Jonas Haakoninpojan ilmoitus 1801

Ja pitää tapahtuman viimeisinä
päivinä, sanoo Jumala, että minä
tahdon vuodattaa minun Hengestäni
kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne pitää ennustaman
ja
teidän
nuorukaisenne
pitää näkyjä näkemän, ja teidän
vanhempanne pitää unia uneksiman.
Ap.t.
2:17.
Tämä
ilmoitus
on
ensinnä painettu ruotsin kielellä ja
sitten toisen kerran norjan kielellä,
ja
minä
allekirjoitettu
olen
sen
saman
ilmoituksen
kääntänyt
suomeksi sen painetun ilmoituksen
jälkeen, joka oli painettu Tromssan
kaupungissa sinä vuonna 1847.
L.L.Laestadius
Rakas lukija!
Lue
nämät
sanat,
niin
saat
nähdä, mikä hirmuinen vaiva synnistä seuraa, että sinä sen kautta
tulisit kehoitetuksi etsimään lunastusta Jeesuksen veressä; että sinä
välttäisit kadotuksen asumasijaa, ja
tulisit enkeleiltä vietyksi
taivaan
iloon.
Yksi mies nimeltä Jonas Håkaninpoika, joka oli talonpoika Högsbon seurakunnassa Smålannin maaherran läänissä Ruotsin valtakun1
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nassa, ja asui Mjäsebon kylässä,
muistelee seuraavaisia, joka on tapahtunut sinä vuonna 1801:
Sen mainitun vuoden lopussa
nousin minä muutampana keskiviikon aamuna terveenä, mutta minä
tunsin jotakuta erilaista liikutusta
itsessäni. Minä rupesin vapisemaan
ja tulin voimattomaksi, etten voinut
enää hallita itseäni. Vaimo ja tytär
nostit
minut
sänkyyn.
Tämä
vapistus pysyi aina perjantai-iltaan
saakka;
kello
11
pääsin
minä
nukkumaan. Koska kotoväki näki
minun
levossa
ja
rauhassa
nukkuvan, panit he myös maata,
sillä he olit väsyneet valvomisesta
ja
murheesta
sen
kovan
tuskan
tähden, jossa he näit minun olevan.
Koska
nyt
minun
ruumiini
oli
levossa, tuli minun henkeni asetetuksi taivaan portin tykönä.Siellä
näin minä yhden enkelin vieressäni.
Ja hän sanoi minulle: "Älä pelkää!"
Ja minä näin enkelin käyvän yhtä
kaltaista tietä, ja hän otti minun
kanssansa. Sitten me menimme toisen taivaan portin tykö, jota hän
avais minulle, ja osoitti minulle
kaiken niiden kunnian jotka siellä
olivat.
Minä
näin
ulosvalittuin
sielut istuvan kunnian istuimella,
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kunnioittavan Jumalata. Välistä he
nousivat ja välistä he lankesivat
maahan,
ja
panivat
kruunujansa
istuimen eteen. Ja taas nousit he
ylös ja ylistit ja kunnioitit Jumalata
kaikissa. He istuit peräsiltänsä itse
kukin sukukuntansa luvun jälkeen.
Siellä
edempänä
pyhäin
keskellä
näin minä lukemattomat kadut ja
rajat sangen kunnialliset. Minä näin
myös
rehellisiä
opettajia,
joista
minä tunsin muutampia eläissänsä;
he olit kaikki enkelin kaltaiset.
Kuitenkin oli suuri kunnian eroitus
heidän
välillä.
Minä
näin
myös
enkeleitä kantavan
uskovaisten
sielut
käsissänsä. Ja ne enkelit ja
ulosvalitut
sielut,
jotka
olit
taivaassa,
tulit
ilolauluilla
niitä
vastatulevaisia sieluja vastaan ja
sanoit:
"Tervetulemaan
taivaan
iloon!"
Enkelit
istuit
kunnian
istuimella.
Mutta pahat henget ei tohtineet
tulla
taivaan
porttia
liki.
He
menivät ympäri niin kuin kiljuvat
jalopeurat etsien ihmisten sieluja,
mutta ei ne tohtineet tulla taivaan
portista sisälle, vaan pyörsit sieltä
takaisin.
Sen jälkeen näin minä niiden
sieluja, jotka olit riettaan hengen
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vallassa. Ne sielut olit tarttuneet
riettaan hengen ansaan, ja niillä
ansoilla he vedettiin kadotukseen.
Koska se valkeuden enkeli, joka oli
niitä ihmisiä seurannut eläissänsä,
näki,
ettei
hän
saattanut
enää
varjella sieluja, jätti hän sielun,
meni itse taivaaseen ja kukisti sen
sielun istuimen sijaltansa.
