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Jumalan ja Saatanan välisessä taistelussa
ei ole koskaan ollut kysymys siitä kummalla on enemmän voimaa.
Voiman käyttö ei ole taisteluun liittyvä kysymys lainkaan. Jos se olisi, niin
kenelläkään luodulla olennolla, ei saatanalla, eikä enkeleillä, eikä ihmisillä olisi
mitään mahdollisuutta taistella Jumalaa vastaan. Koko syntiinlankeemusta ei
olisi sellaisessa asetelmassa koskaan voinut edes tapahtua. Jumala olisi sen
äärettömällä ylivoimaisuudellaan helposti estänyt. Voiman käyttö ja voiman
määrä on kokonaan pois suljettu hyvän ja pahan välisestä taistelusta.
Kysymys on aina ollut sensijaan hyvän tai pahan laillisesta oikeudesta hallita,
omistaa ja toimia ihmisissä sen mukaan kumman hallintaan ja suostutteluun
ihminen myöntyy. Koko taistelun keskipiste ei ole voiman käyttö tai määrä,
vaan ihmiselle myönnetty valintavapaus palvella ketä hän tahtoo ja tehdä mitä
hän tahtoo. Näinollen ihmisen suostuminen jomman kumman mielipiteisiin ja
hallintaan antaa joko Jumalalle tai Saatanalle laillisen oikeuden toimia tuon
ihmisen kohdalla.
Ilman ihmisen omaa suostumusta
ei Jumalalla, eikä Saatanalla
ole laillista oikeutta hallita ihmistä.
Tästä syystä Jumala ei voinut väkisin, voimakeinoin estää Kainin murhaaikeita. Jumalalla ei ollut oikeutta siihen. Hän saattoi vain puhua Kainille ja
vedota häneen sekä sitten nuhdella häntä tapahtuneesta teosta! (1.Moos.4:6-12).
Raamatun todistus tästä asiasta on selvääkin selvempi! Kaiken Luoja seisoo
nöyränä ihmisen sydämen ovella pyytäen lupaa tulla sisälle. Hän saa tulla vain
jos ihminen suostuu! Ilman ihmisen suostumusta Jumalalla ei ole oikeutta tulla
sisälle! Jumalan maailmankaikkeuden hallintaan säätämä yksilövapauden
peruslaki estää sen. Jumala saa hallita vain jos ihminen sen Hänelle sallii!
Jeesus sanoi:
“Katso, Minä seison ovella ja kolkutan; JOS JOKU KUULEE Minun ääneni
JA AVAA OVEN, NIIN Minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen
kanssaan ja hän Minun kanssani.”
Ilm.3:20
Saatanalla ei myöskään ole oikeutta ihmisen hallintaan ilman ihmisen omaa
suostumusta, siksi Pietari sanoo, että Saatana kiertää “etsien kenen hän
SAISI niellä” (1.Piet.5:8). Tuo SAISI sana osoittaa selvästi Paholaisen
täydellisen avuttomuuden - hän ei siis saa ellei sitä sallita. Se, että “koko
2

maailma on pahan vallassa”(1.Joh.5:19) johtuu ihmisten suostumuksesta
siihen.
Maailmankaikkeutta hallitseva, Jumalan säätämä, perustuslaki on
täydellinen yksilövapaus valita ketä totella ja mitä tehdä!
Tämän tähden Jumala saattoi vain varoittaa, mutta ei väkisin estää Aadamia ja
Eevaa vääristä valinnoista. Maailmakaikkeutta hallitseva yksilövapauden laki
ja valintavapauden laki on työntänyt Jumalan lukemattomia kertoja sivusta
katsojan osaan. Osaan, jossa Hän itkien vetoaa ihmisen omaan etuun jotta
ihminen ei tuhoutuisi väärissä valinnoissa.
“Ja kun Hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, ITKI HÄN SITÄ ja sanoi:
‘Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on
silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät jolloin sinun vihollisesi sinut
vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta ja he
kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä
jätä sinuun kiveä kiven päälle, SENTÄHDEN, ETTET ETSIKKOAIKAASI
TUNTENUT.”
Luuk.19:41-44
“Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun
tykösi lähetetyt, KUINKA USEIN MINÄ OLENKAAN TAHTONUT koota sinun
lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! MUTTA TE ETTE OLE
TAHTONEET! Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.”
Matt.23:37-38
Miten on mahdollista, että Jumala tahtoo eikä kuitenkaan voi? Tätä ei voi
selittää mitenkään muuten kuin, että Jumalalla ei ole oikeutta auttaa ellei sitä
Hänelle myönnetä. Jumala on itse suunnitellut ja säätänyt maailmankaikkeutta
hallitsevat peruslait, eikä Hän halua toimia omien lakiensa vastaisesti. Eräs
niistä on täydellinen yksilöllinen mielipide ja valintavapaus. On selväkin, että
Jumalalla on voimaa toimia väkivaltaisestikin jos Hän niin haluaisi, mutta Hän
ei halua sitä paitsi silloin kun Hän istuu tuomiolle tuomitsemaan.
