
Kuluneena syksynä minulla oli mahdollisuus opettaa kahdesti Etelä-Sudanin 
Yambion luterilaisessa seminaarissa. Olet ehkä kuullut, että taistelut ovat jälleen 
äskettäin alkaneet Etelä-Sudanissa. Se on uusi valtio, joka erosi Sudanista vuosien 
verilöylyn jälkeen, jota käytiin erityisesti Darfurin alueella. Tilanne on ehkä liian 

Opiskelijat opettelevat luterilaisia virsiä.
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monimutkainen ymmärrettäväksi Amerikasta tai Euroopasta käsin, mutta maa 
jakaantuu kahteen ryhmään, arabeihin pohjoisessa ja afrikkalaisiin etelässä. 
Pohjoinen on etupäässä islamilainen ja etelä kristitty. Taisteluja ei kuitenkaan käyty 
uskonnollisista syistä vaan ne leimahtivat halusta kahmia taloudellisia etuja maan 
eteläosan monilta öljylähteiltä (Lue enemmän Etelä-Sudanin poliittisesta taistelusta).

Tämä ei pitäisi yllättää meitä, sillä Raamattu kertoo meille 1. Tim. 6:9-10: ”Mutta ne, 
jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin tyhmiin ja 

vahingollisiin himoihin, jotka ihmiset vahinkoon ja 
kadotukseen upottavat. Sillä ahneus on kaiken 
pahuuden juuri, jota muutamat ovat himoinneet, 
ja ovat uskosta eksyneet ja itsellensä paljon 
murhetta saattaneet.”

Vaikka maan eteläinen osa on irtaantunut ja 
muodostunut uudeksi valtioksi, taistelu jatkuu, ja 
nyt heimot kilpailevat samoista asioista: 
öljyrikkauksista. Raamattu sanoo samasta asiasta 
Hepr. 13:5: “Teidän menonne olkoon ilman 
ahneutta, ja tyytyvät niihin, mitkä teillä on; sillä 
hän on sanonut: en suinkaan minä sinua anna 
ylön, enkä ikänä sinua hylkää.”

Taistelujen ja sodan jatkumisen vuoksi voi 
kuvitella joidenkin ihmisten ajattelevan meidän 
elävän lopun aikoja. Siksi oli paikallaan, että 
minua pyydettiin opettamaan Ilmestyskirjaa. Se on 
usein hämmentänyt monia ihmisiä, mutta 
hämmennys on johtunut kahdesta asiasta: jakeiden 
irrottamisesta asiayhteydestään ja vertauskuvien 
tulkitsemisesta kirjaimellisella tavalla.

Kukin opiskelija sai Luterilaiselta perintösäätiöltä lahjaksi kappaleen kansanomaista 
Raamatun selitysteosta. Lisää tietoa tuli Siegbert Beckerin upeasta selitysteoksesta 
Kaukainen voittolaulu. Ellet ole lukenut sitä, voin sanoa, että se on suurenmoinen 
apu ja kirkastaa Ilmestyskirjaa yksinkertaisella tavalla.
Opiskelijoiden ensimmäiseksi tehtäväksi annoin Ilmestyskirjan lukemisen yhdeltä 
istumalta. Äänikirjana se kestää noin kaksi tuntia, mutta säästää noin sata tuntia 
hämmennystä, jos ei näe ja ymmärrä kirjan rakennetta. Kun opiskelijat olivat 
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painineet ensimmäisen kokeen kanssa, heidän piti lukea kirja uudelleen kerralla, ja 
tällöin alkoivat silmät avautua jo ennen kuin aloin luennoida.
Miksi näin? Koska Ilmestyskirjan suuri sanoma EI ole tuomio ja tuho. Sen sijaan 
sanoma on ”Maailmassa tulee olemaan oikeudenkäyntejä ja vainoja, mutta älkää 