Ja enkeli osoitti minulle toisen
paikan, kussa istuimet olit pantut,
ja
ne
istuimet olit sangen kauniita
ja
kiiltävät,
ja
kunkin
istuimen päällä olit ihmisten kuvat,
ja sen kuvan päällä taivaan kaari.
Enkeli
sanoi:
"Se
kuva
oli
sen
ihmisen
haamu,
jolle
istuin
oli
pantu." Ja enkeli sanoi minulle:
"Niin
kauan
kuin
ihmisen
kasteenIiitto ei ole rikottu on hänen
istuimensa kirkas ja kaunis, mutta
niin
pian
kuin
ihminen
luopuu
Jumalasta synnin kautta, rupee hänen
istuimensa
kallistumaan
pohjattomuuteen. Ja koska ihminen
lankee ehdollisiin synteihin, tulee
alainen puoli tuolista mustaksi niin
kuin noki; ja sitä myöten kuin
ihminen tulee rohkeammaksi syntiä
tekemään,
tulee
myös
hänen
istuimensa hirveäksi." —Ja enkeli
sanoi minulle: "Niin kauan kuin
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pikkuinen valkia pilkka näkyy istuimen
ylisellä
puolella,
on
vielä
armon ovi auki, mutta jos koko
istuin on tullut mustaksi ja koloksi,
se
merkitsee,
että
ihminen
on
paatunut ja että Jumalan armo
on
häneltä
pois
otettu. Mutta jos
syntinen
täydellä
aikomuksella
kääntää itse nsä Jumalan puoleen,
koska vielä armon ovi on auki, ja
joku pikkuinen valkia pilkka on
istuimen päällä, niin tulee hänen
istuimensa kokonaan puhdistetuksi."
Enkeli osoitti minulle pohjattomuuden, sen ison palavan järven
joka palaa tulesta ja tulikivestä
iankaikkisesta iankaikkiseen.
Siellä osoitti hän minulle aikaisen
ison kattilan. Ja sen kattilan päällä
oli kansi, joka oli kiinni pantu.
Mutta siitä kattilasta nousi savu
niiden vaivasta jotka siellä olit, ja
hirmuinen
paukkuminen
ja
kipeneet. Ja enkeli sanoi minulle:
"Yksi
kipene
siitä
kattilasta
polttaisi koko maan, jos se pääsisi
ylös."
Ja minä näin yhden riettaan
hengen kantavan yhden sielua vasemmalla kynnellä. Ja siellä seisoi
toinen rietas henki miekan kanssa
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vieressä ja väänsi lukkoa; ja minä
näin ihmisten nostavan käsiänsä ja
sormiansa siitä kattilasta. Ne otit
kattilan syrjästä kiinni ja tahdoit
ylös kiikkua, mutta rietas heitti
myös sen sielun kattilaan, jonka
hän oli tuonut; ja enkeli koski miekalla
kattilan
syrjään
ja
kansi
pantiin taas kiinni. Tämä on yksi
hirmuinen
vaivan paikka.
Sitten näin minä neljä paria
hevoisia vetävän vaunua, jossa yksi
iso herra oli istumassa. Se herra
ajoi hirmuisella vauhdilla taivaan
porttia
kohti
ja
huusi
suurella
äänellä: "Pitas!" Mutta koska tuomio
oli
jo
langennut,
täytyi
hänen
mennä tulijärveen, yhtenä sielun ja
ruumiin kanssa, yhtenä vaunuinsa
ja
hevoistensa
kanssa.
Ja
yksi
rietas henki otti hänen vasemmalla
kynnellä kiinni ja sanoi: "Sinä olet
käskenyt
monta
tuhatta
rietasta
henkeä hallita sinua, mutta nyt
minä saatan yksin hallita sinua." Ja
se h e r r a h u u s i v a i k i a l l a v a l i t u s äänellä:
"Älä
vaivaa
minua
niin
surkiasti!"
Siihen
vastasi
rietas
henki: "Ei vielä ole kaikki riettaat
henget täällä, joitas olet avuksesi
huutanut." Ja rietas otti sen herran
kynsiinsä,
nosti
hänen
pystyyn,
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kiskoi kielen ulos suusta, niin myös
sydämen,
maksan
ja
keppoiset
[ keuhkot] , j a k a i k k i s i s ä l l y k s e t . L u k e mattomat pahat henget tulit sitten
sinne, jotka panit sisällykset paistumaan valkian päälle; sitten ne
sisällykset pantiin vasta sijallensa
ruumiin päälle. Ja minä kuulen vielä joka paikassa, kussa minä käyn,
kuinka surkiasti ja hirmuisesti se
herra valittaa. Ja siinä tuskassa ja
tulenliekissä täytyy hänen pysyä.