“Synnin voima on laki” 15:56 eli paha käyttää väärin maailmankaikkeutta
hallitsevaa yksilövapauden lakia! Hyvän ja pahan välisen taistelun kulku
suuntautuu aina sen mukaan mihin ihminen suostuu ja mitä hän valitsee.
Taistelu ei kulkeudu sen mukaan miten paljon Jumalalla tai saatanalla on
voimaa. Taistelu edistyy sen mukaan miten paljon Jumala tai saatana onnistuu
suostuttelemaan ihmisen puolelleen yhteistyöhön kanssaan.
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Tulos on monta kertaa ollut pahan voitto ainakin väliaikaisessa mielessä. Jos
tässä taistelussa olisi kysymys voimasta - kummalla on enemmän voimaa, niin
pahuuden selvästi näkyvät voitot olisivat selittämätön mysteeri. Onhan täysin
mahdotonta, että Jumala olisi niin voimaton, että Hänen olisi pakko tyytyä
tasapeli kampailuun ja jopa ajoittaiseen häviöön omaa luotuaan, Saatanaa,
vastaan. Kysymys ei siis voi olla lainkaan voiman käytöstä tai voiman
määrästä. Pahan menestys taistelussa Jumalaa vastaan voidaan ymmärtää vain,
kun tiedetään, että koko maailmankaikkeus perustuu yksilön valintavapauteen
ja oikeuteen toimia joko Jumalan kanssa Hänen alaisuudessaan tai Jumalaa
vastaan Saatanan alaisuudessa. Jumalalla ei ole mitään mahdollisuutta
tunkeutua vaikuttamaan yksilön täydelliseen 100% yksilönvapauteen ellei
Häntä pyydetä. Tämä on Jumalan oma säädös, eikä Hän suostu sitä rikkomaan.
Eräs Jumalan ylienkeleistä, Gabriel, ilmestyi Danielille ja selitti,
miksi Danielin oli rukoiltava kolme viikkoa jatkuvasti ja
miksi vastausten tuominen hänen rukouksiinsa kesti kolme viikkoa:
”Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua
kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä
enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne,
Persian kuningasten tykö”
Dan. 10:13
Ei voida ajatella, että Jumalan johtavat enkelit, jotka edustavat Kaikkivaltiaan
Luojan täyttä arvovaltaa ja voimaa, olisivat niin heikkoja, että heiltä kuluisi 21
päivää Saatanan voittamiseen. Ainoa järkevä selitys on, että kysymys ei ole
voimasta vaan laillisesta oikeudesta hallita ihmisiä siinä määrin ja sen
mukaan kenelle ihminen antautuu.
Rukous on eräs tärkein Jumalalle antautumisen merkki. Rukouksessa me
annamme Jumalalle laillisen oikeuden sekaantua asioihimme meitä auttamaan
ja hallitsemaan. Jumala ei tunkeudu väkisin ihmiselämään!
Meillä ei ole ellemme ano! Ihmiset, jotka eivät tiedä tätä tarvitsevat jonkun
muun esirukouksia. Siksi Danielinkin piti rukoilla 3 viikkoa. Kautta
ihmiskunnan historian jatkuva taistelu hyvän ja pahan välillä todistaa
rukouksen tarpeesta, tarpeesta pyytää Jumalan apua. Se voidaan ymmärtää
vain, kun muistetaan maailmankaikkeutta hallitsevat lait.
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Kysymys ei ole miten paljon Jumalalla tai Saatanalla on voimaa, vaan miten
paljon he saavat laillista oikeutta ihmisen hallintaan suostuttelemalla ihmistä
puolelleen. Niinpä taistelu heidän välillään on kuin shakkipeli, jossa ihmisellä
on Jumalan antama valta valita, kumpi voittaa, hallitsee ja tulee ilmi. Jumalan
ainoa mahdollisuus on kehottaa ihmistä valitsemaan Hänet, pysymään Hänen
rinnallaan ja luopumaan Saatanasta aivan julkisesti.
