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Eräänä päivänä mies tulee
kävellen erämaassa. Hän

näyttää olevan täynnä
murheita ja hän puhkeaa

suuriin huutoihin yhä
uudelleen. Hän katsoo alas

rääsyisiin vaatteisiinsa
ja puistelee päätään

surullisesti. 

Voi, miksi mies on 
niin surullinen?



Mies on kääntänyt kasvonsa
poispäin kodistaan. 

Se sijaitsee hänen takanaan ja 
sisällä ovat hänen vaimonsa ja  
lapsensa. Mies tietää, etteivät

he voi auttaa häntä hänen
surussaan. Hän itkee
uudelleen.



“Mitä minun on tehtävä? Mitä
minun on tehtävä?” Mies

seisoo siellä täristen ja itkien,
näyttäen avuttomalta ja

hämmentyneeltä. Jokin on 
vinossa ja tämä mies ei tiedä,

mitä tehdä tai kuinka
löytää apua.



Mies pitelee kirjaa kädessään. Se on tärkeä kirja 
– tärkein kirja maailmassa. Se on Jumalan Sana, 
Raamattu. Miksi mies itkee, 
kun hän lukee Raamattua? 
Onko Raamatussa huonoja 
uutisia? Raamattu sisältää 
hyviä uutisia. Se kertoo 
ihmisille, mitä Jumala itse 
sanoo Hänen ihmeellisestä 
rakkaudestaan 
kaikkia 
ihmisiä 
kohtaan.



“Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä.” Miksi 
mies siis itkee? Mies itkee 
sen tähden, että hän ei 
tunne Jumalan rakkautta. 
Hän pelkää Jumalaa. Hän 
tietää, että Jumala on 
oikeudenmukainen 
ja pyhä ja 
että hän 
on syntinen 
Jumalan silmissä.



Miehen olemus vaikuttaa 
oudon muotoiselta. Se johtuu 
siitä, että suuri painava taakka 
on sidottuna hänen selkäänsä. 
Tämä valtava taakka painaa 
häntä alas ja hidastaa hänen 
askeltamistaan. Se kuluttaa 
hänen voimiaan loppuun ja 
pilaa hänen ilonsa. Taakka on 
painava, mutta mies ei pysty 
siirtämään sitä pois. 



Se on aina siellä – ollen osa 
hänen päivittäistä 
elämäänsä. Ehkä mies ei 
voi edes kuvitella, mitä 
elämä olisi ilman tätä 
painavaa taakkaa. Mies 
lopulta kääntyy kotiaan 
kohti ja samalla puhkeaa 
toiseen valitushuutoon 
ja vapisee.



Saavuttuaan kotiin mies yritti 
salata murheitaan vaimoltaan 
ja perheeltään. Mutta hän 
epäonnistui. Mitä enemmän 
hän yritti pysyä hiljaa, sitä 
enemmän hän tunsi 
sisimmässään 
levottomuutta. Lopulta 
hänen puuskahti

puhumaan: “Oi rakas 
vaimoni ja te, minun 
rakkaat lapseni,” sopersi Kristitty. Tietenkin hänen 
vaimonsa ja lapsensa ihmettelivät, kun näkivät hänen 
itkevän. He eivät voineet ymmärtää, mikä oli vinossa.



He eivät ole koskaan ennen 
nähneet Kristityn 
käyttäytyvän tällä tavalla. 
“Minulla on raskas taakka, 
joka painaa minua,” jatkoi 
itkevä mies. Äiti katsoi 
vanhinta poikaansa 
ja kohotti 
kulmakarvojaan. 

Lapset kohauttivat 
olkapäitään ja 
puistelivat päätänsä. Taakka? 
Mistä Kristitty puhui?



“Olen kuullut, että kaupunkimme tullaan polttamaan tulella 
taivaasta,” kertoi Kristitty perheelleen. “Jokainen ja kaikki 
tulee tuhoutumaan.” Hän voihkaisi murheellisesti. “Kaikki 
ihmiset, kaikki rakennukset – tuhotaan!”



