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Salaisuus III 
 

Israelin osittainen paatumus: 

 

Room. 11:25–27  

25. Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,  

26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva 

pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.  

27. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä." 

 

I Tess. 2:13–16  

13. Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte 

meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, 

niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.  

14. Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan 

seurakuntain seuraajia, jotka ovat Juudeassa, sillä tekin olette kärsineet omilta 

kansalaisiltanne samaa kuin he juutalaisilta,  

15. jotka tappoivat Herran Jeesuksenkin ja profeetat ja ovat vainonneet meitä, 

eivätkä ole Jumalalle otollisia, vaan ovat kaikkien ihmisten vihollisia,  

16. kun estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa. Näin he 

yhäti täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät, viimeiseen 

määräänsä asti. 

 

Viimeisinä päivinä: 

 

II Timoteus 3:1–17  

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.  

2. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, 

herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,  

3. rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän 

vihamiehiä,  

4. pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;  

5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia 

karta.  

6. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien 

rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja,  

7. jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden 

tuntemiseen.  

8. Ja niinkuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat 

totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä.  

 

Jannes ja Jambres – Näitä ei mainita Vt:ssa, mutta heidät mainitaan Talmudissa ja juutalaisen 

perimätiedon mukaan he olivat ne Faaraon tietäjät, jotka tekivät taioillansa samoin kuin 

Mooses ja Aaron. Ks. II Mooses 7:8–13, 20–22, 8:16–19!  Nämä nimet löytyvät ns. Joonatanin 

Targumista, joka on kirjuri Joonatanin arameankielinen käännös ja selitys Toorasta. Kirjuri 

Joonatan mainitaan esim. Jeremia 37:15 jakeessa.  
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9. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä 

ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin (Jannes ja Jambres) mielettömyys (ellipsis) 

kävi ilmi.  

10. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, 

pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,  

11. vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, 

Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra 

on minut pelastanut!  

12. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat 

vainottaviksi.  

13. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen 

ja eksyen.  

14. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, 

keiltä olet sen oppinut,  

15. ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä 

sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.  

16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös 

hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,  

17. että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. 

 

II Pietari 3:1–18  

Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani, ja näissä molemmissa 

minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne,  

2. että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran 

ja Vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet.  

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.  

14. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin 

tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;  
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15. ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän 

rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;  

16. niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, 

vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja 

vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi 

kadotuksekseen.  

17. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, 

ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta 

pohjaltanne,  

18. ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa 

ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden 

päivään. 

 

Pasuunat: 

 

Ilm.k. 8;7–13  

7. Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä 

sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa 

puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi.  

8. Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan; niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena 

palava vuori; ja kolmas osa merta muuttui vereksi,  

9. ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa 

laivoista hukkui.  

10. Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin 

tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin.  

11. Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja 

paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt.  

12. Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kolmas osa auringosta ja kolmas osa 

kuusta ja kolmas osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmas osa niistä pimeni 

ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton, ja niin myös yö.  

13. Ja minä näin, ja minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla, sanovan suurella 

äänellä: "Voi, voi, voi maan päällä asuvaisia niiden jäljellä olevain pasunain äänten 

tähden, joihin kolmen enkelin vielä on määrä puhaltaa!" 

 

9:1–21 

Ja viides enkeli puhalsi pasunaan; niin minä näin tähden, taivaasta maan päälle 

pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain;  

2. ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niinkuin savu suuresta 

pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman.  

3. Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan 

skorpioneilla on valta;  

4. ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa 

eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä 

otsassaan.  

5. Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne 

vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää.  

6. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, 

mutta kuolema pakenee heitä.  
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7. Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään 

ikäänkuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten 

kasvot;  

8. ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin 

leijonain hampaat.  

9. Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin 

sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun.  

10. Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli 

voima vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta.  

11. Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja 

kreikaksi Apollyon.  

12. Ensimmäinen "voi!" on mennyt; katso, tulee vielä kaksi "voi!"-huutoa tämän 

jälkeen.  

13. Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen 

alttarin neljästä sarvesta, Jumalan edestä,  

14. ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: "Päästä ne neljä enkeliä, jotka 

ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella".  

15. Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen 

ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.  

16. Ja ratsuväen joukkojen luku oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen 

tuhatta; minä kuulin niiden luvun.  

17. Ja tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä: 

ratsastajilla oli tulipunaiset ja tummansinervät ja tulikivenkeltaiset haarniskat; ja 

hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi.  

18. Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmas osa ihmisiä surmansa: tulesta ja savusta 

ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta.  

19. Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä; niiden hännät näet 

olivat käärmeitten kaltaiset, ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittavat.  

20. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet 

parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja 

kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi 

nähdä eikä kuulla eikä kävellä.  

21. He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan 

eikä varkauksistaan.   

 

II Kor. 12:1–7  

Minun täytyy kerskata; se tosin ei ole hyödyllistä, mutta minä siirryn nyt näkyihin 

ja Herran ilmestyksiin.  

2. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin 

kolmanteen taivaaseen - oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en 

tiedä, Jumala sen tietää.  

3. Ja minä tiedän, että tämä mies - oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en 

tiedä, Jumala sen tietää -  

4. temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa 

puhua.  

5. Tästä miehestä minä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani.  

6. Sillä jos tahtoisinkin kerskata, en olisi mieletön, sillä minä puhuisin totta; mutta 

minä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää, kuin mitä näkee 

minun olevan tai mitä hän minusta kuulee.  
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7. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani 

pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. 

 

Ilm.k. 22:10 ja 11 

10. Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on 

lähellä.  

11. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon 

edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, 

pyhittyköön edelleen. 

 

Voittopalkinto: 

 

Filippil. 3:1–21  

Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei 

minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi.  

2. Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita 

pilalleleikattuja.  

3. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme 

Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan,  

4. vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa 

lihaan, niin voin vielä enemmän minä,  

5. joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, 

Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden 

fariseus,  

6. intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton.  

7. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.  

8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, 

minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt 

kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen  

9. ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, 

joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, 

joka tulee Jumalasta uskon perusteella;  

10. tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä 

osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta,  

11. jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.  

12. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan 

minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus 

on voittanut minut.  

13. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen 

sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,  

14. minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut 

taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.  

15. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä 

jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka 

asia on.  

16. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!  

17. Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin 

me olemme teille esikuvana.  

18. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, 

vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina;  



6 

 

19. heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on 

heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.  

20. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa 

Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,  

21. joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin 

kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. 

 

I Tess. 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. 


