
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 12

AIHE: Herran paluun seuraukset (2)
Sota taivaassa: Saatana heitetään ulos

LUE Ilm. 12:7-12a
7  Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja
hänen enkelinsä sotivat,
8  mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.
9  Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin
villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.
10  Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän
Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät
syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.
11  Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole
henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.
12  Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte!

Suuri taistelu pääsee tässä kohtaa valloilleen taivaassa, koska Saatanan läsnäolo taivaassa ei
ole yhteensopiva seurakunnan kanssa siellä. Arkkienkeli Mikael ja hänen enkelinsä sotivat
löhikäärmettä ja hänen enkeleitään vastaan.  Se tulee epäilemättä olemaan paljon suurempi taistelu kuin
mikään "Tähtien Sodan" versio!! Lohikäärme ei voi voittaa, vaan hänet voitetaan ja heitetään taivaasta
ulos. Katsotaan joitakin niistä nimistä, joita Saatanalle on annettu tässä raamatunkohdassa:

“vanha käärme,” 1 Moos. 3:1:ssä, kun hän kiusasi Aadamia ja Eevaa.
“paholainen,” merkiten “syyttäjää” ja tästä toiminnasta puhutaan jakeessa 10.
“Saatana,” mikä merkitsee “vastustaja.”

Sanotaan, että hän harhauttaa koko maailman. Maailman kiinnostus häneen on universaalia;
joka tapauksessa, ihmiskunta on vapaaehtoinen rikoskumppani hänen häpeällisessä petoksessaan ja
seuraa häntä halukkaasti. Mutta, “kuka on oikeassa?” Onko maailma oikeassa - jolla on kyltymätön
nälkä syntiin, moraalittomuuteen, korruptioon, orgioihin, päihtyneisyyteen ja hävyttömiin esityksiin?
Vai onko se kourallinen kristittyjä, jotka Jumalaa peläten ja maailman halveksimina nyt taistelevat
syntiä vastaan? Tässä raamatunkohdassa näemme maailman voittajan, Saatanan, karkoitettuna,
taivaasta heitettynä. Jumalan mielipide on hyvin selvästi näkyvissä tässä tapauksessa! Tulemme siihen
johtopäätökseen, että MAAILMA ON VÄÄRÄSSÄ!!  Se vain odottaa hetkeä, jolloin Jumala omalla
ajallaan osoittaa sen heille tällä dramaattisella tavalla.

ESIMERKKI tästä:  Nooa todisti tulevasta tuomiosta yli sadan vuoden ajan, jotka häneltä
meni arkkia rakentaessa, mutta ei kukaan lukuunottamatta hänen lähimpiään (7 muuta henkilöä)
uskonut häntä. Koko maailma oli häntä vastaan; joka tapauksessa koko maailma oli väärässä ja
tuhoutui, hukkuen vedenpaisumukseen. Hebr. 11:7 sanoo, että “uskonsa kautta hän tuomitsi
maailman.”  Olemme katsoneet Matt. 7:13-14:ää jo toistuvasti, jossa vakuutetaan, että  “monet”
menevät kadotukseen, kun taas niitä on “vähän” jotka pelastuvat. Oletko sinä noiden “monien” vai
“muutamien” joukossa?

Kun Saatana heitetään alas maan päälle, hän ei enää ole “ilmavallan hallitsija.”  Kristuksen
täydellinen valta tulee voimaan taivaassa. “Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme
valtakunta ja hänen Voideltunsa valta.” (Ilm. 12:10)   “Pelastus” tässä viittaa täydelliseen
pelastukseen, ilman synnin läsnäoloa - tai tuon pahan vastustajan, joka jatkuvasti syytti veljiä.

Jae 11 on hyvin valaiseva. “Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa
sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.”  Se kuvaa uskovan
voittoa Saatanasta . . . missä mielessä?

“he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta.”   Työ, jonka Hän teki poistaakseen
syntimme antoi mahdollisuuden poistaa se todistusaineisto, mikä oli Saatanan syytöksien perustana
heitä vastaan, Jumalan läsnäolossa: Hän poisti heidän syntinsä!

 “ja todistuksensa sanan kautta”  Heidän saarnaamansa evankeliumi oli tavoittanut toisia,
vapauttaen heidät myös Saatanan valheesta, ja tuonut heidät pelastavaan uskoon Kristuksessa.