“Tässä hirvittävässä tuhossa, niin minä, mukaanlukien sinä 
vaimoni, ja te minun suloiset pienokaiseni, joudumme 
kurjaan perikatoon ellei jonkinlaista tietä pakoon löydy.”



“En voi nähdä kenellekään meistä mitään pakotietä!” 
Onnettoman Kristityn sanat antoivat tietä tuoreelle 
murheen vaikerrukselle. Hän oli surusta musertunut, ei 
ainoastaan itsensä takia, mutta myös vaimonsa ja rakkaiden 
lastensa puolesta, joita hän rakasti.



Aluksi hänen perheensä luulivat, että Kristitty oli 
sairastunut, ehkä hänellä oli kuumetta, joka sekoitti hänen 
ajatuksiaan. Heille hänen käytöksensä näytti mielettömältä. 
Yksinkertaisesti he eivät voineet ymmärtää, mikä oli mennyt 
vikaan. Rouva Kristitty otti tilanteen hallintaansa.



“On lähes ilta. Laitetaan hänet vuoteeseen. Ehkä hyvä uni 
rauhoittaa hänen aivojaan.” Lapset auttoivat Äitiä 
laittamaan Kristitityn vuoteeseen. Kaikki työskentelivät 
nopeasti. He eivät halunneet nähdä isäänsä sellaisessa 
surussa.



Mutta yö oli Kristitylle vaikea, kuten päiväkin oli ollut. Sen 
sijaan, että hän olisi nukkunut, makasi hän hereillä koko yön 
pimeät tunnit, huokaillen ja itkien.



Aamulla perhe halusi tietää, miten Kristitty voi. Kun he 
kysyivät, kertoi hän: “Entistä pahempaa!” Mitä heidän pitäisi 
nyt tehdä? Heidän piti keksiä keino muuttaa Kristityn outo 
käytös, miten 
muuttaa hänen 
mielenhäiriönsä.



Kristityn vaimo ja lapset alkoivat kohdella häntä hyvin 
karskisti. He puhuivat ilkeästi, ja eivät osoittaneet hänelle 
ollenkaan hyväntahtoisuutta.



Koska Kristitty ei sittenkään muuttunut, 
pilkkasivat hänen vaimonsa ja lapsensa 
häntä. He nuhtelivat häntä ja joskus eivät 
ottaneet häntä pitkiksi 
ajoiksi ollenkaan 
huomioon.



Kristitystä oli varmaan ollut hyvin vaikeaa ymmärtää 
perheensä antamaa kohtelua. Mutta hän oli niin 
vakuuttunut Jumalan 
tulevasta tuomiosta 
kaupungille, että hän 
ei voinut näytellä, 
että se ei merkitsisi 
mitään.



Näytti siltä, että kukaan ihminen ei voinut auttaa häntä 
– ehkä Jumala pystyisi. Noiden monien rukoushetkien 
aikana Kristitty myös 
pyysi Jumalaa 
siunaamaan ja 
auttamaan vaimoaan 
ja lapsiaan, siitäkin 
huolimatta, että he 
eivät olleet kovin 
mukavia hänelle. 
Hän myös pyysi 
Jumalaa 
lohduttamaan hänen 
omissa murheissaan.



Kristitty meni myös ulos 
kävelylle usein. Avoimella 
niityllä hän oli poissa 
perheensä loukkauksilta ja 
pilkalta. Huolimatta siitä, 
minne hän käveli, oli yksi 
asia hänen mielessään. 
Jumalan tuomio oli 
tulossa. Hän ja hänen 
perheensä tulisivat 
tuhoutumaan. 



Kun hän käveli noiden 
karkeiden, kynnettyjen 
peltojen tai tiheiden 
pensaiden läpi, piteli 
Kristitty Raamattuaan 
kasvojensa edessä. 
Ympärillä näytti olleen 
kaunista maaseutua, 
mutta Kristitty ei sitä 
huomannut. Hän vietti 
aikaansa lukemalla 
Jumalan Sanaa, etsimällä 
apua murheeseensa.