pelätkö, koska Kristus on jo saanut voiton ja myös me olemme voitokkaita Hänen 
kauttaan”. Saatana ja maailma saattavat lannistaa sinut, ja niin he haluavat tehdä. 
Saatana tahtoo johtaa sinut epätoivoon, mutta muista mitä tapahtui 
sunnuntaiaamuna 2000 vuotta sitten. Naiset menivät haudalle ja se oli tyhjä. Kristus 
oli noussut ylös ja niin tulet sinäkin nousemaan. Hän on maksanut sinun syntiesi 
hinnan ja voittanut sinulle ja minulle ikuisen elämän! Miksi me emme sitten mene 
suoraan taivaaseen, kun olemme tulleet uskoon? Koska monet eivät ole kuulleet 
evankeliumia. Monet ihmiset ovat edelleen synnin orjia, maailman ja saatanan 
ansassa. Ilmestyskirja on suurenmoinen kirja lähetyksestä. Lähetystyö ei ole helppoa. 
Julistatpa sitten evankeliumia Afrikassa, Amerikassa tai Euroopassa, saatana ei anna 
sinun siepata hänen omiaan. Siitä seuraa taistelu ja meidän täytyy olla valmiita 
siihen.

Toinen hämmennyksen aihe Ilmestyskirjassa ovat numerot. Pelastuuko vain 144.000 
ihmistä? Hallitsevatko kristityt maan päällä Jeesuksen kanssa tuhat vuotta ennen 
tuomiopäivää? Koska meillä ei ole aikaa mennä yksityiskohtiin, suosittelen sinulle 
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Beckerin selitysteosta, sillä se on kirjoitettu hyvin yksinkertaisesti. Voin antaa myös 
lyhyen esimerkin. Muista ensinnäkin, että Ilmestyskirja on kirjoitettu 
vertauskuvalliseen muotoon. Johannes kertoo tämän johdantoluvussa. Siksi 
numeroita ei tule ymmärtää kirjaimellisesti.

Luku kymmenen kuvaa täyteyttä, niin kuin kymmenen käskyä ja kymmenen 
vitsausta. Kolme on Jumalan luku – Hän on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kymmenen 
kertaa kymmenen kertaa kymmenen on tuhat. Luku 12 kuvaa kirkkoa. Israelissa oli 
Vanhassa testamentissa 12 heimoa ja Uudessa testamentissa oli 12 apostolia. 12 
kertaa 12 on 144 ja 144 kertaa tuhat on 144.000. Tämä kuvaa sekä Vanhan että 
Uuden testamentin pelastuvien täyttä määrää. Lisäksi Johannes kertoo Ilm. 7:9-10: ” 
Sen jälkeen näin minä, ja katso, suuri joukko, jota ei yksikään lukea taitanut, kaikista 
pakanoista, ja sukukunnista, ja kansoista ja kielistä, seisovan istuimen edessä ja 

Karitsan edessä, valkeilla vaatteilla 
puetetut, ja palmut heidän 
käsissänsä. Ja he huusivat suurella 
äänellä, sanoen: autuus olkoon 
meidän Jumalallemme, joka 
istuimella istuu, ja Karitsalle!”

Luonnollisesti voi laskea 144.000, 
mutta Johannes kertoo pelastuvien 
määrän olevan lukematon. Tuo luku 
144.000 edustaa kaikkia pelastuvia 
Jumalan valtaistuimen äärellä. 
Heidät on puettu valkeisiin 
vaatteisiin, jotka on pesty Karitsan 

veressä.

Entä Ilmestyskirjan 20. luvussa mainitut tuhat vuotta? Muista jälleen, että 
Ilmestyskirjassa luvut ovat vertauskuvallisia. Tiedämme kuitenkin, että tuhat on 
Jumalan täyteys, ja tässä tapauksessa Jumalan täysi aika. Monet väärät opettajat 
Afrikassa ja muualla opettevat noiden tuhannen vuoden olevan vielä tulossa, mutta 
se on silkkaa typeryyttä. Miksi sanon näin? No, mitä Jeesus nyt tekee? Kuolemansa 
jälkeen hän nousi kuolleista monien todistajien edessä neljänkymmenen päivän 
ajan, astui taivaaseen ja ….? Nousiko hän taivaaseen vain istumaan käsiensä päällä? 
Ei tietenkään! Hän hallitsee NYT! Ja me hallitsemme hänen kanssaan. Ihmisiä 
vapautetaan saatanan valtakunnasta ja siirretään Kristuksen valtakuntaan, koska 
Kristus on murskannut saatanan pään. Käärmeellä ei ole enää voimaa. Vaikka hän 



tekee tuhojaan, meidät on pesty ja merkitty 
lunastetuiksi. Kun sinut kastettiin, sinun 
nimesi kirjoitettiin elämän kirjaan eikä 
saatana voi sitä muuttaa, koska Jumala on 
voittanut käärmeen.

