VALVOKAA
Matt. 24:36-44
36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään
Poika, vaan Isä yksin.
37. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat
ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
39. eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen
Pojan tulemus oleva.
40. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
43. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän
valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
44. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
Varoitus näennäisen turvallisuuden keskellä
Tekstimme on katkelma Jeesuksen antamaa vastausta opetuslasten kysymykseen, jonka
oli herättänyt Jeesuksen kyynelistä noussut huuto Jerusalemille ja sen johtajille:
"Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi
lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa
poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä
hyljätyksi'. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu
olkoon hän, joka tulee Herran nimeen'." Mt.23:37-39
Opetuslapset jäivät miettimään, mitä Jeesuksen varoitus kaupungille oikein tarkoitti.
Öljymäelle noustuaan he alkoivat katsella komeudessaan jopa Salomon temppelin ylittävää
temppeliä ja kaupungin loistavia muita rakennuksia uusin silmin. Voisiko olla niin, että Jumala
hylkäisi oman temppelinsä ja että kaupunki joutuisi tuhon omaksi? Ulkoisesti mikään ei
näyttänyt uhkaavan kaupungin turvallisuutta. Huolimatta pienemmistä ja nopeasti
tukahdetuista kapinaliikkeistä suhteet Roomaan olivat virallisella tasolla hyvät. Kaikki näytti
olevan kunnossa.
Toteutunut profetia
Kaikki näytti olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä Jeesus oli sanonut. Jeesus vielä korosti
Jerusalemin tuhon täydellisyyttä sanomalla heille:
"Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle,
maahan jaottamatta."
Jeesus antoi erittäin täsmällisen profetian, joka toteutui kirjaimellisesti neljäkymmentä vuotta
myöhemmin. Jeesus antoi vielä sukupolven ajan Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen
oman kansansa kuulla alkuseurakunnan väkevän todistuksen kautta omaa parannus- ja
armokutsuaan. Senkin kansa kansana hylkäsi. Ja niin Jeesuksen profetia toteutui kaikessa
kauheudessaan. Roomalaisen sotapäällikkö Ruufuksen armeija hävitti Jerusalemin. He
polttivat temppelin, jolloin sen puurakenteiden päälle levitetty kulta suli ja valui kivien väliin.
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Myöhemmin sotilaat saadakseen itselleen kullan repivät kivet irti ja vuolivat niistä kullan irti.
Näin Jeesuksen ennustus toteutui kirjaimellisesti.
Tämän profetian toteutuminen osoittaa, että olemme pettävällä pohjalla, jos kuvittelemme,
että rakentamamme rakennukset ja ulkoiset puitteet voisivat meille turvan antaa. Turva on
etsittävä iankaikkisista ja kestävistä, se on taivaallisesta todellisuudesta.
Tänä päivänä monet ihmiset ovat asettaneet kyseenalaiseksi Jeesuksen profetian vielä
toteutumattoman jälkiosan tai sitten tulkinneet sitä mielivaltaiset tai vertauskuvallisesti. Näin
tekevien on syytä kuitenkin muistaa, että Jeesuksen profetian alkuosa Israelin kohtalosta
toteutui viimeistä kirjainta myöten sanatarkasti. Viisas on se, joka suostuu ottamaan
Jeesuksen sanan sellaisenaan myös jatkon osalta eikä lähde korottamaan omaa
kokemusmaailmaansa tai pientä järkeään Jeesuksen viisauden yläpuolelle.
Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
Ei ole ihme, että opetuslapset eivät tämän profetian kuultuaan voineet vastustaa kiusausta
kysellä lisää tulevaisuuteen liittyviä asioita, jotka Jeesuksen julistus Jerusalemille oli herättänyt:
"Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
Jeesus ei kieltänyt heitä kyselemästä tulevaisuuden asioita. Hänen vastauksensa tähän
kysymykseen oli pitempi kuin mikään muu hänen vastauksistaan opetuslapsille. Se kattaa
koko Matteuksen evankeliumin 24. ja 25. luvun ja muodostaa ns. Öljymäen profetian.
Vastauksellaan Jeesus osoitti kuitenkin, että kristityn mielenkiinto tulevaisuuteen ei ole se
eikä saa olla siinä, MITÄ tulevaisuudessa tapahtuu, vaan siinä KUKA tulevaisuutta hallitsee.