Jopa silloin, kun hän ei 
lukenut, huomasi Kristitty 
tuskin kaunista luontoa 
ympärillään. Usein hänen 
silmänsä olivat suljetut 
rukoukseen, kun hän 
puhui Jumalalle ja kertoi 
Hänelle yhä uudelleen 
peloistaan.



Eräänä päivänä, kun 
hän oli niityllä 
lukemassa Kirjaansa, 
huudahti Kristitty: “Mitä 
minun tulee tehdä, 
jotta pelastuisin?” 

Hän katseli sinne ja 
tänne kuin mies, joka 
oli valmis juoksemaan. 
Silti hän seisoi hiljaa 
– hän ei tiennyt, 
minne päin pitäisi 
mennä.



Evankelista-niminen mies 
tuli paikalle. “Mikä on 
hätänä?”, kysyi hän 
levottomalta Kristityltä. 
“Herra,” vastasi 
kyynelehtivä Kristitty, 

“Näen, että tämän 
Kirjan mukaan olen tuomittu 
kuolemaan ja että sen 
jälkeen minun on tultava 
tuomituksi ja en ole 
halukas kokemaan 
ensimmäistä, enkä 
kykene tekemään toista.”



“Miksi et haluaisi kuolla, 
koska elämässä on niin 
paljon vaikeuksia?”, kysyi 
Evankelista. Kristitty vastasi 
osoittamalla taakkaa, joka 
oli hänen selässään.

“Pelkään, että tämä 
taakka upottaa minut 
alemmaksi hautaa 
paikkaan, joka palaa.”



Evankelista: “Jos tämä on sinun tilanteesi, miksi sinä seisot 
siellä?” Kristitty: “Koska minä en tiedä, minne pitäisi 
mennä!” Evankelista antoi Kristitylle pergamentin, jossa oli 
kirjoitettuna Jumalan Sanoja. Sanat olivat:

“PAKENE 
TULEVAA 
VIHAA.” 
Matteus 3:7



Kristitty luki voimakkaita varoituksen sanoja. Hän tuijotti 
Evankelistaa, sitten katsoi uudestaan sanoja. Hänen 
mieleensä nousi perimmäinen kysymys. Hänen täytyi tehdä 
kysymys vieraalle, joka näytti olevan ainoa hänen 
ongelmastaan kiinnostunut. “Minne pitäisi minun paeta?” 

Se oli asia, minkä
Kristitty halusi

tietää. Mutta 
kertoisiko tämä 

tuntematon
henkilö sitä hänelle?

“PAKENE 
TULEVAA 
VIHAA.” 
Matteus 3:7



Evankelista: “Näetkö tuolla etäämpänä puisen portin?” 
Kristitty: “En.” Evankelista: “Näetkö tuolla kauempana 
loistavan valon?” Kristitty: “Luulen, että näen.”



Evankelista: “Pidä katseesi tuossa valossa ja mene suoraan 
sitä kohti. Kun sinä koputat, kerrotaan sinulle, mitä pitäisi 
tehdä.”



Älä unohda, valo ja puinen portti sijaitsevat kedon toisella 
puolella ja poispäin Kristityn talosta. Jos hän tottelisi 
Evankelistaa, juoksisi hän poispäin jostakin ja samalla 
juoksisi jotakin kohti. Luuletko, että Kristitty juoksi? Kyllä? 
Olet oikeassa!



Nyt ei Kristitty ollut 
juossut kauaksi omalta 
kotioveltaan, kun 
hänen vaimonsa ja 
lapsensa näkivät hänet. 
“Mitä tämä mies nyt tekee,” 
olivat he täytyneet ihmetellä. 
He kaikki alkoivat huutaa hänen jälkeensä: 
“Pysähdy! Tule takaisin!”



