2. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee kunniassa
Luuk. 21:25-33 (34-36)
25. "Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy
merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten,
ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja
epätoivon vallassa.
26. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa,
sillä taivaiden voimat järkkyvät.
27. Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan
pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan.
28. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa
rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
29. Hän esitti heille myös vertauksen:
"Katsokaa viikunapuuta, tai mitä puuta tahansa.
30. Kun näette sen puhkeavan lehteen, te
tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä.
31. Samalla tavoin te nähdessänne tämän
tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32. Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu.
33. Taivas ja maa katoavat, mutta minun
sanani eivät katoa.
34. "Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja
päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet
turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät
35. niin kuin ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää.
36. Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa
itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta
siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä."

25. Auringossa, kuussa ja tähdissä on oleva ennemerkkejä sekä kansoilla maan
päällä ahdistus ja epätoivo, kun meri ja
aallot pauhaavat.
26. Ihmiset menehtyvät pelätessään ja
odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa,
sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27. Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan
pilvessä suuressa voimassa ja kirkkaudessa.
28. Kun nämä tapahtumat alkavat, rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä
teidän vapautuksenne on lähellä."
29. Jeesus esitti heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30. Kun ne puhkeavat lehteen, siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä on
lähellä.
31. Samoin te, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on
lähellä.
32. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki [sanottu]
toteutuu.
33. Taivas ja maa katoavat, mutta minun
sanani eivät katoa.
34. Olkaa varuillanne, etteivät juopottelu,
päihtymys tai elatuksen murheet turruta
sydämiänne, niin että se päivä yllättää teidät
35. niin kuin ansa. Sillä se tulee kaikille
maan päällä asuville.
36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa,
että saisitte voimaa selvitä kaikesta siitä,
mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen
Pojan edessä."

Toivo
Eräs taiteilija maalasi taulun. Öisestä myrskyävästä merestä nousi puolipallonmuotoinen kallio, joka kuvasi maailmaa. Kalliolla hiukan tyrskyjen yläpuolella istui ryysyissä nainen, jonka silmät olivat sidotut ja jonka käsissä olivat kahleet.
Hänelle oli kädessään kannel, jonka kaikki kielet olivat yhtä lukuun ottamatta
poikki. Pimeällä öisellä taivaalla tuikki pienen pieni tähti, jota tuskin erotti kuvasta.
Taiteilija oli antanut taululle nimeksi TOIVO. Kun häneltä sitten kysyttiin, missä
se toivo näin synkässä taulussa oikein oli, hän selitti tauluaan seuraavaan tapaan. Vaikka Jumalan lapsi ja Jumalan seurakunta olisikin tässä myrskyävässä
maailmassa ja viimeisen ajan ahdistuksissa niin kuin tuo nainen: täysin yksin pimeässä, puutteessa, silmät peitettynä ja kahleissa ja elämästä kaikki langat
poikki, niin kuitenkin, jos hänellä on sydämensä soittimessa yksi kieli tallella, us1

kon kieli, niin hän voi, vaikka hänen silmänsä olisivat peitetyt uskon silmillä katsella sitä tähteä, joka on Jeesus Kristus. Ja siksi hän voi sydämessään laulaa
toivon ylistysvirttä Pelastajalleen ja Vapahtajalleen, joka tulee pian takaisin. Herran omalla on suurimmassakin ahdistuksessa toivo. Mutta ilman Vapahtajaa
suurimmassakin yltäkylläisyydessä on vain epätoivoa.
Missä on kristityn toivo?
Mikä sitten on kristityn toivon sisältö? Mitä tulevaisuus oikein tuo tullessaan?
