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”Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee 

tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman 

syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat” (Hepr. 9:27-28). 

 

MUISTIKUVA – Bagram’in lentokentältä, Afganistanissa, talvella 2010 

”Ampuu! Ampuu! Ampuu! Kranaattihyökkäys käynnissä!” Ravistelin itseni hereille. Jotain olisi 

tehtävä. Pannako housut päälle ja kengät jalkaan ja syöksyä bunkkeriin, vai maata vain sängyssä, 

kun sisään tuleva ammus nopeasti lähestyi. 

 

Lentoajasta riippuen minulla oli 5-15 sekuntia aikaa toimia. Osana joukkuetta, joka oli asentanut 

rakettivaroitusjärjestelmän, olin myös hyvin tietoinen vihollisen tähtäämättömien laukausten 

sattumanvaraisuudesta. Oli hyvin paljon mahdollista, ettei se osuisi minuun. 

 

Toisaalta olin myös hyvin tietoinen siitä, että majoitus metallikontissa ei tarjonnut todellista suojaa 

rakettien kahdeksantoista paunan voimakkailta räjähteiltä, jotka saisivat helposti kontin ja minut 

sen sisällä näyttämään sveitsiläiseltä juustolta. Jäädäkö sänkyyn vai mennäkö bunkkeriin? 

 

Olen käynyt sen läpi kymmeniä kertoja ennenkin ja ottaen huomioon ulkona vallitsevan reippaan 

talvisään päätin kääntää kylkeä, rukoilla ja laskea. Tuhatneljä, tuhatviisi, tuhatkuusi… 

THUWHUMP! Raportti jylisi aivan vierestä, että mahdollisesti tappava ammus oli iskenyt lähelle, 

mutta toisaalle. Ainakaan siinä ”luodissa” ei ollut minun nimeäni. Kiitoksia, Herra Jumala! 

 

Elämää sota-alueella... 

Sota-alueella, jossa sinua kohti ammutaan rutiininomaisesti, oli vähitellen tultava toimeen tiettyjen 

asioiden kanssa. Yksi asia, joka oli opittava hyväksymään, oli se karu totuus – että kuolema on 

sattumanvarainen. Esimerkkejä tosielämästä: 

• Ryhmä sotilaita on ruokasalissa jonossa – raketti räjähtää tappaen kaksi heistä. 

• Siviili istuu pesulan palvelutiskillä; saapuva raketti, vaikka suutari, eikä räjähdä, 

kuitenkin iskee miehen rintaan täysillä seivästäen hänet tuoliinsa – ja tappaen 

välittömästi. 

• Sotilas kokovartalopanssarissa, raketin räjähdyssäteen reunalla, silti saa osuman euron 

kolikon kokoisesta sirpaleesta, joka tulee epätodennäköistä reittiä helikopterin avoimen 

kontin läpi löytäen hänet toiselta puolelta; sitten löytäen hyvin kapean raon 

kaulapanssarin ja kypärän välillä katkaisten hänen selkärankansa – tappaen hänet heti. 

Olet kuullut, että joku oli “väärässä paikassa väärään aikaan”. Taistelualueella olet jo väärässä 

paikassa. Näillä ihmisillä (antakoon Jumala levon heidän sieluillensa) oli kysymys ”ajasta” ja 

heidän ”aikansa” oli tullut. ”Luodissa” oli heidän nimensä. 
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Mikään ei saa sinua niin keskittymään elämän ja kuoleman välittömyyteen, kuin 

taistelualueella oleminen. 

Tämä on se, joka meillä on yhteistä näiden poismenneiden sielujen kanssa; on olemassa luoti 

meidän nimellämme. Se on fakta. 

Sinun kohdallasi on todennäköisempää, ette se ei ole sisään tuleva raketti, mutta se voi olla 

autokolari, sydänkohtaus, liukastuminen, ohi ajavasta autosta ampuminen, syöpä, tai vain loppuun 

kulunut pettävä kroppa. Selvä väistämätön tosiasia on, että Kristuksen ylösnousemuksen 

jälkeen ”luoti” on jossakin muodossa, tai jollakin tavalla, lopulta löytänyt 100 % ihmiskunnasta. 

Kukaan ei ole paennut kuoleman mustaa seinää. 

KUVA LÄHITULEVAISUUDESTA – Pandemia-alue kaikkialla maailmassa huhtikuussa 2020 

Kun kirjoitin nuo sanat vuonna 2015, kukaan ei ennustanut eikä profetoinut, että COVID-19-

pandemia tuhoaisi ihmiskunnan terveyttä ja elämää maailmanlaajuisesti. 

Tällä hetkellä kyseessä ei ole luoti, jossa olisi ihmisen nimi, vaan virus. 

Suuri osa ihmiskunnasta on nyt kasvotusten kuoleman kanssa; ja monien todellisuus on yhtäkkiä 

muuttunut ja tullut järkytetyksi. Me kaikki olemme tulossa julman tietoisiksi inhimillisen 

olemassaolon armottomammista puolista ja ohuemmasta viivasta, joka nyt on elämän ja kuoleman 

välillä. 

COVID-19:sta huolimatta perusasia pysyy muuttumattomana, että kunnes tempaus tapahtuu 

ihmiskunnan 100 % kuolleisuusaste tulee jatkumaan. Me kaikki kuolemme. Se on vain ajan 

kysymys, sillä ei ole mitään luodinkestävää liiviä, joka pysäyttäisi luodin, tai ehkä tämän viruksen, 

jossa on sinun nimesi. 

