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Noilla kahdella järkähtämättömällä sanallaan, joissa 

hän, Jumala, ei voi valehdella, hän tahtoi rohkaista 

meitä, hänen turviinsa paenneita, ja kannustaa 

pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme. 

Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se 

ulottuu väliverhon tuolle puolen. (Hepr.6:18-19)





”Jumala vannoi itsensä kautta, että Abraham ja Saara, 

korkeasta iästään huolimatta, saisivat runsaasti jälkeläisiä. 

Se, mikä näytti olevan inhimillisesti katsoen mahdotonta, 

toteutuisi, kun he Jumalan runsaasti siunaamina 

luottaisivat hänen lupauksiinsa:

Hän lupasi: ’Minä siunaan sinua runsain määrin ja annan 

sinulle runsaasti jälkeläisiä’, ja kärsivällisesti odotettuaan 
Abraham sai, mitä hänelle oli luvattu.” (Hepr.6.14-15) 



Tässä maailmassa harvat asiat ovat luotettavia ja varmoja. 

Kaikki muuttuu yhä nopeammin. Tuntuu siltä, että ainoa, 

mikä on varmaa, on se, ettei mikään ole varmaa.

Työpaikat …

Ammatit …

Talous …

Sää …

Kansainvälinen tilanne …

Terveys …

Ihmissuhteet …

.. Mitä vielä? …



Kaiken epävarmuuden keskellä on vaarana, että me 

etsimme vääristä paikoista turvallista pohjaa elämämme 

ankkurille. 

Sen sijaan, että turvanamme olisivat Jumalan lupaukset, me 

ankkuroimme elämämme houkuttelevilta näyttäviin mutta 

pettäviin asioihin kuten

rahaan, 

valtaan, 

asemaan,

julkisuuteen 

hyväksyntään

uskonnollisuuteen

omavoimaisuuteen

tiedeuskoon

ismeihin jne.



Jos me olemme näin tehneet, niin suvaitsevaisuuden, 

poliittisen korrektiuden ja vapaamielisyyden aallokoissa 

ankkurimme alkaa pettää. Ilman pitävää ankkuria alamme 

ajelehtia. 

Ajelehtiminen on vaarallista!



Kreikkalaisesta tarustosta löytyy esimerkki siitä, miten 

kaunis ja houkuttelevalta näyttävä asia voi todellisuudessa 
olla petollinen ja turmiollinen. 



Meidän ajassamme on tarjolla runsaasti ”troijan puuhevosia”. 

Hyviltä näyttäviin asioihin kuten vapauteen, tasa-arvoon, 

suvaitsevaisuuteen ja kehitykseen piilotettuina meille 

salakuljetetaan asioita ja arvoja, jotka ovat Jumalan tahdon 

ja Raamatun sanan vastaisia. 

Mikä on avioliitto?

Montako sukupuolta on olemassa?

Koska ihmisen elämä alkaa?

Mikä aloitti Hamasin ja Israelin sodan?

Onko Raamattu Jumalan sanaa?

Riittääkö, kun uskoo omalla tavallaan?

Ovatko kaikki uskonnot yhtä hyviä?

Jne. jne. ….



Hyvän lähtökohdan 

ankkuripaikkamme 

tarkistamiselle, korjaamiselle ja 

lujittamiselle tarjoaa 

Sananlaskujen kirjan jae: 

”Ennen muuta varjele sitä, 

mikä on sydämessäsi - siellä 

on koko elämäsi lähde.” 

(Snl.4:23 KR92)



RUKOUS

Rakas taivaallinen Isämme, 

sinä olit Jumala ennen maailman syntymistä

ja sinä olet oleva Jumala, 

kun maailmaa ei enää ole.

Johdata meitä läpi lyhyen elämämme, 

häädä pois tuska ja pelko.

Lujita uskoamme ja pidä yllä luottamusta siihen, 

ettei mitään satu tietämättäsi.

Jätämme elämämme sinun haltuusi. 

Tapahtukoon kaikessa sinun tahtosi.

Aamen