Sitten näin minä sieluja putoilevan niin kuin rakeet siihen järveen, joka palaa tulesta ja tulikivestä. Minä näin kadotettuja, joiden hampaat olit pudonneet ulos
suusta, ja taas toiset purit hampaitansa, niin että jyrinä ja pauhina
kuului kauas. Ja sanottiin, että kadotettuin vaimoihmisten sielut olit
suuressa vaivassa sentähden, että
vaimo ensinnä käärmeen viekkauden
kautta antoi itsensä vietellä Jumalan käskyjä rikkomaan.
Minä näin myös eroituksen vaivain
välillä.Itsekukin
sai
kärsiä
jotakuta
erinomaista
vaivaa
sen
synninlaadun jälkeen, jota hän oli
tehnyt maailmassa, sitä myöten tuli
myös synnin vaiva nyt näytettäväksi
pohjattomuuden ruhtinaan edessä.
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Belsebub oli sidottu keskellä pohjattomuutta; hänen hiuksensa olit
käärmeitten kaltaiset monesta väristä, ja niitä hän pudotti päästänsä, koska ne vaivat rupesit tapahtumaan.
Minä näin juomareita kaikista
säädyistä putoavan helvettiin, ja ne
mustat hirmuiset käärmeet, jotka
Belsebubin päästä olit pudonneet,
irvistelivät ja aukaisivat suutansa
juomarille
pikarilla,
täynnä
tulikiven liekkiä. Ja toiset perkeleet
ammensivat kauhalla pikariin sitä
vuotavaa tulta, ja panit aina lisää.
Ja juomarit täydyit
juoda
pohjaan asti, niin että tulenliekki turskui niinkuin palava koski nenästä.
Minä näin monenlaisia huoria,
jotka
olit
saastuttaneet
itsensä
huoruudella
sekä
salaisesti
että
julkisesti. Niitä huoria vaivattiin
monenlaisilla huoruuden välikappaleilla, jotka paloit tulesta ja tulikivestä. Ja perkeleet rupesit tanssaamaan huorain kanssa siinä palavassa liekissä. Nämät huorat olit
eläneet haureudessa ja hekumassa.
Ne olit kaikenlaisesta säädystä, jotka huoruudella olit saastuttaneet
itsensä maailmassa.
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Samaan paikkaan tulit myös varkaat ja varkaitten ystävät, jotka olit
kätkeneet varastettua kalua. Varkaitten vaivat olivat hirmuiset tulen
liekissä. Siihen paikkaan tulit myös
pyhäpäivän rikkojat, jotka olit sunnuntaina marjoja poimineet, puita
hakanneet,
kuormia
vedättäneet,
niittäneet ja vääriä reissuja tehneet. Kaikille niille tuli vaiva sen
synninlaadun jälkeen, jota he olit
tehneet. Muutamat tuomittiin vuorten sisälle menemään ja istumaan
veressä
polveen
asti,
ja
tulinen
liekki oli heidän ympärinsä.
Ne, jotka olit kaloja pyytäneet
sunnuntaina. Niitten sieluja rupesit
perkeleet pyytämään tulijärvestä.
Kaikki ulkokullatut, jotka ilman
hartautta,
ilman
totista
kääntymystä, ilman uskoa ja ilman pyhitystä olit lukeneet ja veisanneet
Jumalan pyhää sanaa, ja jotka niin
muodoin
olit
kuolleet
synnissä,
tulivat kirotuksi helvetissä. Heidän
täytyi lukea ja veisata siinä palavassa järvessä. Heidän kirjansa, joita he luit, olit myös palavat, eikä
sen tähden palaneet tuhaksi. Kaikki
panettelijat ja korvain kuiskutteli
jat, jotka juoruja kantavat ja juomalauluja laulavat, eli muuta riet9
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tautta puhuvat, heidän täytyi purra
kieltänsä
tuskan
tähden.
Itse
rietas
tuli
ja
halkaisi
heidän kieltänsä
ja
imasi
verta
heidän sydämestänsä. Noidat ja lumoojat tulit myös sinne, ja net sait
vaivaa
kärsiä
sen
synninlaadun
jälkeen, jota he olit tehneet. Ja jotka eläinten kanssa olit saastuttaneet itsensä, tulit ja möyristit yhtenä riettaan kanssa, ja rietas asetti
itsensä luontokappaleeksi heille.
Ne jotka vääryydellä olit muitten
ihmisten kalua ja omaisuutta allensa vetäneet, lensit selällensä tulijärveen ja viskasit tulta ja tulenliekkiä rintoihinsa käsillänsä. Niin
myös ne, jotka kelvottomasti olit
nauttineet Herran pyhää ehtoollista,
ne huusit kirousta tuskain tähden.
