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Kiitokset

Kiitos kirjan valmistumisesta kuuluu kaikille niille, jotka ovat rohkaisseet minua viimeisen neljän vuoden aikana tämän kiistoja herättävän aiheen tutkimuksessa: Perheelleni (isäni, äitini ja kaksi vanhempaa veljeäni), Leo Mellerille
(jota lähestyin ensimmäisenä perheeni ulkopuolella), ja lukuisille uusille kristityille tuttavuuksille, jotka ovat lähestyneet minua blogini myötä, ja joiden
kanssa olen saanut jakaa monia mielenkiintoisia (ja luottamuksellisiakin) keskusteluja. Ja tietysti suurin kiitos kuuluu Hänelle, joka rohkaisi, piti pääni pystyssä ja valoi uskoa itseeni silloinkin, kun kukaan muu ei rohkaissut, Pelastajallani Jeesukselle Kristukselle, Hänelle, jolle yksin kuuluu kunnia, kirkkaus ja valta
korkeuksissa.

Soli Deo Gloria
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”Muistakaa se sana, jonka minä
teille sanoin: ’Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin
vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat
vaarin teidänkin sanastanne.’”

Todistukseni

V

iisas mies kerran sanoi, ”Hiljaisuus pahan edessä on pahaa itsessään.

Jumala ei tule pitämään meitä syyttömänä. Puhumattomuus on
puhumista. Tekemättömyys on tekoja.” 1 Tämä mies oli luterilainen

pappi

Dietrich

Bonhoeffer,

joka

teloitettiin

Flossenbürgin

keskitysleirillä vain muutamia viikkoja ennen Saksan antautumista. Ehkä itseäni
motivoi myös sama filosofia, kun kirjoitan aiheesta minkä monet hylkäävät
suoralta käsin ilman syvällisempää perehtymistä asian laajoihin perusteisiin.

1

https://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/inspiring-quotes/20-influential-quotes-by-dietrichbonhoeffer.html
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Tulevaisuuden ennustamisessa on aina omat riskinsä. Mutta tätä eskatologia
(yhdistelmä kreikan sanoista eskatos, lopun, ja logos, tutkimus) pohjimmiltaan
on. Yritystä tulkita historiaa ja tulevaisuutta sen valossa mitä Raamattu kertoo
meille menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.
Raamatun Jumala ei ole deistisen uskon mukainen passiivinen tarkkailija, joka
ei vaikuta luomisen jälkeen historian kulkuun ja ohjaa ihmiskunnan kohtaloa.
Raamattu sanoo Jumalan olevan perimmäinen voima, joka saa aikaan
sivilisaatioiden nousun ja tuhon ja määrää edeltä päivää ja hetkeä myöten
valtakuntien elinpäivät (Dan. 2:20-22). Kirjoitukset jopa kertovat Jumalan
tehneen liiton ihmiskunnan kanssa ja lähettäneen maailmaan ainoan Poikansa,
joka otti pienen lapsen muodon. Tämän lapsen syntymää me juhlimme yhä
2000 vuotta myöhemmin 25. joulukuuta, talvipäivänseisauksen jälkeen, kun
pimeä vuodenaika alkaa väistyä ja valon lisääntyminen luonnossa muistuttaa
meitä siitä valosta, jonka Kristus toi ja tuova tämän maailman pimeyteen. Tämä
lapsi kasvoi noin 30 -vuotiaaksi mieheksi, joka saarnasi laupeudesta ja
oikeudesta ja jonka Pontius Pilatus tuomitsi ristinkuolemaan Rooman aikaisessa
Juudeassa lunastaakseen ihmiskunnan syntivelan meidän puolestamme. Hän ei
kuitenkaan jäänyt hautaan, vaan nousi ylös kolmantena päivänä lupauksena
