Johdanto
Herra puhuu ihmisille ja erityisesti seurakunnalleen monin tavoin. Heb.
1:1. Vanhan liiton aikoina, Hän ilmoitti suuria totuuksia patriarkkojen ja
profeettojen kautta. Aikain täyttyessä Hän puhui rakkaan Poikansa ja
apostolien kautta. Vuosisatojen aikana Hän innoitti palvelijoitaan lähettäen
sanomia ihmisolennoille Pyhän Hengen kautta. Lisäksi Hänen
kaitselmuksensa ja koko luomakunta muodostaa avonaisia kirjoja, joita koko
ihmiskunta kaikkina aikoina ja kaikissa maissa saa lukea. Eikä tässä ole
kaikki; Hänellä on vielä enemmän valon kanavia pitääkseen yhteyttä meihin.
Erityinen asema Herran ilmoituksessa kansalleen ja ihmiskunnalle on varattu
”aikain merkeille”. Monia lukuja pyhissä kirjoituksissa on omistettu tälle
vakavalle aiheelle. Matteuksen 24 luku keskittyy kokonaan näihin merkkeihin.
Puhuessaan opetuslapsilleen juutalaisten hengellisestä tilasta, Jeesus selitti
että vakavia seuraamuksia tulisi sen sukupolven ihmisille, jotka elivät
Jerusalemissa ja ihmisille yleensä. Matt. 23:36-39. Siksi opetuslapset olivat
kovin kiinnostuneita tietämään ”koska” tämä tapahtui si heidän rakkaalle
kansalleen ja myös mikä olisi Hänen tulemuksensa ja ”maailman lopun”
merkki. Matt. 24:3. Se, mikä juutalaiselle kansalle tapahtuisi esitettiin selvästi
suuremman kuvan kautta koskien sitä, mitä tapahtuisi ajan lopussa. Näin
Jeesus antaa välähdyksen myös meidän ajastamme Matteuksen 24 luvussa.
Profetioiden kaksinkertaiseen sovellukseen viitaten Matteuksen 24,
Markuksen 13, ja Luukkaan 21 luvussa, innoitettu sanansaattaja kirjoittaa:
”Profetia, jonka Hän ilmaisi oli kaksimerkityksinen
Ennakoidessaan Jerusalemin hävityksen, se ennusti myös viimeisen suuren
päivän kauhuja….
”Vapahtajan ennustus Jerusalemia kohtaavista tuomioista tulee toteutumaan
toisellakin tavalla, josta tuo hirveä tuho oli vain heikko varjo. Valitun
kaupungin kohtalossa voimme nähdä Jumalan armon hyljänneen ja Hänen
lakinsa polkeneen maailman tuomion.” –The Great Controv., 25, 36.
Vapahtajan esittämiin merkkeihin sisältyvät yhteiskunnan olosuhteet, niin
uskonnollisessa maailmassa kuin myös luonnossa tapahtuvat mullistukset.
Kansakuntien ja ihmisten keskuudessa tulee olemaan sotia ja sanomia sodista,
koko maitten yhteiskuntaluokkien noustessa toisiaan vastaan. Uskonnollista
aluetta leimaa lisääntyvä pahuus, vähenevä rakkaus ja usko, skandaalit,
petollisuus ja viha. Vääriä profeettoja ja väärä messias ilmestyy, ja uskollisia
kristittyjä tullaan vainoamaan. Luontoakin kohtaavat mullistukset; monin
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paikoin tulee olemaan nälänhätää kulkutauteja, järistyksiä meressä ja maalla.
Lisäksi on merkkejä auringossa, kuussa ja tähdissä. Nämä eivät muodosta
kaikkia Raamatussa mainituista merkeistä, mutta ne ovat riittäviä kuvaamaan
sellaista tilannetta, joka on kyllin vaikuttava saadakseen jokaiseen heräämään
toimintaan. Jumalan kansaa tullaan koettelemaan, ja kaikkea mitä voidaan
horjuttaa tullaan ravistelemaan. "Mutta se, joka pysyy vahvana loppuun asti,
pelastuu.” Matt. 24:13. Näiden merkkien välityksellä Jumala puhuu kansalleen
ja maailmalle.