Niin tehit monet laumat, jotka olit
autuuden oikeutta haaskanneet.
Ja ne, jotka olit rajamerkit siirtäneet, kannoit palavat kivet sylissä
ja kirosit itseänsä, ja koko helvetti
vastasi: "Amen!". Minä näin myös
isot tunturit ja terävät pahdat, joittenka päälle niiden täytyi istua ja
kiskautua. Ja ne jotka olit kironneet ja joutavia puhuneet kirkkotien
päällä, siellä synnin vaiva vilustutti
heitä, niin että hampaat tärisit, ja
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taas paiskattiin tulijärveen palamaan. Siellä on itku ja hammasten
kiristys kaikille.
Väärät maanmittaajat ja väärät
perinnönjakajat tulit myös sinne, ja
vedit palavat rautavitjat perässä ja
kärsit hirmuisen tuskan ja vaivan.
Ja ne, jotka olit väärän mitan tehneet, heidän täytyi palavan puntarin
kantaa käsissänsä ja palavan kyynärän mitan, jotka poltit heidän
käsiänsä.
Kaikki
väärät
käsityöläiset (niin kuin kraatarit ja suutarit),
jotka
erinomattain
ovat
pyhän päivän rikkojat, sait myös
vaivansa kärsiä.
Suuri osa niistä, jotka kadotuksessa olit, olivat eläneet haureudessa ja hekumassa, joitten pitää
vaivaa
kärsimän
helvetissä.
Murhamiehet ja (ne), jotka olit lapsiansa surmanneet ja huoruuteen
niitä vietelleet, vaivattiin hirmuisesti
helvetissä, niin että koko
helvetti tärisi, Muutampi osa, ja
niitä oli suuri joukko, jotka tanssaamisella ja pelaamisella, kortin
lyömisellä
eli
muun
turhuuden
kanssa
olit
aikansa
kuluttaneet,
niitä perkele ajoi palavain rautahäkkien päälle kiikkumaan.
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Sen jälkeen näin minä pakanoita
tulijärven pohjan puolella. Niillä oli
vähempi vaivaa kuin nimikrislityillä. —Mutta oli mikä synti ikänäns,
jota he olit tehneet maailmassa, sen
synnin laadun jälkeen piti heidän
kärsiä vaivaa pohjattomuuden ruhtinaan edessä. Ne olit niin kuin puukappaleet tulijärvessä, välistä pohjassa, välistä päällä. Sillä välillä
kuin pakanain sielut häilyit ylös ja
alas, rupeis pohjattomuuden ruhtinas fiilaamaan rautaviljoja, (joilla
hän on sidottu). Käärmeet hänen
päässänsä,
riipuit
päässä
kiinni
niin kauan kuin hän oli fiilaamassa.
Mutta koska saatana oli kohta poikki fiilannut rautaviIjojans, valuttiin
ne taas kiinni.
Sitte näytettiin minulle ne huokiammat ja keviämmät vaivat, joita
he kärsit, jotka ei ole ansainneet
kaikkein suurinta rangaistusta. Tulen liekki nousi heidän ympärinsä;
sitte heitä nipistettiin ja puserrettiin
palavilla
hohtimilla;
heidän
ruumiinsa kiskottiin kappaleiksi, ja
taas kokoonpantiin katkeralla voiteella.
Minä näin tuomitulta kohtaavan
valituita; niistä oli toinen puoliso
taivaassa ja toinen kadotuksessa.
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Se, joka oli valittu, sanoi toiselle,
joka oli kadotuksessa: "Jos sinäkin
olisit kuunnellut Jumalan manauksia; jos sinäkin olisit tehnyt totisen
kääntymyksen,
niin
kuin
me
ja
muut
Jumalan lapset neuvoimme
sinua, niin olisit sinä ollut siellä
kussa minä olen, nimittäin ilossa;
nyt sinä olet huonossa tilassa, en
kaipaa minä sinua enää. Ja niin
täytyi sen toisen mennä kadotukseen. Niin myös vanhemmat ja
lapset.
Muutamat
olit
taivaassa
ja
muutamat kadotuksessa. Ulosvalitut
sanoit, että Jumala on oikein tuominnut,
sillä
paatuneet
syntiset
pitää
kärsimän
rangaistusta.
Kadotuksen päällä oli musta
ja sakia höyry, eikä siellä muuta
valoa ollut, kuin se tulenliekki.
Lapset kirosit vanhempiansa, jotka
olit heitä niin pahoin opettaneet.