Ennustelu ja profetia
Kun uususkonnollisuuden nousun myötä maassammekin horoskoopit, korteista ennustelu
ja selvänäköisyyteen perustuva ennustelu on nostanut voimakkaasti päätään muodostuen
suoranaiseksi elinkeinoiksi lehti-ilmoituksia 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 vielä jonkin aikaa sitten puhuttiin komeasti tulevaisuuden visioista niin
siinäkin oli 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.
Väärät profeetat
Pieni esimerkki aivan viime päiviltä Japanista ja Koreasta liittyy erääseen 16-vuotiaaseen
profeettaan, jonka mukaan Jeesuksen toisen tulemisen piti tapahtua 31.10. Yllättävän moni
uskovakin meni jälleen ansaan, joutui paniikin tai ylikuumentuneen Jeesuksen paluun
odotukseen, myi omaisuutensa ja kartutti väärän profeetan kassoja. Näin tapahtui tien kuinka
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monennetta kertaa siitä huolimatta, että Jeesus nimen omaan tekstissämme osoittaa, että
Hänen tulemisensa päivää eikä aikaa ei kukaan voi etu käteen tietää.
Meidänkin maassamme esiintyy kristillisissä vaatteissa vääriä profeettoja, jotka korottavat
omaa taitavaa kielilläpuhumista ja profetointiaan hyväksi käyttäen itsensä Jumalan sanan
yläpuolelle ja vievät vilpittömiä uskoviakin harhaan. Kavahtakaa kaikkea profetiaa, joka
korottaa profeettaa sen sijaan, että suostuisi Raamatun tutkittavaksi ja korottaisi Kuningasta
Herraa Jeesusta Kristusta itseään.
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 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!"
Risti, ylösnousemus ja Jeesuksen paluu
Opetuslapset niputtivat kysymyksessään Jerusalemin temppelin kohtalon, Jeesuksen
tulemisen julkisesti vallassaan ja tämän maailman aikakauden päättymisen. Heidän
kysymyksensä osoitti, että he eivät olleet enää puoleen vuoteen ymmärtäneet Jeesuksen
opetusten todellista merkitystä. He eivät käsittäneet ristin ja ylösnousemuksen sanomaa,
josta Jeesus oli heille toistuvasti puhunut. He odottivat edelleen, että Jeesus toteuttaisi
maallisen valtakuntansa Jerusalemissa pian. Vastauksessaan Jeesus erotti ajallisesti
toisistaan lihallisen Israelin kohtalon, hengellisen Israelin eli seurakunnan tehtävän sen
odottaessa Jeesuksen toista tulemista ja kansojen kohtalon, joka tulisi saamaan
päätöksensä viimeisellä tuomiolla.
Opetuslapset ymmärsivät Jeesuksen vastauksen sisällön vasta ylösnousemuksen jälkeen
Pyhän Hengen saatuaan, sillä kukaan ei voi ymmärtää Jeesuksen toisen tulon merkitystä,
ellei hän vielä ymmärrä ristin ja ylösnousemuksen merkitystä. Siksi tänäkin päivänä liikkuu
niin monenlaisia harhoja Jeesuksen toisen tulon ympärillä.
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.
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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 perustautuu menneisyydessä tapahtuneeseen Jeesuksen Golgatan uhrin
armoon ja ylösnousemuksen voittoon, pysyy vahvalla pohjalla kuolemaa ja Jeesuksen tuloa
edeltävissä ahdistuksissa ja kestää loppuun asti. Samoin seurakunta ihmiskuntaa
kohtaavissa ahdistuksissa kestää, koska se odottaa 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. Seurakunta ei siis odota ahdistuksia, vaan niiden jälkeen tulevaa Herraa ja siksi
se kestää. Se tietää, että Jumala on kaikkivaltias ja viisas salliessaan ahdistuksen. Se tietää
myös, että Jumala vie omaa suunnitelmaansa lävitse silloinkin, kun se näyttää tapahtuvan
ihmisten synnin kautta kuten sodissa ja veritöissä. Jumala toteuttaa niissäkin tuomioitaan
ihmiskunnan todelliseksi parhaaksi, sikäli kuin ihmiset taipuvat parannukseen. Seurakunta
tuntee myös Herransa armon ja rakkauden ja tietää, miten ihanaa on lopulta saada olla
Herran kanssa kasvoista kasvoihin.