“vaan olleet alttiit kuolemaan asti.”   Uskollisina todistajina he mieluummin kuolivat kuin
olivat hiljaa ja lopettivat Kristuksesta todistamisen, tai että olisivat kieltäneet Hänet. Herra julistaa
vihollisesta, paholaisesta, voittonsa kunniaa. Nykyään monet pelkäävät liittyä Kristukseen kritiikin ja



häpeän pelosta, jota he Kristuksen takia saisivat vastaanottaa. Mutta näemme, että tulevaisuus ja
iankaikkinen voitto ja kunnia on niille varattu, jotka ovat Kristuksen.  Näe totuus tästä suuresta
tosiasiasta, rakas lukija, ja vastaanota Kristus Vapahtajaksesi ja Herraksesi nyt.

Palataksemme nykyiseen aikaan, kun Saatana vielä on suosionsa huipulla, katsokaamme
jotakin hänen toiminnastaan ja ja pahoista aikomuksistaan.

A. HÄNEN NYKYINEN TOIMINTANSA PELASTUMATONTA VASTAAN

LUE  2 Kor. 4:3-6
3  Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
4  niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista
valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
5  Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän
palvelijanne Jeesuksen tähden.
6  Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että
Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
Näemme, että hänen tomintansa "tämän maailman jumalana" on vastoin niitä tarkoitusperiä, joita
Jumalalla on ihmiskunnan siunaukseksi. Saatana yrittää sokaista heidät, peittää heidän silmänsä niin,
että kiinnostuneelle ihmiselle ei näkyisi "valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista",
joka on " valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen
kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa".

LUE Kol. 1:12-14
12  kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on
valkeudessa,
13  häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa
valtakuntaan.
14  Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen
Tämä raamatunkohta osoittaa meille, että pelastus vapauttaa syntisen Saatanan vallasta.
“Lunastaminen,… syntien anteeksiantaminen”   Ilman sitä, meidät tuomittaisiin automaattisesti,
synnistä kuolleina. Mutta lunastuksessa Kristus ottaa vastuun synneistämme. Sen seurauksena tuomio
ei enää lankea syntisen päälle, vaan hänen Lunastajansa päälle. Jos syntinen vastaanottaa Kristuksen
Lunastajanaan, Kristus vastaa hänestä. Tuomion voi siis näin välttää.

B. SAATANAN TOIMINTA PELASTUNEITA VASTAAN
1 Piet. 5:8  “Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin

kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä:”
Nyt, muista Ilm. 12:7-11:

paholainen = syyttäjä, ---syyttää veljiä
saatana = vastustaja

Mikä, tai kuka suojaa meitä Saatanan syytöksiltä nyt? Jälleen vastaus tulee itse Kirjoituksista:
1 Joh. 2:1-2
1  Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin
meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.
2  Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

Kristus on puolustusasianajajamme. Kun Saatana ottaa esille syntimme ja syyttää meitä
Jumalan edessä, Kristus nousee puolustamaan meitä sen syntien poispyyhkineen työnsä perusteella,
jonka Hän suoritti noiden samojen syntien vuoksi ristillä.

Onko sinulla puolustusasianajaja? Sinulla voi olla - vastaanottamalla Kristuksen.

Mutta mikä ilo ja vapautus uskovalle, kun 1) meidät kutsutaan nousemaan taivaaseen, ja 2)
synti ei enää sitten ole kanssamme, ja 3) synnin laki ei sitten toimi meitä vastaan, ja 4) kun syyttäjä on
heitetty ulos! Etkö sinäkin haluaisi tämän tulevaisuudennäkymän? Se on sinun tänään, jos vastaanotat
Kristuksen Herranasi ja Vapahtajanasi.

KYSYMYKSET 12    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)

1)  Ilm. 12:7-12a:  Miksi Saatana pitää tässä raamatunkohdassa heittää ulos taivaasta?



2)  Mitä hänen nimensä tarkoittavat?  paholainen________________
                                             saatana____________________
3)  Mitä historiallisia esimerkkejä meillä on siitä, että súuri enemmistö voikin olla väärässä?
4)  2 Kor. 4:3-6:  Kuinka paholainen työskentelee nykyään pelastumattomia vastaan?
5)  Kol. 1:12-14:  Mikä lunastusmaksu Kristuksen oli maksettava meidän vuoksemme?
6)  1 Piet. 5:8:  Mitä paholainen tekee uskovia vastaan?
7)  1 Joh. 2:1-2:  Selitä, miten Kristus toimii puolustusasianajajana uskovan puolesta.

Onko Kristus sinun puolustusasianajajasi?