Huomioimatta tätä tosiasiaa, monet meistä edelleen kieltävät kuoleman ja päättävät kääntää 

kylkeä sängyssään jatkaen untaan. Mutta kun COVID-19 on kaikkien ovilla ja radion ja TV:n kautta 

lähetetään koteihimme, on paljon vaikeampaa sivuuttaa kuolema tässä mediavetoisessa ajassa. 

Paikalleen jähmettynyt uutismedia tarjoaa jatkuvan päivitysvirran kasvavista tartunta- ja 

kuolemantapausluvuista. Jatkuvasti silmiemme edessä olevana kuolemaa ei ole ihan niin helppo 

jättää huomiotta, ikään kuin voisimme jotenkin olla ajattelematta tätä painajaista ja saada sen noin 

vain menemään pois. Kuolemamme odottaa; se on luoti, jota emme voi väistää omin avuin. 

Aivan liian usein olemme kuin rikas mies (Luuk. 12:16-20), joka oli kiinni elämässä, suunnitellen ja 

varastoiden asioita entisten lisäksi, ikään kuin hänellä olisi ollut loputon päivien virta edessään. 

Jeesus päättää tämän vertauksen sanomalla: ”Mutta Jumala sanoi hänelle: ’Sinä mieletön, tänä 

yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?’” 

Rikkaan miehen lailla me kaikki saamme luodin, ehkä viruksen, tai jonkin muun, lopettamaan 

lihamme elämän, sillä päivämme ovat Jumalan tiedossa ja Hän on ne laskenut. Voit olla varma, 

että kuolet ajoissa, silloin, kun on Jumalan aika. 

Olemme kaikki NYT globaalilla COVID-19-taistelualueella 

Älä narraa itseäsi; ympärillämme on käynnissä hengellinen sota ihmisten sieluista. Tykkäämme 

siitä tai emme, tiedämmekö siitä, tai emme, me kaikki näyttelemme osaamme siinä. Kun sinun 

luotisi osuu kotiin, maallinen osasi tässä taistelussa päättyy; jäljelle jää vain toinen kahdesta 

raamatullisesta tuloksesta: 

 

1. Sinä olet poissa ruumiista, mutta sielusi ja uusi, turmeltumaton ruumiisi ovat läsnä Herran 

kanssa ikuisesti uskovana, jonka Pyhä Henki on sinetöinyt Jeesuksen Kristuksen armon 

kautta (2. Kor. 5:8 ja Ef. 1:13 -14), tai 

 

2. Lihasi kuolee, mutta iankaikkinen sielusi kohtaa tekojesi tuomion Suuren Valkean 

Valtaistuimen edessä ja sitten se kohtaa mahdollisesti iankaikkisuuden vaivan paikassa, 

jota kutsutaan tuliseksi järveksi (Ilm. 20:11-15). 



 

Jos olet jo uskova, niin Aamen! Sillä tempaus on lähellä ja Jumalalla on sinulle vielä työtä! Siksi 

kylvä siementä Kristuksen valtakunnalle, kun on vielä valoa, sillä pimeys lankeaa kohta 

päällemme, jolloin kukaan ei voi tehdä työtä. ”Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa 

Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä 

vaeltaisimme” (Ef. 2:10). 

 

Jos et ole uskova, niin Raamatun Jumala ei tarjoa sinulle muita iankaikkisuusvaihtoehtoja, kuin 

kaksi edellä mainittua. Kehosi kuoleman jälkeen muiden ihmisten rukouksilla ei ole merkitystä 

sielullesi. Tämä on yksityinen päätös yksin sinulle. 

 

On yksi keino, jolla voit saada pelastuksen. ”Jeesus sanoi hänelle: ’Minä olen tie ja totuus ja 

elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.’” (Joh. 14:6). Ja se on 

henkilökohtaisen suhteen kautta Jeesukseen Kristukseen, ihmiskunnan Lunastajaan. ”Sillä jos sinä 

tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista 

herättänyt, niin sinä pelastut” (Room. 10:9). 

 

Ja aidalla istuminen on päätös hyljätä taivaan ja maan Luojan, Jeesuksen Kristuksen, tarjous. 

”Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut 

Jumalan ainokaisen Pojan nimeen” (Joh. 3:18). 

 

Lopuksi... 

COVID-19-kuoleman satunnaisuus on nyt ilmeistä koko todistavan ihmiskunnan edessä. Tämän 

maailman langennut luonne ja siihen liittyvä kuolema ovat nyt konkreettisia jokapäiväisessä 

elämässämme. Sinun tarvitsee vain seurata uutisia, jotka raportoivat kellon ympäri joka päivä 

sadoista ja jälleen sadoista kuolevista sieluista, jotka lähtevät maasta päivittäin seuraavaan 

elämään – olivatpa sitten suuria tai pieniä, rikkaita tai köyhiä kaikista kansoista, heimoista, kielistä 

ja valtioista. Kuoleman satunnaisuus on suuri tasoittaja, eikä sen kanssa voi neuvotella, eikä sitä 

voi ostaa pois. 

 

Toisin kuin sotavyöhykkeellä, emme kuitenkaan saa ennakkovaroitusta, joka varoittaisi meitä, 

että ”virus meidän nimellämme” on tulossa. Kuolema on yhtä todellinen kuin elämä. Aikamme on 

lyhyt, joten käytä se oikein. Ole valmiina! Ole Kristuksessa! 

Jumalan siunausta! Tule, Herra Jeesus, tule! 

J&J Ranch Ministries – ”Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa” (Joos. 24:15). 

 

For my YouTube channel search for “rancherjoe” 

Contact me at jojoekwaj@yahoo.com 

 