Vanhemmat kirosit lapsiansa tottelemattomuuden ja sydämen kovuuden tähden; ja kaikissa he kirosit
itsiänsä ja Luojaansa. Mutta siitä
kirouksesta
tuli
heidän
vaivansa
ainoastans suuremmaksi, ja heidän
huutonsa, valituksensa ja kirouksensa olit hirmuiset.
Koska tämä kaikki oli näytetty
minulle, rukoilin minä enkeliä, joka
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oli minulle osoittanut kaikki, mikä
nyt sanottu on. Enkelillä olit messuvaatteet ja ristinmerkki rinnassa,
ja hänen vaatteensa olit kiiltävät ja
sangen kauniit. Minä rukoilin häntä, että minä saisin olla hänen
tykönänsä, mutta hän vastais: "Ei
ole vielä sinun aikasi tullut."Minä
kysyin vielä, kuinka pitkä aika vielä
olis minulla, mutta hän vastais: "Ei
sitä tiedä yksikään muu kuin Jumala, Isä. Ja hän sanoi minulle:
"Julista nyt mitä sinä olet nähnyt ja
kuullut, jumalattomille varoitukseksi ja murheellisille virvoitukseksi.
Älä
aja
ketään
kovuudella
pois
tyköäs, älä puhu pahoin kestään.
Tee oikein ja pakene kaikista synneistä; pidä Jumalan käskyt rakkaudessa
ja
uskossa
Jeesuksen
Kristuksen päälle, nimittäin elävällä
ja hedelmällisellä uskolla. Pyydä
ystävällisesti
velkasti
takaisin,
mutta älä ketään lain kautta vaivaa.
Jos s i n ä n ä i t ä p i d ä t , p i t ä ä s i n u n ,
koska sinun päiväs loppuvat, kohtaaman minua täällä. Silloin pitää
minun ottaman sinua vastaan ja
viemän sinua iankaikkiseen iloon.
Koska h ä n sen s a n o n u t o l i , h e r ä sin minä sängyssäni. Ja sillä välillä
oli kaksi tiimaa kulunut.
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Joka tämän ilmoituksen on suomeksi
kääntänyt,
katsoo
todeksi
kaikki, mitä Jonas Håkaninpoika on
hengessä
nähnyt,
sillä
ei
tässä
ilmoituksessa ole mitään, joka pyhää
Raamattua
vastaan
olis
sotivainen. Mutta suruttomat syntiset
ei
usko
kuitenkaan,
että
nämät
hirmuiset vaivat ovat valmistetut
heille.
Muutamat luulevat, ettei helvettiä olekaan, vaikka yksi surutoin syntinen kantaa helvetin vaivaa
povessans. Mutta ei hän sitä tunne,
ennen kuin oma tunto herää. Koska
omatunto rupee polttamaan, silloin
tuntee hän, että helvetti kyllä löytyy. Ei se olekaan juuri kaukana: se
on
ihmisen
omassa
sydämessä,
vaikkei surutoin sitä tunne. Vapahtaja sanoo, että taivaan valtakunta pitää löytymän ihmisen sisällä, elikä ihmisen omassa sydämessä. Mutta jos taivaan valtakunta
on siellä, kyllä helvetti myös löytyy
ihmisessä. Se riippuu ainoastans
siitä, missä tilaisuudessa ihminen
on. Jos ihminen on suruttomijuden
tilassa, niin putoo hän vissimmästi
helvettiin, jos muutosta ei tule. Jos
ihminen on herännyt, silloin tuntee
hän itse, että helvetti on palamassa
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hänen omassa povessans. Mutta se
ihminen, joka on tullut armontilaan
tuntee, että hän on ylös vedetty
helvetistä. Mutta maailman orjat ei
tahdo uskoa, että het ovat helvetin
kekäleet.
Sillä muutampi luottaa sen päälle, että hän on siveästi elänyt.
Muutampi luottaa sen päälle, että
hän on jo aikaa saanut syntiänsä
anteeksi, vaikka totinen katumus ja
parannus ei ole koskaan tapahtunut. Niitä on yksi suuri joukko,
jotka
pettävät
itsensä
surkiasti
kuolleella uskolla. Net ovat armonvarkaat, jotka ajattelevat näin: Minä uskon, että Jumala on armollinen. —Mistäs sen tiedät, että Jumala on armollinen? Sinä olet kuullut Jumalan armosta, että Jumala
on armollinen katuvaisille.
