REJOICING THROUGH IT ALL—What Scripture Tells Us, kirj. Warren B. Smith, on uusi
Lighthouse Trails'in traktaattikirja. Siinä on 14 sivua ja maksaa $1.95 yhdeltä kappaleelta.
Paljousalennus on jopa 50%. Traktaattikirjamme ovat tarkoitetut annettaviksi toisille tai omaan
käyttöösi. Seuraavassa kirjasen sisältö. Tilaa tästä.

ILOITKAA AINA – Mitä Raamattu sanoo
By Warren B. Smith
Niin haastavalta kuin se voi ajoittain tuntua, Jumalan Sana
käskee meitä iloitsemaan aina (Fil. 4:4, 1.Ts. 5:16). Eri heprean
ja kreikan iloitsemista tarkoittavat sanat vaihtelevat tyynen
onnellisesta ylen iloiseen ja ilosta hyppivään. Raamattu
muistuttaa meitä, että Jumalan kansan pitäisi olla ”autuasta”
kansaa, koska meidän Jumalamme on Herra (Ps. 144:15). Me
tiedämme, että ”vaikka ulkoinen ihmisemme menehtyy,” niin
”sisäinen uudistuu päivä päivältä.” Siksi me iloitsemme ja
kiitämme ”ylenpalttisesta armosta,” jonka Jumala meidän
Vapahtajamme niin armollisesti meille soi.
Tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on
herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin
yhdessä teidän kanssanne. Sillä kaikki tapahtuu teidän
tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta
saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sentähden me emme lannistu; vaan
vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
(2.Kor. 4:14-16)
Miksi me iloitsemme?
Vanha rakastettu virsi, Count Your Blessings (Laske siunauksesi), muistuttaa meitä, että
pimeimpinäkin hetkinä meidän tulee iloita ja laskea monet siunauksemme:
Elon myrskyaallot kun sua heittävät,
Mieles murtuvi, kun toiveet pettävät,
Siunaukset laske kaikki nimeltään,
Silloin Herraa kiität Hänen ihmeistään.
On niin monia siunauksia ja niin monia syitä, miksi meidän pitäisi iloita aina ja ikuisesti. Tässä vain
joitakin:
Jeesus Kristus tuli maailmaan Vapahtajaksemme
Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on
tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin
kaupungissa (Lk. 2:10-11)
Hänen nimensä on kaikkia muita nimiä korkeampi
Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä
korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka
taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat ja jokaisen kielen
pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. (Fil. 2:9-11)
Kaikki on luotu Hänen kauttaan
Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä.

Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
(Joh. 1:1-3)
Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät,
olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja
häneen ja hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa. (Kol. 1:16-17)
Jeesus on syntiemme sovitus
Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.
(1.Joh. 2:2)
Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä,
kuoli meidän edestämme. (Room. 5:8)
...kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on
valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan
Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen. (Kol. 1:12-14)
Hän voitti synnin, Saatanan ja kuoleman Golgatan ristillä
Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän
kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen. (Hepr. 2:14)
Hän on antanut meille voiton
Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta! (1.Kor. 15:57)
Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan! (2.Kor. 9:15)
Olemme pelastettuja Hänen ansiostaan
Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. (Room. 10:9)
Olemme pelastetut yksin Hänen armonsa kautta
Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen
kautta, ettei kukaan kerskaisi. (Ef. 2:8-9)
Olemme Jumalan lapsia uskon kautta Häneen
Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. (Gal. 3:26)
Meillä on rauha Jumalan kanssa Hänen kauttaan
Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. (Room. 5:1)
Hän antoi henkensä edestämme
Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme;
meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. (1.Joh. 3:16)
Hän antoi meille Sanansa
Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi
täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. (2.Tim. 3:16-17)
Hän antoi meille iankaikkisen elämän lahjan
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh. 3:16)
Kuinka iloitsemme?