“Valitkaa tänä päivänä ketä tahdotte palvella.” Joos.24:15
Tiedämme, että Aadam luovutti tämän maailman Saatanalle ja hyväksyi hänen
hallintavaltansa. Jumalan päätös uskoa tämä maapallo ihmisen hallintaan oli
niin lopullinen, peruuttamaton ja täydellinen, että ei edes Luoja itsekään voinut
estää ihmisen lankeamista. Lankeemuksen jälkeen ihmisen luonto muuttui ja
ohjelmoitui niin paholaisen kanssa samanmielisyyteen, että ihmisen oli
mahdotonta omin päin ja erossa Jumalasta edes kaivata Jumalan väliintuloa
Saatana syöksemiseksi vallasta.
Niinpä Jumala, säätämänsä lain perusteella, oli tässä mielessä kokonaan suljettu
tämän maailman ulkopuolelle. Hänen kätensä olivat sidotut. Jumalalla oli
laillinen oikeus toimia vain jos joku kääntyisi Hänen puoleensa apua
pyytämään. Luomakunta oli sidottu pahahenkisessä ohjelmoinnissa Saatanan
julman hallinnon alle, kykenemättömänä edes kaipaamaan Jumalaa. Itse
asiassa, langenneen tilansa takia ihminen oli täynnä vihaa Jumalaa vastaan ja
valmis ristiinnaulitsemaan Hänet, jos Hän ilmestyisi.
Luotu oli täydessä kapinassa Luojaa vastaan. Tämä maailma oli muuttunut
”ainoaksi eksyneeksi lampaaksi” koko maailmankaikkeudessa (Luuk. 15:4).
Aadamin valinta oli sulkenut Jumalan laillisen oikeuden hallita ja toimia tässä
maailmassa. Luojalla ei ollut laillista oikeutta pakottaa tai sekaantua ihmisen
toimiin. Hän näki Kainin tappavan veljensä Aabelin, mutta Hänellä ei ollut
laillista oikeutta keskeyttää sitä.
Tosiasia on, että Jumalalla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin tulla ihmiseksi
Jeesuksessa Kristuksessa saadakseen Saatanan työnnetyksi valtaistuimeltaan
ja voidakseen auttaa langennutta ihmistä. Juuri tämä todistaa, että taistelussa EI
OLE KYSE VOIMASTA VAAN LAILLISISTA OIKEUKSISTA. Myös
Kristuksen kamppailu Saatanan vallan kukistamiseksi ja hänen heittämisekseen
ulos on ymmärrettävä tästä näkökulmasta (Matt. 4:1-11; Ilm. 12:7-12; Joh.
12:31; Kol. 2:15; Matt. 28:18). (Katso Liite no. 1)
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”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot”
(1.Joh. 3:8). Sanat ”TEKISI TYHJÄKSI” on kreikaksi ”LUO”, ja se tarkoittaa
lakikäsitteenä ”LOPETTAA JONKUN LAILLISET OIKEUDET” (The
Analytical Greek Lexicon p.255, katso Liite no. 2).
Alkutekstin mukaan Jumalan Poika tuli lopettamaan Saatanan lailliset omistusja hallintaoikeudet ihmisiin. Jeesus teki lopun Saatanan oikeudesta omistaa ja
hallita! Jeesus lopetti Saatanan vallan. Pahalla ei ole enää laillista oikeutta
vaikuttaa, omistaa, toimia eikä hallita ketään joka etsii turvaa Kristuksessa.
Siitä alkaen, kun Jeesus syöksi Saatanan pois valtaistuimelta,
Jumalalla on ollut laillinen oikeus puuttua tämän maailman asioihin,
Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.

Tästä syystä Jeesus Kristus, Hänen Persoonansa, Hänen Nimensä,
Hänen Verensä, Hänen Sanansa ja Hänen Henkensä
ovat olleet keskeisessä asemassa hyvän ja pahan välisessä taistelussa
ja samalla
kaikkein riidanalaisin ja jakavin tekijä kautta ihmiskunnan historian.
Sielunvihollinen pahoine henkineen tietää, että heidän lailliset oikeutensa
hallita, tuhota, ahdistaa ja omistaa loppuu heti, kun ihmiset ottavat vastaan ja
antautuvat Jeesukselle Kristukselle, omakohtaisena Pelastajana ja Herrana. Ei
siis ihme, että nuo aikaisemmin mainitut liikkeet, ideologiat, uskomukset ja
suuntaukset vastustavat Jeesusta Kristusta, Hänen Nimeään, Hänen Vertaan,
Hänen Sanaansa ja Hänen Henkeään. Niiden valta on täysin ja kerta kaikkiaan
murrettu ja lopetettu Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja!
Miksi meidän on välttämätöntä rukoilla Jeesuksen nimessä?
Miksi meidän pitää anoa, vaikka Jumala jo tietää tarpeemme
ja on erityisen halukas, ylenpalttisen luotettava ja täysin kykenevä
auttamaan meitä tarpeen hetkessä?