Kun tämän maailman ihminen ajattelee elämäänsä, hänelle se alku on syntymässä ja loppu kuolemassa. Mutta kun uskova kristitty ajattelee omaa elämäänsä, hänelle sen alku on uudestisyntymisen päivässä, siinä hetkessä, kun hän sai
Pyhän Hengen ja iankaikkisen elämän. Se tapahtui, kun hän uskoi evankeliumin
sanan Jeesuksen ristin uhrista hänen puolestaan ja sai syntien anteeksiantamuksessa elämän yhteyden Jumalaan. Mutta sen päätös ei suinkaan ole kuolemassa, sillä Jeesus kukisti kuoleman vallan ylösnousemuksellaan. Sen sijaan
uskova kristitty tähyää päätöksenä ajalliselle elämälleen Jeesuksen toista tulemista, josta alkaa sitten uudessa ylösnousemusruumiissa taivaallinen elämä,
Jumalan Karitsan ja Isän valtaistuimen luona valtavassa ylistyskuorossa.
Uskovan kristityn toivo ei siis ole epämääräistä toiveajattelua siitä, että jotenkin
lopulta asiat kääntyvät hyvälle tolalle, vaan sillä on hyvin selkeä kohde, Jeesuksen paluu tänne maan päälle suuressa kirkkaudessaan.
Ennustelu ja profetia
Kun uususkonnollisuuden nousun myötä maassammekin kaikenlainen ennustelu
on nostanut voimakkaasti päätään muodostuen suoranaiseksi elinkeinoiksi lehtiilmoituksia myöten, meidän on syytä todeta, että kristillinen profetia ja ennustelu
ovat täsmälleen päinvastaisia luonteeltaan. Ennustelu lähtee liikkeelle siitä, että
ihminen tavalla tai toisella saa tietoa tulevista tapahtumista omassa elämässään
ja ympäristössään, voidakseen varautua niihin tavalla, joka on hänelle itselleen
edullinen. Tulevaisuuden tietäminen muodostuu siis keinoksi hallita omaa elämää ja ympäristöä. Kun talouselämän puolella puhutaan komeasti tulevaisuuden
visioista, niin siinäkin on pohjimmiltaan kysymys samasta asiasta. Jos olemme
kyllin viisaita voimme hallita oman tulevaisuutemme.
Sielunvihollinen on myös erittäin kiinnostunut tästä meidän syntisestä vallanhalustamme ja on halki vuosisatojen marssittanut kaikenlaisia tietäjähenkiä ja shamaaneja antamaan ihmisille vastauksia heidän kysymyksistään tulevaisuudesta,
vastauksia, jotka ovat saattaneet olla itsessään jopa oikeita. Sielunvihollisen viimeisenä tavoitteena on saada ihmiset uskomaan miellyttäviä valheita tai hallita
heitä ihmisiä pelolla ja kauhulla.
Kristillinen profetia
Jeesuksen antaman profetian tarkoitus ei suinkaan ole siinä, että uskovat voisivat niiden avulla hallita omaa tai jopa ympäristönsä tulevaisuutta. Kristillisen profetian tehtävä on kertoa meille, että Jeesus Kristus hallitsee ja että Hän toteuttaa
tahtonsa lopullisesti maan päällä. Kristillinen profetia vie siksi meidät taivuttamaan sydämemme ja elämämme Herran tahdon alle vaeltaaksemme valvovina.
Kristillinen profetia vie Herran omat uskolliseen palvelukseen Jumalan sanan levittämiseen ja rakkauden palveluun, jotta Jumalan valtakunta leviäisi ja yhä uudet ihmiset pelastuisivat.
Kristillisen profetian tehtävä on osoittaa, että Jumala hallitsee silloinkin, kun Hän
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toteuttaa tuomioitaan Hänen armonsa hylänneiden kansojen elämässä. Kaikkien
kauhu-uutisten keskellä Herran oma voi nostaa rohkeana päänsä: "Jeesus hallitsee, Hän tulee pian takaisin ja saattaa oikeuden ja vanhurskauden lopulliseen
voittoon." Herra Jeesus hallitsee jo nyt, mutta Hänen hallintansa tapahtuu vielä
totuuden ja armon sanalla ihmissydämissä. Hänen hallintaansa voidaan vielä
vastustaa, mutta Hän tulee takaisin eikä silloin enää kukaan voi Häntä vastaan
nousta. Siksi kristityn valvomisen tuntomerkki on päivittäinen rukous:
"Isä tapahtukoon Sinun tahtosi minunkin elämässäni tänään. Hallitse Jeesus minua sanallasi!"