Tietämätön on vastuussa
Tekstimme otteessa Öljymäen profetiaa Jeesus jakaa ihmiset jyrkästi kahteen ryhmään.
Niihin, jotka korjataan talteen ja niihin, jotka jätetään. Niihin, jotka ovat ottaneet vastaan
Jeesuksen ja Hänen sanansa perusteella odottavat Hänen tuloaan ja niihin, jotka eivät
yksinkertaisesti tiedä Jeesuksen paluusta mitään. Tämä tietämättömyys ei johdu suinkaan
siitä, etteikö Jeesuksen seurakunta koko armon ajan eli nykyisen pelastuksen aikakauden
julistaisi sanomaa Jeesuksen tulosta ja sitä seuraavasta lopullisesta erottelusta ja viimeisestä
tuomiosta. Kysymys on siitä, että ihminen, joka ei halua taivuttaa sydäntään Jumalan sanan
alle eikä tehdä parannusta synneistään, ei lopulta koskaan pääse ymmärtämään myöskään
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Golgatan uhrin merkitystä, ei Ylösnousemuksen voittoa eikä siksi myöskään Jeesuksen
toisen tulemisen ihanaa uutista. Tietämättömyys on seurausta siitä, että Herran puhe on
tietoisesti hyljätty, kun Herra on puhunut yksinkertaisista henkilökohtaisen elämän asioista,
joissa olisi pitänyt tehdä parannus. "Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka
te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?" (Joh. 3:12)
Jeesuksen tulon merkit
Vaikka Jeesuksen toista tulemista edeltää monia selkeitä merkkejä niin, että Herran omat
ja Hänen ääntään seuraavat saattavat nähdä, että Jeesuksen paluu on kovaa vauhtia
lähestymässä, muille Jeesuksen tulo tulee yhtä suurena yllätyksenä kuin Nooan ajan
ihmisille vedenpaisumus. 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.
Valvovan elämän suunta
Valvomisessa on kysymys siitä, mihin Sinun elämäsi kokonaisuudessaan suuntautuu. Onko
selkeänä tavoitteensai päästä Herran, Ihmisen Pojan kirkkauteen. Käsikiviä vääntäessäsikin
tai peltotöitä tehdessäsikin 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, 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. Tie kuninkuuteen ristin kautta
Jeesus antoi Öljymäen profetiansa omasta paluustaan Kuninkuudessaan hetkellä, jona
Hänen sielunsa oli täyttämässä tuska ja kauhu ristin kärsimyksen edessä. Hän oli jo puhuessaan yksin, sillä eivät opetuslapset ymmärtäneet Hänen sanomansa sisältöä. Mutta Hän näki
ristin tuskan, Isän hylkäämisen ja kadotuksen ja kuoleman tuskien läpi ylösnousemuksen
voittoon. Hän kävi 100%:ssa kuuliaisuudessa Isälle kohti kuolemaa, ylösnousemusta, sen
jälkeen tapahtunutta korottamista Isän oikealle puolelle. Hän näki Jumalan valtakunnan
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täydellisen toteutumisen, kun Hän tulisi Kuninkuudessaan. Hän näki, että jokainen polvi tulisi
notkistumaan Hänen edessään ja jokainen kieli tulisi tunnustamaan Jumalan kunniaksi, että
Jeesus on Herra. Siksi Hänen nöyryyteensä ja kuuliaisuuteensa Isälle kuuluivat myös sanat:
"Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään
Poika, vaan Isä yksin."
Herra riittää
Jeesuksen alamaisuuteen ja kuuliaisuuteen Isälle kuului se, että Hän antoi Isälle täydellisen
päätösvallan tulevaisuuden asioista. Rakkaudessaan Isään Hän korotti Isän. Isä taas rakkaudessaan Poikaan korotti Pojan. Siinä on kysymys Kolminaisuuden salaisuudesta. Mutta
siinä on myös suunnaton turva meille. Meille riittää nyt ristiinnaulitun ja ylösnousseen
Jeesuksen tunteminen. Meille riittää, että Hän on Herra ja Hän hallitsee. Hän ei tee virheitä
toteuttaessaan suunnitelmaansa maailmassa eikä meidänkään elämässämme.