Vastaus on aivan ilmeinen, kun otamme huomioon käynnissä olevan taistelun
luonteen. Jumalan kädet ovat yhä sidotut, eikä Hän voi vaikuttaa elämässämme,
ellemme kutsu Häntä. Jeesus sanoi:
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”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja
avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen
hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.” Ilm. 3:20
Jumala, Kaikkivaltias Luoja ja Kaikkivoipa maailmankaikkeuden Hallitsija,
jonka voima ja mahdollisuudet ovat rajattomat, seisoo yhä ovella nöyrästi
pyytäen lupaa astua sisään. Hän pysyy ulkopuolella ja on täysin avuton
auttamaan asioissamme kunnes päästämme Hänet sisään. Nämä tosiasiat ovat
päivänselvät:
(1) Jumala on herrasmies eikä Hän murtaudu väkisin sisään.
(2) Hän ei itse avaa ovea, eikä käytä omaa voimaansa sen avaamiseen.
(3) Hän suostuttelee lempeästi Henkensä ja inhimillisten edustajiensa kautta
saadakseen vapaaehtoisen luvan ja oikeuden astua sisään.
(4) Lopputulos riippuu ihmisen päätöksistä. Ihmisellä on täysi oikeus joko
avata ovi ja kutsua Kristus sisään tai pitää ovi suljettuna jolloin siinä
tapauksessa Jumala jää ulkopuolelle.
Jumalapuute on kaikkien maailmassa ilmenevien
kärsimysten ja ongelmien pääsyy!
Ihminen itse, pahan avustamana on ottanut ohjauspyörän käsiinsä
ja kieltäytyy luovuttamasta sitä Jumalalle!
Jumala on toisinsanoen ‘heitetty täältä ulos’ kapinoivien toimesta!
Jumala on Kaikkivoipa ja Kaikkiriittävä! Hänelle ei olisi mikään vaikeus
ratkaista kaikki maailmassa ilmenevät ongelmat! Mutta kaikki riippuu siitä mitä
ihminen itse valitsee - ratkaisu on siis oikeastaan täysin ihmisen omissa käsissä.
Näinollen, ei ole mikään ihme, että kaikki nuo alussa mainitut liikkeet,
uskomukset ja suuntaukset vastustavat, kaikki yksimielisesti Jeesus-ratkaisua!
Monesti he itse sanovatkin, että meidän ‘jeesustelijoiden’ pääongelma on
RATKAISU KRISTILLISYYS ja mielipide, että JEESUS ON AINOA TIE!
Jumalaa vastaan kapinoivien ihmisten ohjelmointikenttä estää kapinallisia
kääntymästä ainoan Auttajan puoleen. Todellinen, sydämestä lähtevä ja totista
totta tarkoittava avunhuuto ja Jeesukseen vetoava rukous on suorastaan
viimeinen mitä ihminen haluaa tehdä. Kapinoiva yrittää luonnostaan kaikki
muut mahdollisuudet pikemminkin kuin antautuisi Kristukselle. Kuitenkin tämä
Jeesukseen vetoaminen ja Hänelle antautuminen on kaiken ratkaisu!!!
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”Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä”
(Luuk 18:1). Sana ”TULI” on kreikaksi ”DEIN (DEO)” ja se merkitsee
lakiterminä, että on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ JA SITOVAA SANAN
LAILLISESSA MIELESSÄ RUKOILLA! ” (The Analytical Greek Lexicon
p.255, katso Liite no. 3). Ja tässä yhteydessä ymmärrettynä siis: Jumala
tarvitsee saada meiltä luvan oikeudellisessa mielessä voidakseen
maailmankaikkeuden hallintalakeja rikkomatta auttaa meitä.
Sana “DEIN = tuli” merkitsee siis, että rukoileminen on laillisessa mielessä
välttämätöntä. Tämä on selvästi siitä syystä, että meillä on aivan ilmeisesti valta
joko kutsua Jumala sisään tai pitää Hänet ulkona. Itse asiassa Jeesus sanoo:
”Teidän on rukoiltava, koska Jumala on laillisesti rajoittunut siihen, mitä te
anotte. Jumala on sitoutunut säätämäänsä yksilövapaudenlakiin niin paljon, että
Hän toimii vain teidän luvallanne, niin paljon kuin te sallitte eli aina ”sen
voiman (määrän) mukaan, joka meissä (sallimme) vaikuttaa” (Ef. 3:20).
Sinä olet avainasemassa - sinun on jatkuvasti annettava Hänelle laillinen oikeus
vaikuttaa puolestasi - muussa tapauksessa Hänen kätensä ovat sidotut. Hän ei
tunkeudu sisään väkisin. Hän ei riko säätämäänsä yksilövapauden lakia. Hän
on sidottu ja rajoitettu ellet ano ja rukoile!!! - ”Teillä ei ole, sentähden ettette
ano” (Jaak. 4:2). (Katso Liite no. 4).