Jeesus tuli
Jeesus tuli ensimmäisen kerran jouluna ilmoittaakseen meille, millainen Isä on,
ja antaakseen meille yhteyden Isän kanssa. Jeesus tuli sovittaakseen meidän
syntimme ja johdattaakseen meitä totuuden tietä taivaan kirkkauteen asti.
Jeesus tulee tänään
Jeesus tulee tänään Pyhässä Hengessä luoksemme antaakseen meille henkilökohtaisesti Jumalan tuntemisen, yhteyden Isään, pelastuksen syntiemme anteeksiantamuksessa ja johdattaaksemme meitä henkilökohtaisessa vaelluksessamme taivasta kohti.
Jeesus tulee toisen kerran
Ja kun Jeesus tulee toisen kerran suuressa kirkkaudessa ja koko ihmiskunnan
nähden, Hän tulee saattamaan täydelliseen päätökseen sen, mikä jo on ensimmäisellä tulemisella meille hankittu. Seurakuntana pääsemme täydelliseen Isän
tuntemiseen ja näkemiseen, täydelliseen yhteyteen Isän kanssa, täydelliseen
vapauteen synnistä, ikuiseen tapetun Karitsan ylistykseen ja täydellisen totuuden
johdatukseen uudessa taivaallisessa valtakunnassa. Jeesuksen toinen tuleminen on lähellä ja se on jokaiselle Herraan turvaavalle ihmeellisen odotuksen ja
toivon kohde.
Tuomioksi Sanan hyljänneille
Toisaalta on todettava, että Jeesuksen tuleminen ensimmäisen kerran jouluna
tuli tuomioksi niille, jotka hylkäsivät Herran Sanan, sillä he jäivät pimeyteen ja
sokeuteensa, vaikka armon valo oli heidän keskellään. Jeesus sanoi: "Tuomioksi
minä olen tullut maailmaan". Samalla tavalla tänään Herran Pyhässä Hengessä
Sanan kautta tapahtuva tuleminen meidän tykömme koituu meille tuomioksi, ellemme taivu parannukseen ja Sanan alle. Herran armon hylkäävällä ei ole mitään
toivoa. Siksi Jeesuksen toinen tuleminen on etsikkoaikansa hylänneille pelon ja
kauhun aihe, eikä viimeisten aikojen ahdistuksissa sellaisilla ihmisillä ole mitään
toivoa. Toivo voi olla vain niillä, jotka syntinsä tunnustaen ja hyljäten uskossa
turvaavat Jeesuksen uhriveren armoon ja ottavat Herran vastaan, kun Hän tulee
heidän luokseen.
Herraan turvaava kestää
Se yksilö, joka perustaa toivonsa menneisyydessä tapahtuneeseen Jeesuksen
Golgatan uhrin armoon ja ylösnousemuksen voittoon, pysyy vahvalla pohjalla
kuolemaa ja Jeesuksen tuloa edeltävissä ahdistuksissa ja kestää loppuun asti.
Seurakunta tietää, että Jumala on kaikkivaltias ja viisas salliessaan ahdistuksen.
Se tietää myös, että Jumala vie omaa suunnitelmaansa lävitse silloinkin, kun se
tapahtuu rajujen luonnonmullistusten, nälänhädän sotien ja kristittyjen vainojen
muodossa. Jumala toteuttaa niidenkin keskellä tuomioitaan ihmiskunnan todelliseksi parhaaksi, sikäli kuin ihmiset taipuvat parannukseen. Seurakunta tuntee
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myös Herransa armon ja rakkauden ja tietää, miten ihanaa on lopulta saada olla
Herran kanssa kasvoista kasvoihin.