Me iloitsemme tästä päivästä
Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. (Ps. 118:24)
Me iloitsemme Jumalan pelastuksesta
Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. (KJV:n
mukaan: (We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners:)
(Ps. 20:5)
Ja sinä päivänä sanotaan: Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä
pelastamaan; tämä on Herra, jota me odotimme: iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta (Jes.
25:9)
...ettei minun viholliseni sanoisi: "Minä voitin hänet", etteivät ahdistajani riemuitsisi, kun minä
horjun. Mutta minä turvaan sinun armoosi; riemuitkoon minun sydämeni sinun avustasi (KJV: in
thy salvation). Minä veisaan Herralle, sillä hän on tehnyt minulle hyvin. (Ps. 13:4-6)
Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa: Herran oikea käsi tekee väkeviä
tekoja. (Ps. 118:15)
Me iloitsemme siitä, että Jumala on pukenut yllemme pelastuksen vaatteet
Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun
ylleni autuuden vaatteet (KJV: garments of salvation) ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan,
yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niinkuin pappi ja morsiamen kaltaiseksi, joka on
koruillansa kaunistettu. (Jes. 61:10)
Me iloitsemme Kristuksessa Jeesuksessa
Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja
kerskaamme (KJV: rejoice) Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. (Fil. 3:3)
Me iloitsemme Hänen nimessään
Sillä hänessä iloitsee meidän sydämemme, me turvaamme hänen pyhään nimeensä. (Ps. 33:21)
He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät
korotetaan. (Ps. 89:16)
Me iloitsemme ja veisaamme kiitosta Hänen nimelleen
Minä iloitsen ja riemuitsen sinussa, veisaan sinun nimesi kiitosta, sinä Korkein. (Ps. 9:2)
Laulakaa Jumalalle, veisatkaa hänen nimensä kiitosta. Tehkää tie hänelle, joka kiitää halki arojen.
Hänen nimensä on Herra, riemuitkaa hänen kasvojensa edessä. (Ps. 68:4)
Me iloitsemme etsiessämme Herraa
Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka sinua etsivät; ne, jotka sinun autuuttasi rakastavat,
sanokoot aina: "Ylistetty olkoon Herra!" (Ps. 40:16)
Me iloitsemme kärsiessämme Hänen nimensä tähden
Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään
häväistystä Jeesuksen nimen tähden. (Apt. 5:41)
Me iloitsemme Jumalan Sanasta
Minä riemuitsen sinun puheestasi (KJV: at thy word), niinkuin suuren saaliin saanut. (Ps. 119:162)
Me iloitsemme Hänen todistuksistaan
Minä iloitsen sinun todistustesi tiestä, niinkuin kaikkinaisesta rikkaudesta. (Ps. 119:14)
Me iloitsemme Hänen asetuksistaan
Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat
silmät. (Ps. 19:8)

Me iloitsemme totuudessa
...ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa (KJV: in the truth). (1.Kor. 13:6)
Me iloitsemme, kun toiset vaeltavat totuudessa
Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa
vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä. (2.Joh. 1:4)
Me iloitsemme jopa kärsiessäämme murhetta
Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta
moninaisissa kiusauksissa. (1.Piet. 1-6)
Me iloitsemme jopa surussa
...murheellisina (KJV: sorrowful), mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi
tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. (2.Kor. 6:10)
Me iloitsemme ollessamme osallisia Kristuksen kärsimyksistä
Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille
tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä,
että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan
Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän
päällänne. (1.Piet. 4:12-14)
Me iloitsemme, vaikka emme näe Häntä
...että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin
katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi
Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te
uskotte, vaikka ette nyt häntä näe ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. (1.Piet.
1:7-8)
Me iloitsemme Jumalan armosta
Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi, kun sinä katsoit minun kurjuuttani, tunsit minun sieluni
ahdistukset. Ps. 31:7)
Me iloitsemme vavistuksella
Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. (Ps. 2:11)
Me iloitsemme, mutta kavahdamme pahoja työntekijöitä
Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja
teille se on turvaksi. Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa
noita pilalleleikattuja. (Fil. 3:1-2)
Me iloitsemme, koska Jumala on apumme
Sillä sinä olet minun apuni ja sinun siipiesi suojassa minä riemuitsen. (Ps. 63:7)
Me iloitsemme, koska luotamme Herraan ja Hän suojelee meitä
Ja iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat ja riemuitkoot iankaikkisesti. Suojele heitä, että sinussa
iloitsisivat ne, jotka rakastavat sinun nimeäsi. (Ps. 5:11)
Herra on minun voimani ja kilpeni; häneen minun sydämeni turvasi ja minä sain avun. Siitä minun
sydämeni riemuitsee ja veisuullani minä häntä ylistän. (Ps. 28:7)
Me iloitsemme Herrassa aina
Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! (Fil. 4:4)
Me iloitsemme, mutta emme unhota pimeitä päiviä
Niin, jos ihminen elää vuosia paljonkin, iloitkoon hän niistä kaikista, mutta muistakoon pimeitä
päiviä, sillä niitä tulee paljon. Kaikki, mikä tulee, on turhuutta. (Srn. 11:8)
Me iloitsemme, kun meitä vihataan ja herjataan

Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja
pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan - Ihmisen Pojan tähden. Iloitkaa sinä
päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän
isänsä profeetoille. (Lk. 6:22-23)
Me iloitsemme, kun meitä vainotaan
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.
Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat
teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä
samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. (Mt. 5:10-12)
Me iloitsemme, vaikka on vähän iloittavaa
Sillä ei viikunapuu kukoista, eikä viiniköynnöksissä ole rypäleitä; öljypuun sato pettää, eivätkä
pellot tuota syötävää. Lampaat ovat kadonneet tarhasta, eikä ole karjaa vajoissa. Mutta minä
riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Herra, Herra on minun voimani. Hän tekee minun
jalkani nopsiksi niinkuin peurat ja antaa minun käydä kukkuloillani. (Hab. 3:17-19)
Me iloitsemme Jumalan edessä
Mutta vanhurskaat iloitsevat ja riemuitsevat Jumalan kasvojen edessä (KJV: before God), he
ihastuvat ilosta. (Ps. 68:3)
Me iloitsemme, kun hurskaat hallitsevat
Hurskaitten enentyessä (KJV: when the righteous are in authority) kansa iloitsee, mutta
jumalattoman hallitessa kansa huokaa. (Snl. 29:2)
Me iloitsemme ja kohotamme riemuhuudon
Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa, iloitkaa ja riemuitkaa ja veisatkaa kiitosta. (Ps. 98:4)
Me iloitsemme toivossa
Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän
armoon, jossa me nyt olemme ja meidän kerskauksemme on (KJV: we rejoice) Jumalan kirkkauden
toivo. (Room. 5:1-2)
Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. (Room. 12:12)
Me iloitsemme, kun meitä virvoitetaan
Etkö virvoita meitä eloon jälleen, että sinun kansasi iloitsisi sinussa? (Ps. 85:6)
Me iloitsemme Herrassa ja huudamme ilosta
Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat ja veisatkaa ilovirsiä (KJV: shout for joy), kaikki te
oikeamieliset. (Ps. 32:11)
Me iloitsemme iloitsevien kanssa ja itkemme itkevien kanssa
Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. (Room. 12:15)
Me iloitsemme, kun olemme kylväneet kyynelin
He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät; he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. (Ps.
126:6)
Me iloitsemme, koska Jeesus meni Isän tykö
Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin
maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. Te kuulitte minun
sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te minua rakastaisitte, niin te
iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi. (Joh. 14:27-28)
Me iloitsemme ja kärsimme Kristuksen ruumiin kanssa
Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan
kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. (1.Kor. 12:26)

Me iloitsemme, kun Kristusta julistetaan
Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai
totuudessa! Ja siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitseva. (Fil. 1:18)
Me iloitsemme kaikesta hyvästä, mitä Herra meille antaa
...ja iloitse kaikesta hyvästä, minkä Herra, sinun Jumalasi, on antanut sinulle ja sinun perheellesi,
sinä ja leeviläinen ja muukalainen, joka asuu sinun keskuudessasi. (5.Moos. 26:11)
Me iloitsemme ja kiitämme Hänen pyhyydestään
Iloitkaa Herrassa, te vanhurskaat; kiittäkää hänen pyhää nimeänsä (KJV: give thanks at the
remembrance of his holiness). (Ps. 97:12)
Me kerromme Hänen töitään riemuiten.
Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.
Uhratkoot kiitosuhreja ja kertokoot riemuiten hänen töitään. (Ps. 107:21-22)
Me iloitsemme siitä, että nimemme ovat kirjoitettuina taivaissa
Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän
nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa. (Lk. 10:20)
Me iloitsemme Kristuksen päivänä
Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat
Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet
maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä
(KJV: that I may rejoice in the day of Christ) siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa
nähnyt. (Fil. 2:14-16)
Me iloitsemme uusissa taivaissa, uudessa maassa ja uudessa Jerusalemissa
Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää
ajatukseen astu; vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso,
iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan. Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen
kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. (Jes. 65:17-19)
Me iloitsemme loppuun asti.
...mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me,
jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen (KJV: the confidence and the
rejoicing of the hope). (Hepr. 3:6)
Me iloitsemme aina.
Olkaa aina iloiset (1.Ts. 5:16)
Varo väärää iloitsemista
Vaikka Raamattu kehottaa meitä iloitsemaan Herrassa aina ja iankaikkisesti, meidän ei tule iloita
asioista, jotka eivät ole Jumalasta. Tämän päivän seurakunnissa on runsaasti vääriä opettajia, vääriä
opetuksia ja vääriä kristuksia. Jumalinen iloitseminen perustuu aitoon suhteeseen todelliseen
Herraamme ja Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen. Aito iloitseminen on sisällämme olevan
Pyhän Hengen ulkoinen ilmaus. Me iloitsemme siitä, että Herran ilo on voimamme (Neh. 8:10).
Jumalinen iloitseminen tapahtuu vaikka millaisissa olosuhteissa. Se sanoo kaikesta huolimatta, että
Herra on kanssamme ja ”it is well with my soul” (tunnetun virren sanoja, ”sieluni asiat ovat
kunnossa”, suom. huom.) Niiniven kaupunki on kuitenkin klassinen esimerkki jumalattomasta
väärästä iloitsemisesta:
Tämä oli se riemuisa kaupunki, joka asui turvallisena, joka sanoi sydämessään: "Minä, eikä
ketään muuta!" Kuinka autioksi se on tullut, villieläinten makuusijaksi! Jokainen, joka käy
siitä ohitse, viheltää ja huiskuttaa kättä. (Sef. 2:15)