Mutta Kristitty tukki 
sormillaan korvansa, 
ja juoksi edelleen huutaen: 
“Elämä! Elämä! Iankaikkinen elämä!” 
Hän ei edes katsonut taakseen, vaan 
juoksi keskelle ketoa.



Naapurit tulivat myös 
ulos katsomaan 
Kristityn juoksua. Jotkut 
heistä pilkkasivat häntä 
ja jotkut uhkailivat. 
Muutamat huusivat, että hän kääntyisi 
takaisin. Heidän joukossaan oli kaksi miestä, 
jotka päättivät tuoda hänet väkisin takaisin. 



Miesten nimet olivat 
Itsepäinen ja 
Taipuvainen. Kun he 
saavuttivat hänet, 
Kristitty kysyi heiltä: 
“Naapurit, miksi 
tulitte?” “Haluamme 
suostutella sinua 
palaamaan 
kanssamme takaisin”, 
vastasi yksi miehistä.  



Kristitty: “Se ei ole 
mitenkään 
mahdollista. Te 
astute Turmion 
kaupungissa. 
Ennemmin tai 
myöhemmin te 
kuolette siellä ja 
vajoatte hautaakin 
alemmaksi 
paikkaan, jossa on 
tulta ja tulikiveä. 
Tehkää hyvin, hyvät 
naapurit, ja 
kulkekaa kanssani.”



“Mitä?” vastasi 
Itsepäinen. 
“Jättää nyt kaikki 
ystävämme ja 
mukavuutemme 
taaksemme?” 
“Kyllä,” sanoi 
Kristitty. “Se ‘kaikki’, 
mistä puhutte, ei ole 
niin arvokasta 
verrattuna siihen 
runsauteen, josta 
uskon saavani 
nauttia!”



“Jos te tulette minun mukanani,” jatkoi Kristitty, “te tulette 
saamaan kaiken sen, mitä minäkin saan. Paikassa, minne 
menen, on riittävästi kaikkea 
jokaiselle ja yllinkyllin. 
Tulkaa kanssani ja voitte 
todeta sanani tosiksi.” 
“Mitä sinä etsit,” kysyi 
Itsepäinen, “koska sinä 
jätät koko maailman 
löytääksesi sen?”



“Minä etsin taivaallista perintöosaa, joka kestää 
iankaikkisesti,” vastasi Kristitty. 
“Jumalan asettamana aikana 
se annetaan niille, jotka 
uutterasti etsivät sitä. 
Lukekaa siitä, jos 
tahdotte, tästä Kirjastani.”



“Ei,” sanoi Kristitty. 
“Olen laskenut käteni 
auraan enkä katso taakseni.”



Itsepäinen: “Tulehan, naapuri Taipuvainen. Palataan 
takaisin ja mennään ilman häntä kotiin.” Taipuvainen: “Jos 
se, mitä hyvä Kristitty sanoo, on totta, asiat, joita hän etsii, 
ovat parempia kuin meidän. Sydämeni on halukas 
lähtemään naapurini kanssa.”



Itsepäinen: “Mitä, vieläkö sitä ollaan typeriä? Noudata 
ohjettani ja tule takaisin. Mistä tietää, minne tuollainen 
vajaaälyinen kaveri sinut johdattaa? Palaa, tule takaisin ja 
ole viisas.” Kristitty: “Tule kanssani, naapuri Taipuvainen. 
Sitäpaitsi siellä on varattuna monia ihanuuksia. Jos et usko, 
lue tästä Kirjastani.”



Taipuvainen: “Kuule, naapuri Itsepäinen. Aion lähteä tämän 
hyvän miehen mukana.” Itsepäinen: “Ja mina palaan 
takaisin kotiini. En halua olla tuollaisten eksytettyjen 
ja fanaattisten typerysten seurassa.” 