”Ennen kuin Kristus tulee ilmestymään taivaan pilvissä suuressa voimassa
ja kunniassa”, Herran sanansaattaja kirjoittaa, ”ihmiset tulevat kieroutuneiksi
hengessään ja kääntyvät totuudesta taruihin. Seurakunta tulee vielä näkemään
vaikeita aikoja. Se tulee profetoimaan säkkipuvussa.
Mutta vaikka se tulee kohtaamaan harhaoppeja ja vainoja, vaikka sen
täytyy taistella uskottomien ja luopioiden kanssa, se tulee kuitenkin Jumalan
avulla murskaamaan saatanan pään. Jumalalla tulee olemaan teräksen luja
kansa uskollisuudessa ja graniittikallion kaltainen uskon lujuudessa. He
tulevat olemaan Hänen todistajiaan maailmassa, Hänen työvälineitään
tekemään erityisen, mahtavan työn Hänen valmistavana aikanaan.” –
Testimonies for the Church, vol. 4, pp. 594f.
”Kristus on kehottanut kansaansa tarkkaamaan Hänen tulemuksensa
merkkejä ja iloitsemaan nähdessään enteitä Kuninkaansa tulemuksesta. - - GC , 308f.
Rakkaat veljet ja sisaret kaikkialla, Jumalan kansan on aika herätä;
jokaisena vuotena ja jokaisena kuukautena olemme lähempänä Herran suurta
päivää. Enemmän kuin koskaan, nyt on aika nousta ja valmistautua sen työn
loppuun saattamiseen, jonka on uskottu meille. ”Kristittyjen tulisi valmis
tautua siihen, mikä pian kohtaa maata hämmentävänä yllätyksenä. Tämän
valmistautumisen tulisi merkitä ahkeraa Jumalan sanan tutkimista ja
pyrkimystä mukauttaa elämä sen ohjeisiin. Iankaikkisuuden valtavat
kysymykset edellyttävät jotakin muuta kuin kuvitteellista uskoa, sanojen ja
muotojen uskoa, missä totuus on vähemmän keskeisenä…. Antakaa Jumalan
sanan puhua sydämelle.” –Profeetat ja Kuninkaat, p. 626.
Rakkaat yhdessä toivossa yhdistetyt uskonystävät, olkoon tämä
rukousviikko pyhityksen ja yhteyden aikaa, aikaa kiittää Herraa Hänen
siunauksistaan. Olkoon se aikaa, jolloin pyydämme Häneltä anteeksi kaikkia
puutteitamme ja antaudumme kokonaan Hänelle. Käyttäkäämme näitä
tilaisuuksia
yhteiseen
rukoukseen
kohdataksemme
toisiamme,
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neuvotellaksemme yhdessä ja rukoillaksemme yhdessä hengessä.
Menkäämme eteenpäin ajan merkkien lisääntyessä.
Viimeisenä sapattina, joulukuun 15 päivänä, tulee olemaan paaston ja
rukouksen päivä kun kaikki uskovat yhdistyvät päättämään Rukousviikon.
Silloin he tuovat erityisuhrinsa kiitoksena Herralle menneitten kuukausien
aikana saaduista siunauksista. Tämä uhri omistetaan kokonaan
maailmanlaajuisen työn edistämiseen.
Ottaen huomioon päiviemme vakavuuden ja juhlavuuden, eri maista olevat
veljet ovat kirjoittaneet artikkeleita auttaakseen Jumalan kansaa
valmistautumaan edessä olevaan. Heidän ponnistuksensa ansaitsee tukemme
ja tehkäämme kaikkemme jotta tästä Rukousviikosta tulisi suuri siunaus
kaikille ja merkittävä askel Herran kohtaamiseen Hänen tulemuksessaan.
- Pääkonferenssin veljet ja sisaret
1. Lukeminen – perjantaina, Joulukuun 7, 2012

”Koska tämä tapahtuu?”
