä varten. 

Maailmankaikkeus on niin mittaamattoman suuri, ettei ihminen ikinä pysty sitä mittaamaan.  

 

Jeremia 31:35 – 37 

35. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet 

lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot 

pauhaavat - Herra Sebaot on hänen nimensä:  

36. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin 

jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan.  

 

Me olemme Aabrahamin siementä, koska on Kristus meissä, kirkkauden toivo (Kol 1:27). 

Koska me olemme Aabrahamin siementä, me olemme myös Israelin jälkeläisiä ja osallisia tästä 

lupauksesta.   

 

37. Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset 

alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, 

mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. 

 

Koska Jumala ei meitä hylkää, me tiedämme, ettei taivaita voida mitata. Meidän kannattaa 

harkita tällaisessa mittakaavassa Jumalan voimaa ja hänen resurssejaan kaiken hyvän tekemistä 

varten. 

 

Jumalan oma valtasuuruus ja hänen Kristukselle antama valtasuuruus ovat niin järisyttävän 

suuria, ettei meidän hengellinen vastustajamme ole kuin pienen pieni likatahra heidän 

kenkiensä pohjissa. Se on tosin suurempi ja ovelampi kuin kukaan maan päällä elävä ihminen, 

mutta vaeltaessamme Herramme äänen mukaan ja tehdessämme hänen tahtonsa, hänen 

rajattomat resurssinsa ovat meidän kanssamme työssämme hänen valtakuntaansa 

rakentaessamme. Perkele ei voi mitään sille, että Jumala toteuttaa kaikki nämä asiat niin kuin 

hän on meille sanassaan kertonut. Älkää siis antako minkään itseänne järkyttää ja peljästyttää 

ikään kuin Herran (tuomion) päivä jo olisi käsissä. 

 

 

 

 

 