Mutta
koskas sinä olet oikiassa katumuksessa ollut? Koskas sinä olet hädässä ollut? Minä kysyn siviöiltä ja
armonvarkaiIta: Koskas te olette totisen katumuksen ja parannuksen
tehneet? Te luulette ilmanki, että se
on totisen katumuksen tuntomerkki,
koska lohikäärmeen kyyneleet vuotavat teidän silmistänne, koska paloviina lämmittää vanhan aatamin
16
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sydäntä, eli koska yksi varas eli
huora itkee kunniansa perään ja
valittaa,
että
häntä
viattomasti
haukutaan. Mutta semmoiset kyyneleet ei ole muu, kuin lohikäärmeen
kyyneleet,
jotka
usein
putoilevat
luonnollisen ihmisen silmistä niin
kuin rakeet kaljaman päälle. Juomarit tulevat usein jumaliseksi viinassa: itkevät rakkaudesta. Mutta
mitäs semmoiset kyyneleet vaikuttavat. Kyllä juomari niitten tähden
putoo helvettiin. Yksi huora itkee
myös kunniansa perään, koska häntä viattomasti soimataan. Ja minä
olen myös nähnyt
yhden päävarkaan itkevän surkiasti kunniansa
perään ja valittavan, että häntä
viattomasti haukutaan. Mutta semmoiset kyyneleet ovat lohikäärmeen
kyyneleet, jotka vuotavat huoran ja
varkaan silmistä, koska semmoiset
siviät ja kunnialliset ihmiset itkevät
kunniansa perään. Ei ne sokiat raukat ymmärrä, kuka heille on kunnian antanut.
Se murhaaja, joka ampui kuninkaan Gustavuksen kolmannen Ruotsissa, itki myös katkerasti, koska
häntä
rangaistettiin
vitsoilla.
Ja
koska yksi herra kysyi, mitä sinä
17
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itket?
vastasi
tämä
kuninkaan
murhaaja: "Sitä minä itken, ettei
kuningas varsin kuollut. —Katso,
semmoiset ovat riettaan orjan kyyneleet.
He
itkevät
kirkossa
ja
nauravat kirkon takana; he veisaavat kirkossa ja ulvovat kirkon takana; he siunaavat kirkossa ja kiroovat kirkon takana; he juovat kirkossa Herran kalkista, ja kirkon takana
he juovat perkeleen kalkista. Ja
semmoiset
luulevat
nyt
olevansa
valmiit
astumaan
taivaan
valtakuntaan ilman katumuksetta, ilman
parannuksetta, ilman uskotta.
Miksis Jonas Håkaninpoika näki
muutampia
suukristityitä
lukevan
kirjaa helvetissä? Mitäs se vaikuttaa, että ihmiset lukevat kirjaa helvetissä? Se vaikuttaa ilmanki niin
paljon, että he pääsevät ylös helvetistä,
koska
he
samankaltaisella
sydämellä kuin täällä lukevat palavat kirjat, jotka polttavat heidän
sormiansa. Moni on kirjallinen ja
oppinut Raamatun mies, vaikka hänen elämänsä on riettaan elämän
kaltainen. Moni lukee Raamattua ja
tekee huorin; moni lukee Raamattua
ja varastaa; yksi juomari lukee Raamattua, ja itse perkele lukee Raamattua, eikä sentähden pääse helve18
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tistä. Lutherus sanoo että perkele
saattaa kyllä saarnata evankeliumia
paremmin kuin joku pappi. Ja kyllä
perkele sais paljon sanankuulijoita,
kun
hän
rupeis
niin
suloisesti
saarnaamaan
evankeliumia,
että
kaikki siviät huorat ja rehelliset
varkaat pääsisit taivaan valtakuntaan ilman surutta, ilman murhetta,
ilman
katumuksetta
ja
ilman
uskotta.
Niin
eletään
nyt
maailmassa
kuin pimeyden valtakunnassa eletään. Siellä ihmiset juovat ja tappelevat, huorintekevät ja varastavat, ja semmoisille nyt saarnataan
evankeliumi: Rakkaat Jeesuksen ystävät, älkäät peljästykö, juokaat ja
tapelkaat hyvin, niin te tulette autuaaksi. Pitäkäät viinakauppaa, niin
te saatte hyvän voiton taivaan valtakunnassa. —Eikös olis parempi,
jos semmoisille saarnattaisiin tämmöinen evankeliumi: Rakkaat perkeleen ystävät! Älkäät murehtiko, kyllä te tulette autuaaksi helvetissä,
jos te vaan elätte niin kuin tähän
asti on eletty; juokaat ja tapelkaat
hyvin,
niin
te
tulette
autuaaksi
helvetissä. Senkaltainen evankeliumi nyt olis soma
saarnata
maailman
orjille,
että he paremmin
19

Jonas Haakoninpojan ilmoitus 1801

uskoisit, että he tulevat autuaaksi
helvetissä.