Koska kenelläkään ihmisellä ei ole omia ansioita, joiden perusteella voisimme
pitää yllä yhteyttä Jumalaan, ainoa laillinen mahdollisuutemme on luottaa
Jeesuksen Kristuksen Veren ansioon, koska Hän ainoana hankki nämä oikeudet
meille. Jeesus Kristus (Joh. 14:6), Hänen Persoonansa (Hepr. 1:2), Hänen
Nimensä (Apt. 4:12), Hänen Verensä (Heb.10:19), Hänen Sanansa (Mt. 4:4,
Joh.5:24) ja Hänen Henkensä (Joh. 14:16-20) ovat ainoat kanavat, joiden kautta
Jumala - ainoa tosi Jumala - toimii maan päällä. Ei siis ihme, että Hänen
vihollisensa pelkäävät näitä kanavia. Meidän asenteemme näihin voiman
kanaviin ilmaisee, millainen henki toimii meissä. Jeesus sanoi:
”Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni” (Joh. 6:37)
”Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni” (Joh. 6:45)
”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt,
häntä vedä” (Joh. 6:44)
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Asia on päivänselvä: Jokainen, joka oppinut Isältä, tulee Jeesuksen tykö ja
nojautuu Häneen - arvostaen Häntä ainoana TIENÄ Jumala tykö (Joh. 14:6).
Jos joku ei tule Jeesuksen tykö, niin jokin muu voima vaikuttaa heissä. Jopa
heikoinkin kaipaus ja kunnioitus Jeesusta Kristusta kohtaan on todiste Isän
toiminnasta ja vedosta Poikansa tykö.
TÄTÄ SANOMAA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ
Tämä sanoma saattaa herättää monia kysymyksiä lukijan mielessä. Olen
penkonut niitä löytääkseni itselleni vastauksia omiin kysymyksiini. Käsittelen
tässä niitä aiheita.
(1) Eikö ole väärin väittää, että kaikki riippuu ihmisen toiminnasta ja
päätöksistä? - Kyllä, se on väärin, enkä niin sanokaan tässä. En lainkaan sano
sellaista. Jeesus Kristus on Karitsa ”joka maailman alusta tapettu on”
(Ilm. 13:8, vanha Biblia). Jeesuksen Kristuksen voittoisan lunastuksen
tähden on Hänelle ”annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä” (Matt.
28:18). Mutta Hänen valtansa hallita perustuu vapaaehtoiseen antautumiseen
ja yhteistyöhön. Jumala AINA ENSIN ”vaikuttaa sekä tahtomisen että
tekemisen” (Fil. 2:13) ja SITTEN ihmisen velvollisuus on tehdä ”kaikki
nurisematta ja epäröimättä”(Fil. 2:14).
Jeesus Kristus on uskomme Alkaja ja Täyttäjä (Heb.12:2), mutta se ei
todellistu henkilökohtaisella tasolla, ellemme vastaanota Häntä, antaudu
Hänelle ja suostu nöyrästi yhteistyöhön Hänen kanssaan (Joh.1:11-13,
Room.8:14).
Kukaan ei voi tulla Jeesuksen tykö, ellei Isä Jumala häntä ensin vedä (Joh.
6:44-45). Jumalan vetäminen ja kutsu pelastukseen tulee jokaiselle ennemmin
tai myöhemmin, mutta meidän osuutemme on suostua ja antautua Hänen
Henkensä hallintaan - siinä ei ole pakottamista eikä väkisin vääntöä! Jumalan
osa on vetää, kutsua, vaikuttaa, herättää, varustaa, tukea, opastaa jne. Meidän
osamme on ottaa vastaan, antautua, suostua toimimaan yhteistyössä, jakaa
pelastustietoutta muille, riemuita ja juhlia.