“Tule sitten, hyvä naapuri,”, kutsui Kristitty Taipuvaista. 
“Lähtekäämme.” Kun he menivät, nämä kaksi miestä 
keskustelivat keskenään. “Ystäväni,” kysyi Taipuvainen, 
“tunnetko tien tänne haluttuun paikkaan?” Kristitty kertoi 
Taipuvaiselle Evankelistasta. 



“Evankelista neuvoi minua kiirehtimään kaukaiselle pienelle 
portille, joka on edessäpäin,” sanoi Kristitty. “Siellä 
tulemme saamaan lisää ohjeita tästä tiestä.” Yhdessä 
miehet kävelivät vakaasti kohti porttia ja keskustelivat 
mennessään. 



“Naapuri Taipuvainen, olen iloinen, että suostuit lähtemään 
kanssani,” rohkaisi Kristitty ystäväänsä. “Jos Itsepäinen olisi 
tuntenut ne voimat ja kauhut, mitä minä olin tuntenut, niin 
hän ei olisi kääntynyt takaisin.” 



“Naapuri Kristitty,” sanoi 
Taipuvainen, “kerro 
minulle enemmän, mitä 
nämä suuret asiat ovat; 
ja kuinka me voimme 
nauttia niistä, ja minne 
olemme menossa.” 
Taipuvainen näytti 
olevan täynnä 
kysymyksiä. Kristityn oli 
vaikeaa selittää niitä.



“Mutta koska olet niin 
innokas tietämään, minä 
luen niistä Kirjastani.” 
“Oletko sinä varma, 
että sanat Kirjassasi 
ovat tosia?” kysyi 
Taipuvainen. “Kyllä,” 
vastasi Kristitty. 
“Absoluuttisen varma, 
koska tämä Kirja tulee 
Jumalalta, joka ei voi 
valehdella.”



“Hyvä,” sanoi 
Taipuvainen. “Nyt, 
mitä asioita on 
puhuttu Kirjassa?” 



“On olemassa iankaikkinen valtakunta, jotta voisimme asua 
siellä ja lahja iankaikkisesta elämästä kaikille, jotka asuvat 
siellä,” kertoi Kristitty Taipuvaiselle. “Miten ihmeellistä,” 
sanoi Taipuvainen. 
“Mitä muuta on siellä?” 
“Siellä on kunnian kruunut, 
jotka annetaan meille ja 
vaatteet, jotka saavat 
meidät loistamaan kuin 
tuo aurinko, joka 
valaisee taivasta.”



“Tämä on loistavaa. 
Mitä muuta?” kysyi 
Taipuvainen. “Siellä ei 
ole enää itkua, eikä 
murhetta, sillä Hän, joka 
omistaa paikan pyyhkii 
kaikki kyyneleet 
silmistämme,” luki 
Kristitty Taipuvaiselle. 
Hän luki tästä useista 
kohdista, jotka olivat 
Jumalan Kirjassa.



Kuinka mukavaa olikaan 
ollut näille kahdelle 
pyhiinvaeltajalle rohkaista 
toisiaan muistelemalla 
Jumalan Sanan 
lupauksia. Taipuvainen 
pohti pian enemmän 
kysymyksiä, joita 
voisi kysyä.



Kristitty: “Siellä 
olemme serafien ja 
kerubien kanssa ja ne 
ovat olentoja, jotka 
näyttävät silmissämme 
häikäiseviltä.” Serafit 
ja kerubit ovat 
kahdenlaisia 
taivaallisia 
olentoja, jotka 
ovat enkeleitä 
palvelemassa Jumalaa 
hänen valtaistuimensa 
edessä.



“Siellä me saamme 
kohdata tuhansia ja 
kymmeniä tuhansia 
ihmisiä, jotka ovat 
menneet sinne ennen 
meitä siihen paikkaan. 
Ketkään heistä eivät 
ole loukkaavia, 
mutta rakastavia 
ja pyhiä. Jokainen 
heistä vaeltaa 
Jumalan edessä 
ja elävät Hänen 
läsnäolossaan,” 
jatkoi Kristitty. 



Jatkuu…


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57