Kun me luemme Ilmestyskirjan 20. luvun 
jakeita 11-15, näemme kuvan 
tuomiopäivästä. Elämme nyt “tuhannen 
vuoden” aikajaksoa, jota seuraa 
tuomiopäivä. Koska se päivä koittaa? Jeesus 

kertoo sen meille: “Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kenkään, ei enkelitkään, 
jotka ovat taivaassa, ei Poikakaan, vaan Isä. Kavahtakaat, valvokaat ja rukoilkaat, 
sillä ette tiedä, koska se aika tulee. Niinkuin ihminen, joka muille maille vaelsi, jätti 
huoneensa ja antoi palveliainsa haltuun, ja kullekin hänen askareensa, ja käski 
ovenvartiain valvoa; Niin valvokaat siis: (sillä ette tiedä, koska huoneen Herra tuleva 
on, ehtoona, taikka puoliyönä, eli kukon laulaissa, eli aamulla:) Ettei hän äkisti 
tullessansa löytäisi teitä makaamasta. Mutta mitä minä teille sanoin, sen minä 
kaikille sanon: valvokaat!” (Mark. 13:32-37).

Näemme taas selvästi: Hän on lähtenyt “matkalle”, ja pistänyt meidät palvelijat 
vastuuseen evankeliumin saarnaamisesta ja toisten johdattamisesta parannuksen 
tekemiseen, jotta he pelastuisivat. 
Koska hän palaa takaisin? Ei kukaan 
tiedä. Sen sijaan hän kehottaa 
meitä pysymään valveilla, koska se 
voi tapahtua million tahansa. Siksi 
kirkon pitää olla uskollinen 
perustehtävässään, Jumalan sanan 
saarnaamisessa ja sakramenttien 
hoitamisessa, jotka yhdistävät 
meidät Kristukseen ja kaikkiin 
etuihin, jotka hän ansaitsi meille 
ristillä.

Opiskelijat olivat hyvin 
innostuneita oppimaan, miten Ilmestyskirja on upea ja ylentävä, ei kauhistuttava 
kirja. Ei ole mitään kauhistuttavaa, sillä ei ole väliä sillä, mitä tapahtuu; Kristus on 
uskollinen ja Kristus on voittaisa. Mekin olemme voitokkaita, koska hän on meidän 
Pelastajamme.



Toisen matkan kuukautta 
myöhemmin tein Suomen 
lähetyshiippakunnan piispan 
Matti Väisäsen kanssa. Tämä 
hiippakunta on uusi ja se on 
erillään valtionkirkosta, joka 
avoimesti vainoaa niitä, jotka 
pitävät kiinni Raamatusta ja 
perinteisestä luterilaisesta 
opista sellaisena kuin se löytyy 
Tunnustuskirjoista. Hän opetti 
kasteopista samalla kun opetin 
luterilaisesta liturgiasta.

Koska on vaikeaa ja kallista 
lähettää professoreita 
ulkomaista Etelä-Sudaniin, 

meidän oli mahdollista tuoda past., tri Arthur Just opiskelijoiden luo liturgiaa 
käsittelevän videosarjan “Liturgia: eilen, tänään, huomenna” avulla. Tämän kurssin 
hyöty on siinä, että se opettaa luterilaisille, miksi vietämme jumalanpalvelusta niin 
kuin vietämme ja mistä sen osat tulevat. Seminaarissa ollessani tämä oli yksi 
suosikkikursseistani. Se oli myös erinomainen jatko Ilmestyskirja-kurssille. 
Luterilainen liturgia on monella tavoin Ilmestyskirjan yhteenveto, erityisesti kun se 
liittyy hyvään arkkitehtuuriin. 
Ajattelepa sitä. Kun tulet 
alttarille perinteisessä 
luterilaisessa kirkossa, 
alttarikaide on puolikaaren 
muotoinen. Puolikaari on 
ihmissilmälle vajaa muoto. Aivot 
yrittävät täydentää kaaren ja 
mieleen nousee kysymys, mitä 
on toisella puolen? Jos olet ollut 
Euroopassa, tiedät vastauksen. 
Siellä on hautausmaa! Uskossa 
kuolleet EIVÄT ole kuolleita, he 
elävät ja he ovat jo 
valtaistuimen ympärillä 
syömässä elämän puusta. He 
ovat voittajia Kristuksen kautta.