(2) Eikö ole vakava virhe väittää, että Jumala on toivoton ja täysin avuton
meihin nähden kunnes me pyydämme Häntä? Kyllä, se on vakava harhaoppi,
mutta en sitä väitä tässä sanomassa. Sanoin, että Jumala ei mitenkään pakota
9

ihmistä avaamaan sydämen ovea. Kuitenkin Hän käyttää monia keinoja
(Henkensä ja edustajiensa kautta) puhuakseen, vedotakseen, kutsuakseen ja
vetääkseen. Hän kehottaa lempeästi meitä avaamaan oven. Hänen aloitteensa
näkyvät seuraavissa sanoissa:
”Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven,
niin minä käyn hänen tykönsä sisälle…” (Ilm. 3:20)
”Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni” (Joh 12:32)
LIITE no. 1
Suosittelen lämpimästi Dutch Sheetsin kahta kirjaa, ”Intercessory Prayer” ja
”The Beginner’s Guide to Intercession.” Joitakin ajatuksia olen kirjoittanut
tähän artikkeliin Dutch Sheetsin innoittamana. Sanon ”innoittamana”, koska
perustiedot ja ymmärryksen näihin asioihin olen saanut Raamatusta ja muiden
kristillisten kirjailijoiden kirjoista jo aikaisemmin. Kuitenkin Dutch Sheetsin
kirjat ikään kuin käynnistivät minut uudelleen. Hän palautti mieleeni näitä
asioita, innosti tutkimaan lisää ja toi ymmärrykseeni joitakin asioita ja monia
Raamatun kohtia, joita en ollut ymmärtänyt tässä valossa. Seuraavat ajatukset
muiden ohella opin suoraan Dutch Sheetsilta:
”Niin täydellinen ja lopullinen oli Jumalan päätös toimia maan päällä ihmisten
kautta, että se maksoi Jumalalle lihaksitulemisen palauttaakseen sen, minkä
Aadam oli luovuttanut pois. Hänen oli tultava ihmiseksi muiden joukkoon.”
Dutch Sheets: Intercessory Prayer, p. 28.
“Voima ei ole koskaan ollut eikä tule olemaan keskeinen tekijä Jumalan ja
Saatanan välillä. Kysymys koski laillisia oikeuksia siihen valtaan nähden,
jonka Saatana oli saanut Aadamin kautta. Jeesus.... tuli palauttamaan vallan,
jonka Aadam menetti käärmeelle, ja murskaamaan hänen johtoasemansa
maan päällä.” Dutch Sheets: Intercessory Prayer, p. 154.
”Laillinen valta on avainkysymys; voima ei ole koskaan ollut sellainen.”
Intercessory Prayer, p. 154.
Dutch Sheets on esittänyt asiat kauniisti ja näin selkiyttänyt kristillisiä
käsityksiä, kuinka Jumala hallitsee, suhtautuu ihmiselämään ja toimii tässä
maailmassa. Annan täyden arvon Dutch Sheetsin sanomalle, sillä hän inspiroi
minua tutkimaan lisää tätä aihetta ja kirjoittamaan tämän artikkelin.
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LIITE no. 2
”Raamattu sanoo 1.Joh. 3:8 näin: ”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän
tekisi tyhjäksi perkeleen teot”. Tehdä tyhjäksi on lakitermi, joka tarkoittaa
”julistaa tai määritellä, että jokin tai joku ei ole enää sidottu; se, mikä
laillisesti aikaisemmin sitoi, ei sido enää. Kristus julisti, että ihmiskunta on
laillisesti vapaa Saatanan siteistä. Tästä näkökulmasta sanomamme
tavoitteena on aivan yksinkertaisesti ymmärtää, että esirukouksen laillinen
perusta on Jeesus.” Dutch Sheets: The Beginner’s Guide to Intercession, p. 44.
Korostukset ovat meidän!
”Mielenkiintoinen sana esiintyy 1.Joh. 3:8. Se valaisee, mitä tapahtui Golgatan
ristillä. Sana on tehdä tyhjäksi, joka on kreikaksi luo, ja sillä on sekä laillisia
että fyysisiä merkityksiä. Niiden ymmärtäminen laajentaa suuresti tietoamme
siitä, mitä Jeesus teki Saatanalle ja hänen töilleen.
Sanan luo laillinen merkitys on (1) julistaa tai määritellä, että jokin tai joku
ei ole enää sidottu; (2) purkaa tai mitätöidä sopimus tai jokin muu, joka
laillisesti sitoo. Jeesus tuli purkamaan ne lailliset siteet, jotka Saatanalla oli
meihin, ja julisti, että emme enää ole sidotut hänen vaikutukseensa. Jeesus
mitätöi (Saatanan) lailliset oikeudet murtaen hänen valtansa meihin. Sanan luo
fyysinen merkitys on liuottaa tai sulattaa, murtaa, hakata jokin kappaleiksi tai
vapauttaa jokin, joka on sidottu.” Dutch Sheets: Intercessory Prayer, p. 56.
Korostukset ovat meidän!
Analyyttinen kreikankielen sanakirja osoittaa sivulla 255, kuinka tätä
kreikan sanaa LUO on käytetty merkitsemään vapautusta laillisesta
siteestä:
avioliiton purkautuminen 1.Kor 7:27 (luo muodossa lusis)
julistaa vapaaksi, vapauttaa lain sitomasta velvoitteesta Matt. 16:19
vapauttaa, päästää vapauteen, asettaa vapauteen Luuk. 13:16
lunastushinta maksettu Matt. 20:28; Mark. 10:45. (luo muodossa lutron)
lunastaminen, päästäminen vapaaksi Luuk. 1:68; Heb.9:12; Luuk 2:38 (luo
muodossa lutrousis)
• lunastaja, vapauttaja Apt. 7:35 (luo muodossa lutroutes).