Me olemme nyt kuulleet sanomia
helvetistä Jonakselta Håkanin-pojalta. Net on aivan verekset sanomat. Jonas Håkaninpoika näki ihmisiä puikivan helvetissä sinä vuonna
1801. Nyt on tänä vuonna 1851
viisikymmentä
ajastaikaa
kulunut
siitä saakka, ja sen ajan sisällä on
moni nähnyt sitä samaa kauhistuksen
paikkaa
ja
vielä
taivaan
valtakunnan
kunniata.
Mutta
ei
suruttomat usko vielä, että semmoinen kolo paikka löytyy, kuin
helvetti on. Ei he usko ennen kuin
helvetin tulisoitto lyöpi heitä vastoin leukaa.
Muutamat sanovat näin: Ei se
ole tosi, että Jonas Håkaninpoika
on nähnyt helvettiä. Itsepä hän on
muistellut, että hän makais huoneessansa ja nukkui; ilmanki hän
on unta nähnyt. Mutta mitäs Johannes näki ilmestyksessä, olikos se
uni, vai mikä? Joka tahtoo Jonas
Håkaninpojan ilmoitusta valheeksi
tehdä, hänen täytyy koko Raamattu
valheeksi tehdä. Muutamat sanovat
näin: Ei se ole tosi, että Jonas on
nähnyt helvettiä. Itse he vasiten
valehtelevat, että ihmiset rupeisit
20
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paremmin pelkäämään. Mutta ei suruttomat
kuitenkaan
pelkää:
he
nauravat vaan, koska he kuulevat
sanomia helvetistä. Muutamat taas
arvelevat,
että
tuommoinen
kirja
taitais olla hyvä varkaille ja murhamiehille, mutta ei semmoinen kirja
sovi niille, jotka ovat siviästi eläneet. Kutkas ovat sitte siviästi eläneet? Onkos siviät huorat ja rehelliset varkaat siviästi eläneet? Muutamat sanovat näin: Ei Jumala ole
luonut ihmisiä sitä vasten, että Hän
paiskais heitä helvettiin. Eipä kyllä.
Mutta sinne he kuitenkin putoilevat
niin kuin rakeet. Ja arvaattekos te,
mistä
syystä
he
putoavat?
Joo!
Muutamat paatuvat kristillisyyden
tähden niin kuin juutalaiset, ja
semmoisia ei jaksa
enää
Jumala
ylös vetää, joita rietas on painanut
pohjattomuuteen.
Muutamilta
on
rietas kääntänyt silmät nurin, että
he katsovat kristillisyyden vääräksi.
Ja tämän maailman jumala on sovaissut uskottomitten taidot, että
he uskovat valheita.
Muutamat arvelevat, että tämä
ilmoitus kuuluu ainoastans niille
grouville ja törkeille syntisille, jotka ei tiedä Jumalasta mitään. Mutta
suruttomat luulevat, että he ovat
21
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siviät ihmiset, vaikka he juovat,
kiroovat
ja
tappelevat,
ja
ovat
ankarat maailman perään; koska he
väärällä viinakaupalla imevät vaivaisten hien ja vaivan. Eiköhän viimein viinakyyneleet rupea polttamaan heidän tuntoansa iankaikkisesti, niin myös vaivaisten ja orpolasten kyyneleet, jotka viinaporvaritten ahneuden tähden ovat vuotaneet maan päälle. Silloin te olette
siviät ja hurskaat, koska te riisutte
rukan juomatraasuIta yhden viinakauhan tähden. Ja silloin te
olette
oikein siviät, koska te teette pyhäpäivän juomapäivaksi, ja tappeluspäiväksi ja tierauspäiväksi. Älkäät
huoliko, älkäät te siviät, kyllä kuolema repii teidän siveytenne rautakynsi11ä, niin kuin karhu repii
tukan nahkoinens ihmisen pääkallosta. Muutamat sanovat: Me olemme suuret syntiset, mutta Jumala
on armollinen; Me uskomme, että
Vapahtaja on maksanut meidän syntimme velan. Saipa Daavidi synnit
anteeksi, vaikka hän oli murhaaja
ja huora; niin myös ryöväri ristin
päällä, ja Pietari, joka oli kieltänyt
Vapahtajan. Net sait armoa, miksis
meidän ei pidä saaman, jotka olemme siveästi eläneet? Armonvarkaat
22
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sanovat vielä: Tämä kirja tahtoo
ryöstää meidän uskomme ja vajottaa
meitä epäilykseen. Ei tämä kirja ole
muu kuin villihenkein tekemä. Sitä
vasten ilmanki olet tänne tullut
semmoisia muistelemaan, että me
tulisimme hulluksi ja rupeisimme
houraamaan, eli Juudaan
nuoralla
hirttämään
itsiämme. Kuka sitte
vastaa meidän sieluimme edestä?