Matti Väisänen Sudanin evankelis-luterilaisen kirkon pastorien 
kanssa Etelä-Sudanissa.

Pappis- ja diakoniaopiskelijat kokoontuivat katsomaan 
liturgiasarjaa “Liturgia: eilen, tänään, huomenna”, jonka on 

tehnyt past., tri Arthur Just.



On suuri ilo saada vastaanottaa 
Herran ehtoollinen sunnuntaisin, sillä 
se on esimakua tulevista asioista. 
Yhdistymme niiden kanssa, jotka ovat 
menneet ennen meitä. Tämä 
tapahtuu, kun Kristus tulee 
luoksemme leivässä ja viinissä, joissa 
me vastaanotamme hänen ruumiinsa 
ja verensä. Ajattele tätä. Jos 
vastaanotat elävän Kristuksen 
kehoosi, voitko ajatella kuoleman 
voivan pitää sinua otteessaan? 
Pystyikö se pitämään Kristusta 

haudassa? EI! Hän nousi jälleen, ja jos hän elää sinussa, myös sinä nouset jälleen.

Tämä olivat seminarian opiskelijoiden viimeiset kurssit ennen kuin heidät lähetettiin 
harjoittelemaan seurakuntiin. Monet heistä eivät olisi malttaneet odottaa päästäkseen 
jakamaan Hyvää Sanomaa ihmisille. Nyt kun taistelut ja tappaminen ovat jälleen 
alkaneet, he tarvitsevat kipeästi pelastavaa Kristuksen sanaa. Kiitos kaikille teille, 
jotka mahdollistatte sen, että he saavat tätä upeaa opetusta. Rukoilkaa Kristuksessa 
rakkaiden veljiemme ja sisariemme puolesta, kun he taistelevat elämänsä ja uskon 
puolesta!

Teidän Kristuksessa 
past. James E. May Jr.

Opintovuoden viimeisen sunnuntain kulkue pastorien ja diakonissa 
opiskelijoiden valtakirjojen jakotilaisuuteen.
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“Jumalan valtakunta näet tulee luoksemme kahdella tavalla. Ensiksi se toteutuu täällä ajassa 
sanan ja uskon välityksellä (Matt. 13). Toiseksi se toteutuu ikuisesti Kristuksen ilmestyessä 
tuomiolla (Luuk. 19:11; 1. Piet. 1:4-5). Me pyydämme tässä kumpaakin. Rukoilemme, että se 
saavuttaisi ne, jotka eivät vielä ole siitä osallisia, ja että se joka päivä kasvaen saapuisi meidän 
luoksemme, jotka jo olemme päässeet siitä osallisiksi. Toiseksi rukoilemme, että se tulisi 
luoksemme myös iankaikkisessa elämässä. Tämä kaikki voidaan lausua varsin vähin sanoin: 
“Rakas Isä. Pyydämme sinua ensiksikin: näytä meille sanasi todeksi niin, että evankeliumi oikein 
saarnattaisiin kaikkialla maailmassa. Toiseksi pyydämme, että se otettaisiin uskossa vastaan ja 
että se vaikuttaisi ja eläisi meissä. Näin sana ja Pyhän Hengen voima (Room. 15:18-19) toisivat 
keskuuteemme sinun valtakuntasi, ja Perkeleen valtakunta kukistuisi (Luuk. 11:17-20) eikä 
hänellä olisi meihin enää mitään oikeutta eikä valtaa (Luuk. 10:17-19; Kol. 1), meidän 
odottaessamme hänen valtakuntansa lopullista tuhoa sekä synnin, kuoleman ja helvetin 
hävittämistä (Ilm. 20:13-14). Vielä pyydämme, että saisimme elää iankaikkisesti täydellisessä 
vanhurskaudessa ja autuudessa (Ef. 4:12-13).”

Iso katekismus, Isä meidän –rukous 53-54

Tule mukaan kuuntelemaan past. James E. Maytä Opetuslapsia tekemässä –konferenssiin helmikuun 
21.-22. päivinä Yhdysvaltain Illinoisin Fairview Heightsissa. Hän kertoo siellä liturgian ja 

katekismusopetuksen merkityksestä sille, että afrikkalaisista tulee luterilaisia.
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