•
•
•
•
•
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LIITE no. 3
”…emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi…”
(Room. 8:26). Teonsana pitää on kreikaksi dei. Se on ensi sijassa lakitermi
tarkoittaen, mikä on aivan välttämätöntä, oikeaa ja soveliasta tilanteeseen; se,
mikä on laillisesti sitovaa jollekin henkilölle.
Esimerkiksi Luuk. 18:1 kertoo ”heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä.” Tämä
jae ei tarkoita, että voisi olla hyvä idea rukoilla. Ei, se julistaa: ”On
ehdottoman välttämätöntä - sitovaa teille - että rukoilette.”
Jeesus käytti tätä samaa sanaa puhuessaan heikkouden hengen sitomasta
naisesta: ”Ja tätä naista, joka on Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt
sidottuna, katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä
siteestä sapatinpäivänä?” (Luuk. 13:16). Syy, miksi hänet piti vapauttaa tästä
hengestä, oli se, että hän ”oli Aabrahamin tytär.” Toisin sanoen naisella oli
liitto-oikeus olla vapaana. Jeesuksella oli kyky antaa naiselle se, mihin
naisella oli liittoon perustuva oikeus. Itse asiassa Jeesus sanoi: ”Eikö olekin
välttämätöntä ja minua sitovaa, että päästän tämän Aabrahamin tyttären
heikkoudestaan?” Dutch Sheets; Intercessory Prayer, pp. 97-98
Korostus on meidän!
Analyyttinen kreikankielen sanakirja, s. 255, selittää mm. kuinka tätä
kreikankielistä sanaa (dei - deo) on käytetty osoittamaan sitä, mikä on
laillisesti sitovaa ja välttämätöntä jollekin:
• sitoa laillisesti tai moraalisesti, esim. avioliitto (Room. 7:2)
• julistaa sitominen pakolliseksi (Matt. 16:19; 18:18)
• julistaa, mikä on estetty tai laitonta (Matt:19; 18:18),
On mielenkiintoista, että molempia kreikan sanoja deo ja luo käytetään Luuk.
13:16; Matt. 16:19; 18:18; Room. 7:2-3 osoittamaan laillisesti sitovan siteen
ja laillisen oikeuden murtaa side - päästää vangitut vapauteen!
Luuk. 13:16 Nainen on Saatanan siteissä EDESEN ja on päästetty LUTHENAI
Room. 7:2-3 Nainen sidottu aviossa DEDETAI ja vapautettu ELEUTHERA
Matt 16:19 Mitä tahansa sidotte DESES on oleva sidottu DEDEMENON …
Matt 16:19 Mitä tahansa päästätte LUSES on oleva päästetty LELUMENON …
Matt 18:18 Mitä tahansa päästätte LUSETE on oleva päästetty LELUMENA …
Nämä ovat kreikan sanojen deo ja luo kieliopillisia muotoja!
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LIITE no. 4
Seuraavat kaksi Raamatun lausetta tarvitsevat selityksen. ”Teillä ei ole,
sentähden ettette ano” (Jaak. 4:2) ja Jumala voi tehdä moninverroin enemmän
”sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa”(Ef. 3:20). Nämä lauseet on
nähtävä seuraavien tosiasioiden valossa:
(1) Jumala ei tunkeudu väkisin sisään - olemme puhuneet sitä
aikaisemmin! Tästä nousee kysymyksiä:
• Kuinka paljon Hän voi tehdä niiden puolesta, jotka tekevät liiton Hänen
Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa?
• Kuinka paljon Hän voi tehdä niiden puolesta, jotka kieltäytyvät ottamasta
Jeesusta pelastajakseen?
• Kuinka paljon Hän voi tehdä niiden Jeesukseen uskovien puolesta, jotka
ovat todella sitoutuneet?
• Kuinka paljon Hän voi tehdä niiden Jeesukseen uskovien puolesta, jotka
eivät ole yhteistyössä Hänen kanssaan?
• Kuinka paljon Hän voi tehdä niiden puolesta, jotka alistuvat Hänen
Henkensä käytettäväksi rukouksessa?
• Kuinka paljon Hän voi tehdä niin puolesta, jotka eivät ota huomioon
Hengen kutsua rukoukseen?