Raamattu varoittaa, että meillä voi olla intoa asioissa, jotka eivät ole Jumalasta (Gal. 4:17). Kuten
Niinivessäkin Israelin jumalaton väärä iloitseminen johti vakaviin seurauksiin:
Sentähden minun kansani siirretään maastansa äkkiarvaamatta, sen ylhäiset kärsivät nälkää ja
sen remuava joukko nääntyy janoon. Sentähden tuonela levittää kitansa ammolleen, avaa
suunsa suunnattomaksi; ja sinne menee sen loisto, sen remuava ja pauhaava joukko, kaikki
sen ilonpitäjät. (Jes. 5:13-14)
Jakeessa Ilm. 3:1 Jeesus painottaa, kuinka Sarden seurakunnalla oli hengellisesti ”elävän” maine,
vaikka se todellisuudessa oli hengellisesti ”kuollut.”
Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän
henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta
sinä olet kuollut. (Ilm. 3:1)
Älkäämme antako pettää itseämme. Jeesus varoitti, että maailmanlaajuinen petos – ei
maailmanlaajuinen iloitseminen eikä maailmanlaajuinen herätys – olisi tärkein merkki lopunaikana
(Mt. 24:3-5). Samalla kun New Age -opettajat julistavat suuren ”globaalin hengellisen heräämisen”
ja ”planetaarisen helluntain” tulemista, niin petetyt kristilliset johtajat samalla tavalla julistavat
suuren ”globaalin hengellisen heräämisen” ja ”toisen helluntain” tulemista. Raamattu kuitenkin
varoittaa globaalista petoksesta, Antikristuksen tulemuksesta ja planetaarisesta holokaustista.
Ei ole mitään näyttöä maailmanlaajuisesta herätyksestä, joka olisi puhkeamaisillaan. Se, mitä
Raamattu meille sanoo – jos haluamme uskoa siihen – on, että ”pahat ihmiset ja petturit menevät
yhä pitemmälle pahuudessa.” Silti kaikesta huolimatta – ja sen kaiken läpi – meidän tulee iloita
Herrassamme, joka on armollisesti varoittanut meitä, että nämä tapahtumat varmasti tulevat esiin.
Hänen varoituksensa eivät ole tarkoitetut pelottelemaan eikä uhkailemaan meitä, vaan
valmistamaan edessä olevaan. Meidän tulee jatkaa uskossamme ja niissä asioissa, joista olemme
oppineet ja tulleet vakuuttuneiksi. Apostoli Paavali sanoo:
Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani,
pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni, vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa
kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan
kärsinyt ja kaikista Herra on minut pelastanut! Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti
Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä
pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja
mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. (2.Tim. 3:10-14)
Aito iloitseminen
Aidosti iloitsevat ihmiset paljastavat vääriä opettajia ennemmin, kuin liittyvät heihin. He moittivat
hengellistä petosta ennemmin, kuin osallistuvat siihen. Aidosti iloitsevat ihmiset pelkäävät Jumalaa,
pitävät Hänen Sanansa, eivät juokse merkkien ja ihmeiden perässä, eivät osallistu väärään
iloitsemiseen eivätkä väärään herätykseen. He ”eivät iloitse vääryydestä, vaan iloitsevat
totuudesta.” He juhlivat totuutta, koko totuutta ja ainoastaan totuutta. Aidosti iloitsevat ihmiset
pyrkivät iloitsemaan aina ja iankaikkisesti.
Iloitkoot taivaat ja riemuitkoon maa; ja sanottakoon pakanain seassa: 'Herra on kuningas!'
Pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on; ihastukoot kedot ja kaikki, mitä niissä on,
riemuitkoot silloin metsän puut Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan maata. Kiittäkää
Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. (1.Aik. 16:31-34)
Jos haluat tilata kirjasia, REJOICING THROUGH IT ALL—What Scripture Tells Us, niin klikkaa
tätä.