Daikichin voitto
Jeesuksen tulo voi meille henkilökohtaisesti tapahtua joko omassa kuolemassamme tai sitten
Herran julkisessa tulossa. Molempien sisältö on viime kädessä sama. Saamme nähdä Herran ja olla Hänen kanssaan iäti. Monia uskovia vaivaa kuitenkin kysymys. Entä jos minä
aivan viime hetkillä elämässäni kuitenkin romahdan pois Jeesus-yhteydestä. Jos uskoni
silloin pettää? Jos kuoleman tuskissa sorrun vielä vaikka kiroilemaan ja Herraa pilkkaamaan.
Jos kaiken lopuksi kuitenkin joudun hukkaan. Voiko olla varma, että kuoleman hetkelläkin
pysyn valveilla ja Jumalan armolupaukset ovat minuun nähden voimassa?
Joku vuosi sitten minulle soitettiin, että 41-vuotias rouva, joka oli 5 vuotta aikaisemmin
sairastunut vatsasyöpään, oli joutunut kolmannen kerran sairaalaan ja että hänelle olisi aikaa
enää korkeintaan viikko tai kaksi. Edellisten kahden leikkauksen aikana Herra oli
ihmeellisesti hoitanut häntä. Hän oli tullut uskoon, saanut Herralta rauhan ja hänet oli
kastettu. Hän oli myös huolella valmistautunut omaa kuolemaansa ja taivasta varten. Hän
oli laatinut mm testamentin, jossa hän toivoi, että hänen miehensä ja ainoa tyttärensäkin
tulisivat kristityiksi ja pääsisivät samaan taivaaseen hänen kanssaan. Ja nyt oltiin sitten loppu
suoralla. Ensimmäinen viikko sujui aivan hämmästyttävän sydämen rauhan vallitessa. Kun
syöpäosaston monet potilaat rukoilivat epätoivoissaan epäjumalia, hänellä oli rauha. Mutta
kun toinen viikko alkoi, tapahtuikin romahdus. Usko alkoi horjua, piinallisia kysymyksiä nousi
esiin, ja joitakin selvittämättömiä asioita jälkeenjäävien ihmisten kanssa pulpahti esiin.
Sielunvihollinen teki viimeisen rajun hyökkäyksen Jeesuksen omaa vastaan viimeisissä
kiusauksissa. Huolissani matkustin Tokioon asti häntä tapaamaan ja rohkaisemaan.
Seuraavat kolme päivää hän oli tajuttomana ja hetkeksi hänen sydämensäkin pysähtyi, mutta
hänet saatiin elvytetyksi uudelleen eloon. Tuona aikana hän kuitenkin alkoi yllättäen laulaa
kovalla äänellä ylistystä Herralle. Hän palasi sitten tajuihinsa, ja kertoi, että Herra oli
näyttänyt hänelle taivaan. Hän kertoi myös miten sanoinkuvaamattoman todellinen ja
ihmeellinen taivas oli. Hän vapautui myös kaikista epäilyistä ja rauha palasi. Kun kaikki näytti
romahtavan, Jumala näytti hänelle taivaan. Kun romahdus tulee, romahdammekin
Jeesuksen ihmeellisiin käsiin. Tämä rouva sai vielä noin puolen vuoden jatkoajan ja kaksi
viikkoa ennen hänen kuolemaansa hänen miehensä ja tyttärensä kastettiin hänen potilashuoneessaan.

6

Yhteenveto
Valvot, kun korotat Jeesuksen Herraksesi jo nyt. Isä on antava Jeesukselle lopullisen
kunnian. Voi meitä, jos annamme Jeesukselle kunnian ja ylistyksen vasta sitten, kun Hän
tulee takaisin. Silloin se on meidän pelastumisemme kannalta liian myöhään.
Tutki siis itsesi, oletko Herran oma! Saako Hän hallita totuudellaan ja armollaan Sinua
tänään? Herää valvomaan!
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