(2) Maailma muuttuu toisenlaiseksi niille, jotka huutavat avukseen
Jeesukssen Kristuksen nimeä! Jumala on erityisen sitoutunut
valvomaan niitä, jotka uskovat Jeesukseen.
”Jolla Poika on, sillä on elämä;
jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää” (1.Joh. 5:12).
”Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat Hänessä ’on’;
sentähden tulee Hänen kauttaan myös niiden ’amen’” (2.Kor. 1:20).
(3) Jumala ei ole antanut mitään takeita niiden elämän suojelusta, jotka
hylkäävät Hänen Poikansa!
On totta, että Jumala rakastaa jokaista! (Joh. 3:16). On totta, että Jumalan
armosta pelastus Kristuksessa Jeesuksessa on ilmestynyt kaikille! (Tiit. 2:11).
Jeesus on sovitusuhri, ei vain meidän synneillemme, vaan koko maailman
synneille! (1.Joh. 2:2). On totta, että Hän, Jumalan Karitsa, on ottanut pois koko
maailman synnin! (Joh. 1:29).
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Tämän vuoksi pelastus ja Jumalan apu meille ei ole syntikysymys
eli se ei riipu siitä miten syntisiä me olemme!
Pelastus ja Jumalan apu meille riippuu kokonaan siitä
miten suhtaudumme Jumalan Poikaan, Jeesukseen Kristukseen!
Kysymyksessä on siis suhde Jumalan Poikaan ja se ratkaisee kaiken!
Sillä, joka vaeltaa ilman Jeesusta, ei ole mitään takuuta turvasta. Jumala voi
milloin tahansa ja odottamatta hyväksyä ihmisen oman kieltäytymisen,
katkaista elämää ylläpitävän virran hyljäten hänet elämää tuhoavien voimien
armoille (Room. 1:18-32; Luuk. 19:41-44).
Mutta toisaalta, jokainen, joka etsii turvapaikkaa Kristuksessa Jeesuksessa,
on Jumalan erityisen huolenpidon kohteena,
riemuiten ikuisesta ja ylenpalttisesta armosta!
Halleluja! Ylistetty olkoon Hänen Pyhä Nimensä aina ja iankaikkisesti!
(4) Raamatullinen tosiasia on, että jotkin asiat Jumala tekee täysin itse ja
täysin erossa siitä, mitä ihminen on tai mitä hän tekee.
• Luodessaan maailman Hän ei tarvinnut meidän apuamme; Hän teki kaiken
itse! ”Missä olit silloin, kun minä maan perustin? (Job. 38:4).
• Lunastuksessa Hän ei tarvinnut meitä. Hän teki kaiken itse! ”Kuurnan minä
poljin… ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani” (Jes. 63:3).
(5) On myös asioita, joihin Jumala tahtoo yhteistyötä kanssamme. Ne ovat
asioita, jotka eivät toteudu, ellemme vapaaehtoisesti alistu Hänen
Henkensä käytettäväksi.
”Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän?
Kuka menee meidän puolestamme?” (Jes, 6:8)
Jumala sanoo: ”Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin
ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä
hävittäisi, mutta en löytänyt.” (Hes. 22:30).
(6) Jumalalla on täydellinen, yksityiskohtainen ja alkuperäinen suunnitelma
jokaista ihmistä varten. Jos kukaan ei vastaa vapaaehtoisesti Hänen
kutsuunsa, eikä alistu yhteistyöhön Hänen kanssaan - silloin he
joutuvat Jumalan sallivan tahdon alueelle.
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Kaikki me uskovatkin olemme epätäydellisiä, vailla Jumalan kirkkautta ja
jatkuvasti epäonnistuen monesti ja monella tavalla. Jumala on kuitenkin antanut
meille Pojassaan KAIKKIRIITTÄVÄN TAKUUMIEHEN valvomaan kaikkea,
mikä koskee meidän elämäämme (Room. 8:28,37; 1.Piet. 5:7).
”Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku.
Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku” (Ps. 121:3,4).
Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa tämän sanoman suhteen, niin ota
henkilökohtainen yhteys allekirjoittaneeseen. Yhteystietoni ovat seuraavat:
Sähköposti: rauno.helppi@gmail.com
Postiosoite Suomeen:
Rauno Helppi, Korpijärvi, Nerkoontie 346, 39810 LINNANKYLÄ
Puh. 045 110 4859 tai 050 405 1877
Postiosoite Canadaan:
Rauno Helppi, Box 550, SK., S0A 4A0, CANADA
Tel. 1 - 306 - 548 - 4376
Internet kotisivu: www.raunohelppi.com
Tämä sama sanoma on miltei samanlaisessa muodossa englanninkielisenä
kotisivullani internetissä, englanninkielisessä osastossa, Writings otsakkeen
alla, nimellä: New Age vs. Jesus.
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