Herran omat kestävät ihmiskuntaa kohtaavissa ahdistuksissa, koska he odottavat takaisin palaavaa Jeesusta, sitä Jeesusta, joka on jo kerran tänne tullut. Seurakunta ei ahdistusten keskellä ehkä tiedä, mitä tuskallista sille seuraavaksi tapahtuu, mutta se tietää, KUKA on pian tulossa noutamaan sen luokseen. Herran
omien vapautus on lähellä, siksi ahdistuksenkin aikana seurakunnan on mahdollista suorittaa tehtävänsä viedä evankeliumi todistukseksi kaikille kansoille.
Jeesuksen tulon merkit
Jeesuksen toista tulemista edeltää monia selkeitä merkkejä niin, että Herran
omat ja Hänen ääntään seuraavat saattavat nähdä, että Jeesuksen paluu on kovaa vauhtia lähestymässä. Mutta muille Jeesuksen tulo tulee yhtä suurena yllätyksenä. Herran sanalle vieraat ihmiset eivät nimittäin kykene näkemään sotia,
maanjäristyksiä, nälänhätää, maanjäristyksiä, harhaoppien leviämistä ja muita
Jeesuksen tuloaan edeltäväksi merkeiksi nimittämiä asioita millään tavalla poikkeukselliseksi. Kun ihmiset menevät naimisiin, tekevät työtään, syövät ja juovat,
niin eihän maailman myllerryksessä nyt ole mitään erikoista. Kaikki jatkuu entiseen tapaan.
Uskovilla kristityilläkin on vaaransa mennä tähän maailman ajattelutapaan mukaan. Vaikka he periaatteessa tietävätkin, että Jeesus tulee takaisin, he ajattelevat, että se tapahtuu joskus epämääräisessä tulevaisuudessa. Siksi Herra antaa
myös omilleen selkeän kehotuksen: "Valvokaa ja olkaa valmiit!" Meidän on syytä
muistaa, että Jeesuksen tuloa edeltävien merkkien ei tarvitsekaan olla poikkeuksellisia. Kaikki asiat nykyisessä Jumalan armotalouskaudessa, ajassa, jossa voidaan vielä kuulla evankeliumia ja uskomalla siihen pelastua, viittaavat edessä
olevaan Jeesuksen tuloon.
Tänään Jeesus muistuttaa meitä myös siitä, että Hänen paluutaan edeltävä lopun aika mullistuksineen ja merkkeineen kestää suhteellisen lyhyen ajan, yhden
sukupolven ajan. Kun katsomme oman aikamme rajua luopumusta Herran sanasta, emme voi muuta kuin ihmetellä, miten nopeasti muutos on tapahtunut.
Herran tulo saattaa olla paljon lähempänä kuin luulemmekaan. Siksi Herran
omien tulee tarkkailla, mitä aikaa elämme. Herran paluun tarkkaa ajankohtaa ei
meille ole ilmoitettu eikä ilmoiteta, mutta tämän aikakauden tuntomerkkejä meidän tulee verrata Raamatun ilmoitukseen.
Valvovan elämän suunta
Valvomisessa on kysymys siitä, mihin Sinun elämäsi kokonaisuudessaan suuntautuu. Onko selkeänä tavoitteenasi päästä Herran, Ihmisen Pojan kirkkauteen.
Autoa ajaessasikin, tietokonetta näppäillessäsikin, kotitöissäsikin tai rakennuspuuhissasikin mielesi voi olla suunnattuna taivaalliseen Ylkääsi Jeesukseen tai
sitten ajallisiin aarteisiisi, pankkitilisi viimeiseen saldoon jne. Herran sanan mukaan meidän tulee tarkistaa yhtä usein suhteemme Häneen kuin avaamme
avaimella oman kotiovemme tai suljemme automme oven lukon. Yhtä vähän
kuin varkaiden torjuntaan riittää se, että ovet ovat lukossa joka toinen päivä, yhtä
vähän Jumalan lapselle riittää se, että hän käy henkilökohtaiseen tilintekoon, parannukseen ja Herran armon omistamiseen vain silloin tällöin.