iankaikkisesta elämästä, jonka Jumala on tuova kerran maanpäälle Hänen
Poikansa täytetyn työn tähden kaikille niille, jotka turvaavat Hänen nimeensä ja
uskovat Raamatun lupauksiin.
Olet ehkä kuullut tämän tarinan jo ennestään. Mutta se ei ole pelkkä tarina,
vaan historiallinen totuus, jonka Jeesuksen elämän silminnäkijät ja Hänen
opetuslapsensa kirjoittivat ylös todistukseksi jälkipolville. Sen valo loistaa yhä
tänäänkin monien sydämessä saaden ihmisiä muuttamaan elämänsä tuhoisan
suunnan ja osoittamaan rakkautta niillekin, jotka eivät sitä ansainneet. Se saa
ihmiset uhraamaan elämänsä jonkin heitä itseään suuremman asian puolesta.
Itse olen uhrannut elämäni eskatologian tutkimukseen. Mietin joskus, olenko
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sijoittanut elämäni vääriin asioihin. Pelaanko liian suurilla panoksilla, kun
kirjoitan aiheesta, johon jopa moni kristitty veljeni ja sisarenikin suhtautuu
epäluulolla, loanheitolla ja ylenkatseella? Olenko ottanut liian suuren riskin?
Mutta elämä itsessään on yhtä suurta uhkapeliä ja menestyminen siinä voi
perustua vain riskien ottoon. Toisaalta minulla ole mitään hävittävää. Minulla ei
ole työtä, perhettä tai asemaa, jota minun tulisi varjella (tästä syystä kirjoitan
oikealla nimelläni). Olen ollut pitkäaikaistyötön ja yhteiskunnan ulkopuolinen
aina siitä lähtien kun päätin peruskouluni vuonna 2005. Olen nyt 30 -vuotias ja
käyn psykiatrisessa kuntoutuksessa ongelmistani, jotka ovat yhteydessä pitkään
jatkuneeseen työttömyyteen ja diagnosoituun pakko-oireiseen mielenhäiriööni.
Kaikki eivät halua ehkä puhua julkisesti psyykkisistä ongelmistaan ja ymmärrän
sen täysin hyvin. Itselläni ei ole juuri muuta vaihtoehtoa, mikäli aion olla täysin
avoin ja rehellinen elämänhistoriastani, joka on johtanut minut tähän hetkeen.
Menemättä sen syvemmälle, ongelmieni juuret, palaa koulumaailmaani,
mikä ei ollut minulle erityisen helppoa aikaa. Koko peruskouluni ajan olin
luokkani hylkiö ja pilkankohde. Välitunneilla minulla oli tapana nojata yksin
kouluni seinää vasten, sillä juuri kukaan ei viihtynyt minun seurassani.
Ystävystyin jonkin verran koulun muiden hylkiöiden kanssa, mutta nekin jäivät
hyvin pinnallisiksi kaverisuhteiksi. En syytä tästä ketään. En vanhempiani,
opettajiani taikka koulutovereitani. Minulla on tapana syyttää siitä kaikesta vain
itseäni. Mutta minulla oli onnekseni eräs ystävä, joka on kantanut kanssani
tämän syyllisyyden ja häpeän taakan. Nimittäin Jeesus Nasaretilainen. Hän ei
kantanut vain syntejäni, mutta Hän kantoi myös minut silloin kun muut jättivät
maahan. Hän seisoi vierelläni silloin kun muut kulkivat ohitseni.
Kun muut pilkkasivat, Hän oli vierelläni ja jakoi tuon pilkan minun kanssani.
Tein jo 11 -vuotiaana sen valinnan, että päättäisin seurata Häntä, maksoi mitä
maksoi. Otin kouluuni huomiota herättävän noin 10 cm mittaisen kaulakorun,
krusifiksin, merkiksi ristiinnaulitusta Kuninkaastani, jota en aikonut hävetä enää
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luokkatovereitteni seurassa. Muistin nimittäin
nämä sanat, ”Sillä joka häpeää minua ja minun

sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän
tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien
kirkkaudessa.” (Luuk. 9:26) Tämä päätös maksoi
minulle

ison

hinnan.

Tulin

pilkkakirveiden

silmätikuksi ja sain osan siitä ivasta ja häpeästä
mitä Vapahtajani päätti kärsiä vuoksemme
Golgatan ristillä.
Tästä syystä koulu oli minulle pelkkää piinaa ja
kannan yhä tänäänkin sen jättämiä arpia sisälläni.
Tämä vaikutti myös opiskeluni motivaatioon
joidenkin muiden tekijöiden ohella, joista yksi oli

”Joka ei ota ristiänsä ja seuraa
minua, se ei ole
minulle sovelias.
Joka löytää elämänsä, kadottaa
sen; ja joka kadottaa elämänsä
minun
tähteni,
hän löytää sen.”
Matt. 10:38-39

Matteus 10:3839

orastava OCD:ni minkä johdosta minulla oli
vaikeuksia

selviytyä

tunneilla

ajoissa.

Myöhemmin tämä on ollut syynä myös siihen
miksi kaikki työkokeiluni ovat epäonnistuneet ja
miksi

minusta

tuli

yhteiskunnasta

syrjäytynyt ”sosiaalipummi”. Koko elämääni on
varjostanut

häpeä,

itsesyytös

ja

tunne

epäonnistumisesta. Mutta näihin negatiivisiin
tunteisiin

on

sekoittanut

myös

tunne

menestyksestä ja voitosta. Menestyksestä, koska
pääsin elämässäni niihin tavoitteisiin, jotka asetin
nuoruudessa itselleni. Voitosta, koska tiedän että
olen Voittajan puolella. Koska tiedän, että tarina
Ristiinnaulitusta ei pääty Hänen häpeälliseen
kuolemaansa. Koska tiedän, että Hän on
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Kuningasten Kuningas ja Herrojen Herra, joka on tuleva kerran alas
tuomitsemaan koko maailmaa ja hallitsemaan sitä yhdessä pyhiensä kanssa.
En ole sen arvoinen, että voisin kutsua itseäni pyhäksi, sillä usein koen
epäonnistuneeni myös Hänen edessään. Mutta Hän ei tullut maailmaan terveitä
vaan sairaita varten. Hän ei tullut tänne pyhiä, mutta syntisiä varten. Hän ei
tullut tuomitsemaan ja lyömään lyötyjä vaan osoittamaan meille oman lihamme
synti ja heikkous. Hän tuli voidakseen näyttää Hänen ehdottoman rakkautensa
ihmistä kohtaan, jonka Hän loi Hänen omaksi kuvaksensa. Hän ei rakasta meitä
syntiemme ja heikkoutemme tähden, vaan niistä huolimatta. Toivon, että tämä
sanoma voisi saada sinutkin, rakas lukija, ymmärtämään sitä hintaa, jonka Hän
maksoi sinun syntiesi lunastamiseksi.
Hän antoi ainoan Poikansa, ettei yhdenkään meistä tarvitse hukkua. Hän
kutsuu meitä luoksensa yhä tänäänkin. Hän kutsuu niitä, jotka Hänen ääntänsä
kuulevat, ja Hän vastaa jokaiselle, joka Hänen nimeään avuksi huutaa. Olkoon
Jumalan armo ja rauha sinun ylläsi tätä kirjaa lukiessasi.
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”Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen
rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he
ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka
olivat olleet Jeesuksen kanssa.”
Ap.t. 14:13

Esipuhe

T

ietokirjan kasaaminen ei ole helppoa puuhaa. Omien ajatustensa artikuloiminen paperille lähdeviitteillä pakattuun johdonmukaiseen kokonaisuuteen ei ole niin yksinkertaista kuin moni kuvittelee. Itse voin olla
ylpeä siitä, että vaikka peruskouluni päättötodistuksen arvosanat eivät

riittäneet edes lukioon asti, onnistuin aloittamaan seitsemän vuotta myöhemmin kirjan, jonka sivumäärä paisui lopulta 700. Äidinkieleni oli koulussa aivan
yhtä huono kuin kaikki muutkin oppiaineet musiikkia ja kuvaamataitoa lukuun
ottamatta. Useimmissa aineissa sain vain 5, mutta jälkimmäisissä sain 9. Musikaalisuus ja taiteellisuus lienee periytynyt isältäni luonnonlahjana.
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En osaa lukea edes nuotteja, mutta olen säveltänyt aikuisiällä esimerkiksi neliäänisen fuugan – mitä pidetään yhtenä vaikeimpana sävellysmuotona - mukailemalla barokin ajan mestarin Johan Sebastian Bachin kontrapunktista sävellystyyliä. Kirjoitin 700 -sivuisen käsikirjoitukseni vuosina 2012 – 2014 ja olen pannut sen ilmaiseen jakeluun blogini verkkosivulle tammikuusta 2015 lähtien. Tavanomaisessa kirjakoossa tuo täytyisi painaa noin 1000 sivuun. Tästä syystä Leo
Meller, Kuvan ja Sanan aikaisempi toimitusjohtaja, kertoi minulle seuraavaa:
Olen suuresta mielenkiinnosta pyytänyt käsikirjoituksestasi paperiprintin ja olen silmäillyt sitä. Totean materiaalin olevan mielenkiintoista ja kirjoituskykysi olevan todella hyvä. Olen utelias kokonaisuuden suhteen, mutta en siihen voi paneutua ennen kuin olen USA:ssa. Yksi asia on kuitenkin
selviö. Kristillisen kirjan levitystä ja hinta suhteita ajatellen emme voi ajatella näin laajan teoksen
julkaisemista. Tämän tyyppisten kirjojen levikki jää usein alle kahden tuhannen kappaleen, ja jos
sivumäärä on korkea, hinta taas ylittää sen mitä asiakas on valmis maksamaan. Tuloksena on hyllymenestys: kirja jää lopulta ilmaisjakoon, ja kustantaja joutuu suureen taloudelliseen tappioon. Tätä
KS ei voi edes ajatella mahdolliseksi. Kun käsikirjoituksesi on luettu, niin vastaamme Sinulle esittäen
— jos se yleensä on mahdollista — jotakin ratkaisua suppeammasta sivumäärästä. Jos et tätä tahdo,
ilmoita siitä, ja toki luovutamme projektista. Tietysti Sinulla on vapaat kädet lähestyä toisia kustantajia. Mutta: lukeneisuutesi ja asioitten hallinta on hämmästyttävän kiintoisaa.

Tämä

palaute

rohkaisi minua

käynnistämään ensimmäisen blogini

WordPress -sisällönhallintaohjelmistossa, jonka avulla kuka tahansa Internetin
käyttäjä voi luoda oman verkkosivunsa ilman sen erityisempää tietotaitoa. Tällä
verkkosivulla olen julkaissut tammikuusta 2015 lähtien jo yli 200 blogipäivitystä,
itseni tekemiä videoita, yms. Sivustoni tilastojen perusteella lukijamäärät ovat
olleet alhaisimmillaan noin 500 vierailijaa per kuukausi ja parhaimmillaan 1500
per kuukausi. Vuotta kohden ne olivat viimeisen kolmen vuoden ajan 11 – 12 000
kävijää.
Tilastojen mukaan olen kirjoittanut tekstiä tähän mennessä 629 709 sanaa
(keskimäärin 2000 – 4000 sanaa per artikkeli). Tämän kun lisää 700-sivuisen
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