Vastatkoon perkele niiden sieluin edestä, jotka hirttävät itsensä.
Juudas kyllä ajatteli, että papit
vastaavat hänen sielunsa edestä,
koska viattoman veren hinta rupeis
hänen tuntoansa vaivaamaan. Mutta
ylimmäiset
papit
sanoit
hänelle:
Katso itsiäs! Niin tekee vielä nytkin
moni juomaripappi, koska joku Juudaan kaltainen tulee semmoisen papin tykö valittamaan, että viinaraha
ja väärä vala rupeis hänen tuntoansa polttamaan: Mitä meidän siihen tulee? Katso itsiäs! Ei Juudas
saa yhtään lohdutusta niiltä papeilta, jotka ovat itse Jeesuksen ristin
viholliset. Ne vastaavat niin kuin
veljensä murhaaja Kain, koska Jumala kysyi: Missäs on sinun veljesti
Abel? Silloin vastais Kain: Olenko
minä veljeni vartija?
23
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Jos pappi ei ota hävittömiä huoria kirkkoon, rupeevat he kantamaan
papin
päälle
ja
sanomaan:
Vastatkoon
pappi
meidän
sieluimme edestä jos me kuolemme
ripittämättä ja kirkkoon ottamatta.
—Mutta
minä
luulen,
että
sama
mies, joka vastaa Juudaan Simon
Iskariotin sielun edestä, ottaa myös
katumattomain ja hävittömäin (huorain)
sielut
vastauksensa
päälle;
hän ottaa vielä siviän huoran sielun
vastauksensa päälle; hän ottaa vielä
raittiin juomarin sielun oman vastauksensa päälle. Ja hän ottaa ilman epäilemättä rehellisen varkaan
ja armahtavaisen viinaporvarin sielut vastauksensa päälle, saati he
uskovat, että rietas vastaa heidän
sielunsa edestä.
Yksi maailman viisas on sanonut, että Jumala joutuu vastaamaan
ihmisen sielun edestä jos se menee
hukkaan.
Mutta
muut
maailman
viisaat sanovat, että ihmisen pitää
itse vastaaman. Ja sen vuoksi sanoo
myös
jokainen,
joka
on
siviästi
elänyt:
Itse
minä
vastaan,
jos
vahinko tulee sielulle.
Minä annan nyt kaikille niille,
jotka tämän ilmoituksen lukevat,
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minä annan heille tämän kysymyksen: Kuka viimein joutuu vastaamaan, koska ihminen tekee pahaa?
Meidän
esivanhemmat
Aatami
ja
Eeva lykkäisit syyn toinen toisensa
päälle. Aatami lykkäis Eevan päälle,
ja Eeva lykkäis käärmeen päälle.
Mutta rietas ei ota yhtään syytä
päällensä, vaan hän kantaa Jumalan
lasten päälle yötä ja päivää; ja
sanoo
Taivaalliselle
Vanhimmalle:
Kauniitpa sulla on lapset! Huorat ja
varkaat,
juomarit
ja
murhaajat.
Katso, semmoiset on kristityt; semmoiset on Jumalan lapset. Kauniitpa sulla on lapset. —Ja semmoiset soimaukset täytyy sen Taivaallisen Vanhimman kuulla yötä ja
päivää: Kauniitpa sulla on lapset.
Ja tämä vihollisen soimaus tekee
niin pahaa Vanhemman sydämelle,
että Hänen täytyy kärsiä helvetin
vaivaa jumalattomain lastensa tähden. Mutta rietas ei ota päällensä
yhtään syytä.
Arvatkaat
siis,
kuka
viimein
joutuu vastaamaan, koska ihminen
tekee
pahaa?
Muutamat
sanovat:
Ihminen itse joutuu vastaamaan, ja
muutamat sanovat: Jumala joutuu
vastaamaan, jos ihmisen sielu hukkaan menee. Ja muutamat sanovat:
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Jos i h m i s e n p i t ä ä i t s e v a s t a a m a n ,
niin saapi hän
vastata
iankaikkisesti.

K U U L U T U S !
Tämän
kautta
annan
minä
Laestadius tiettäväksi, että kaikki
ne,
jotka
ovat
ottaneet
karttoja
lainaksi,
pitää
tuoman
takaisin,
sillä
ne
tarvitaan
muualla.
Köngäisessä 8.p.tammikuuta

1851.

_________________________________________
Piteå, painettu W.R.Nygrenin tykönä 1851.
(Helsingin y1iopistonkirjaston kokoelmista)
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