Herran sana kutsuu meidät päivittäiseen parannukseen. Älköönkä päivittäisestä
parannuksesta tulko meille fraasi, jolla torjumme koko parannuksen teon. Parannus on sitä, että tänään hylkäät inhoten omat syntisi, käännyt Herran puoleen,
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saat Golgatan pyhässä veressä syntisi anteeksi, saat puhtaan sydämen, saat
ilon Herran rakkaudesta ja uuden toivon Hänen paluustaan. Herra tulee pian, on
ihanaa saada palvella evankeliumin eteenpäinviemisessä tänään. Siinä on valmiutemme ja valvomisen salaisuus. Valvovalle kristitylle Jeesus on rakas, Hän
on ihmeellinen Vapahtaja ja pyhä Herra. Herran luona on ilo ja elämä. Valvovan
Herran oman ilo on saada yllättyä iloisesti, kun Herra tuleekin pikemmin kuin hän
osasikaan aavistaa.
Jumalan sanan varassa
Jeesuksen tullessa "taivas ja maa katoavat, mutta Jeesuksen sanat eivät katoa."
Valvova ja rukoileva Herran oma voi selvitä perille taivaalliseen kirkkauteen asti
nimenomaan Raamatussa meille ilmoitetun Herran sanan varassa. Evankeliumissa on voima pelastaa ihmiset perille asti. Herran lupausten varassa voi
elää ja kuolla, sillä Golgatan veren evankeliumissa julistettu syntien anteeksiantamus täällä ajassa on voimassa taivaassa ja sen voimassa voimme pysyä pystyssä.
Kuolemaantuomittu vanki Sapporosta
Lopuksi esimerkki Japanista, miten Herran sana kestää niin elämässä kuin kuolemassakin:
Nagoyan suurkaupungissa toimivan erään kirkon pastori Keton rouva oli jo vuosia toiminut vankilatyössä. Hän vierailee useissa vankiloissa ja julistaa evankeliumia yhdessä miehensä kanssa. Hänen erityisenä huolen aiheenaan ovat kuolemaan tuomitut vangit. Normaalisti vangit joutuvat odottamaan kuolemantuomionsa toimeenpanoa keskimäärin kolme - neljä vuotta. Näitä vankeja ei lähiomaisten lisäksi kukaan ulkopuolinen saa tavata, eivät myöskään vankilalähetit.
Oikeudenkäynnit ovat kyllä julkisia.
Siksi kun rouva Keto sai tietää erään 24 -vuotiaan miehen kuolemantuomiosta,
hän alkoi rukoilla ja kysellä, miten evankeliumi Jeesuksesta voitaisiin hänelle
viestittää. Rakkaus keksii keinon. Näille vangeille on mahdollista lähettää kirjeitä,
jotka tietenkin sensuroituina toimitetaan perille. Rouva Keto lähetti tälle kahden
ihmisen murhasta tuomitulle miehelle kirjeen ja kertoi siinä, miten Jeesus oli
Golgatan ristillä kantanut hänenkin murhiensa iankaikkisen rangaistuksen. Pyytämällä armoa Jeesus antaisi sen hänelle eikä hän joutuisi kadotukseen.
Pian tuli vastaus, jossa vanki kiitti kirjeestä, mutta jatkoi sitten: "Teidän on turha
minulle kirjoitella. Olen toivoton tapaus. En odota mitään muuta niin hartaasti
kuin sitä, että minun kuolemantuomioni pantaisiin toimeen, sillä se on minulle oikein. Olen tehnyt niin suunnattoman väärin, kun murhasin tyttöystäväni ja hänen
kanssaan minut eräässä hotellissa pettäneen miehen. Joka yö herään siihen
kauheaan painajaiseen, jossa käyn tuon hirveän illan tapahtumia läpi uudestaan
ja uudestaan."
Mutta rouva Keto tiesi paremmin. Siksi hän ei lakannut kirjoittamasta. Hän lähetti
miehelle Uuden Testamentin ja kehotti häntä lukemaan siitä, miten Jeesus ristiinnaulittiin ja miten hänen vierellään riippui kaksi muutakin. Jeesus antoi toiselle
katuvalle rikolliselle synnit anteeksi ja pääsyn taivaalliseen valtakuntaansa. Jeesus teki niin, koska Hän kantoi Jumalan totuuden ja oikeudenmukaisuuden vaatiman kadotustuomion hänen sijastaan Golgatan tuskissa Isän hylkäämänä.
Mies alkoi lueskella Uutta Testamenttia. Eräänä päivänä hän polvistui vuoteensa
viereen avoimen Raamatun eteen ja pyysi armoa. Silloin tapahtui ihme. Jumalan
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Pyhä Henki laskeutui hänen sydämeensä. Hän tajusi, että Jeesuksen uhri riittää
hänenkin syntiensä sovitukseksi. Hän tajusi, että ylösnoussut Jeesus tulisi herättämään hänen murhaamansakin uuteen elämään. Hän tajusi, että Sielunvihollinen oli pitänyt häntä synnin ja epätoivon kahleissa, mutta nyt Jeesuksen armo ja
totuus tekivät hänet vapaaksi. Sanoin kuvaamaton Jumalan rauha laskeutui hänen sydämeensä. Hän hypähti pystyyn ja huusi: "Olen saanut anteeksi!" Hän olisi halunnut lähteä juoksemaan ja kertomaan siitä kaikille, mutta sellin ovi pysyi
kiinni. Mutta pian hänkin keksi keinon. Hänkin voisi kirjoittaa kirjeitä. Ja niin hän
alkoi kirjoitella muille kuolemaan tuomituille vangeille. Ennen kuin hänen kuolemantuomionsa pantiin toimeen kaksitoista muutakin kuolemaantuomittua oli
saanut kohdata Vapahtajan ja saanut kokea pelastuksen synnin syyllisyydestä ja
vallasta.
Tuli sitten se päivä, jona hänen kuolemantuomionsa pantiin toimeen. Kuolemaantuomittu saa tietää teloituspäivänsä siitä, että hänelle tuodaan poikkeuksellisen hyvä aamiainen. Kello 10 sinä aamuna tuomio pannaan toimeen. Mies
nautti hyvällä ruokahalulla aterian. Kun kello läheni kymmentä ja hänet vietiin
sellistä, hän esitti viimeiset pyyntönsä: "Sallikaa minun avoimin silmin siirtyä katselemaan ihanaa Vapahtajaani. Kertokaa sitten myös rouva Ketolle, miten täältä
nukuin pois Herran luo." Sitten hän polvistui ja rukoili: "Kiitos Vapahtaja, että armahdit minut murhamiehen. Kiitos, että saan tänään tulla Sinun luoksesi taivaalliseen kirkkauteen. Kiitos, kun panit rouva Keton kertomaan Sinun armostasi minulle suurelle syntiselle. Kiitos Jeesus armosi suuruudesta. Aamen." Sitten hän
alkoi laulaa ylistysvirttä Herralle ja sen aikana hänen maallinen matkansa päättyi
Sapporon keskusvankilassa.
Yhteenveto
Rakas, Jumalan lapsi! Jeesuksen paluu on varma, koska Hän saavutti Golgatalla
ja ylösnousemuksen aamuna voiton synnistä ja kuolemasta ja Saatanan vallasta.
Hänen sanansa varassa voit kestää loppuun asti. Herra pyytää Sinua tarttumaan
armon sanaan, rukoilemaan ja valvomaan vaellustasi, sillä pian, ehkä hyvinkin
pian saat nähdä Hänet kirkkaudessaan! Herra on Sinun toivosi! Herää siksi valvomaan!
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