Ellen G. White
”Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja
sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja
maailman lopun merkki?"” Matt. 24:3
Johdanto
Eräs juhlavimmista ja kuitenkin mahtavimmista Raamatussa ilmoitetuista
totuuksista on totuus Kristuksen toisesta tulemuksesta saattamaan loppuun
suuren lunastustyön. Niin pitkän ajan ”kuoleman varjon maassa” viettäneelle
kansalle on annettu kallis, ilahduttava toivo lupauksessaan Hänen
tulemuksestaan. Hän on ”ylösnousemus ja elämä” jotta ”toisi takaisin kotiin
maanpakoon ajettunsa”. Oppi toisesta tulemuksesta on Pyhien Kirjoitusten
keskeistä sanomaa. Siitä päivästä lähtien kun ensimmäinen ihmispari kääntyi
surun sävyttämin askelin Edenistä, uskon lapset ovat odottaneet Luvatun
tulemusta murtamaan tuhoajan voiman ja tuomaan heidät jälleen kerran
menetettyyn Paratiisiin. Muinaisten aikojen pyhät miehet katsoivat eteenpäin
Messiaan tulemukseen kunniassa, heidän toivonsa täyttymykseen. Enok, vasta
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seitsemäntenä polveutumisjärjestyksessä Edenissä eläneistä. Hänen, joka
kolmen vuosisadan ajan vaelsi maan päällä Jumalansa kanssa, sallittiin kaukaa
nähdä Vapauttajan tulemus. ”Katso”, hän sanoi, ”Herra tulee kymmenien
tuhansine pyhineen tuomitsemaan kansat.” Juudas 14,15. Patriarkka Job
huudahti taistelunsa yönä horjumatta luottamuksessaan: ”Mutta tiedän
lunastajani elävän ja viimeisenä hän on seisova multien päällä:… Hänet olen
minä näkevä apunani; minun silmäni saavat nähdä hänet – eikä vieraana….”
Job 19:25,27. –The Great controversy, p. 299.
Herra tulee pian, ja meidän täytyy olla valmiina ja odottaa Hänen
ilmestymistään. Oi, kuinka loistokasta tulee Hänen näkemisensä olemaan, ja
tulla toivotetuksi tervetulleeksi Hänen lunastettuinaan. Kauan olemme
odottaneet, mutta toivomme ei ole himmentyvä. Jos vain voimme nähdä
Kuninkaan kauneudessaan, olemme ikuisesti siunattuja. Tunnen, että minun
täytyisi huutaa ääneen, ”Kotiinpäin!” Lähestymme aikaa, jolloin Kristus tulee
voimassa ja suuressa kunniassa ottamaan vapautettunsa ikuiseen kotiinsa. –
The Signs of the Times, April 19, 1905.
Milloin se tapahtuu?
Kristuksen toisen tulemuksen tarkkaa aikaa ei ole ilmoitettu. Jeesus sanoi,
kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä. Mutta hän ilmoitti myös tulemuksensa
merkit sanoen: ”Kun näette tämän kaiken tapahtuvan, tietäkää, että se on
lähellä, aivan ovella.” Hän kehotti heitä kun hänen tulemuksensa merkit
ilmaantuisivat: ”Katsokaa ylös ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne
on lähellä.” Ja näitä asioita tarkastellen apostoli kirjoitti: ”Te veljet ette ole
pimeydessä, niin että se päivä yllättäisi teidät kuin varkaan. Te olette kaikki
valon lapsia ja päivän lapsia.” Koska me emme tunne Kristuksen tulemuksen
päivää, meidän tulee elää raittiina ja jumalisesti tässä nykyisessä maailmassa,
”Odottaen sitä siunattua toivoa ja suuren Jumalan ja pelastajamme Jeesuksen
Kristuksen loistavaa ilmestymistä.” –Reflecting Christ, p.258.
Mutta tulemuksensa päivää ja hetkeä Kristus ei ole ilmoittanut. Hän sanoi
selvästi opetuslapsilleen ettei hän itse voinut tietää toisen tulemuksensa päivää
eikä hetkeä. Jos hänellä olisi ollut vapaus ilmituoda tämä, miksi Hänen olisi
tarvinnut kehottaa heitä ylläpitämään jatkuvan odottamisen asennetta?
Niitäkin on, jotka väittävät tietävänsä Herramme ilmestymisen päivän ja
hetken. Hyvin hartaita he ovat tulevaisuuden kartoittamisessa. Mutta Herra on
varoittanut heitä alueesta, jolla he toimivat. Ihmisen Pojan toisen tulemuksen
tarkka aika on Jumalan salaisuus. – AT, 609 (The DA, 632f).
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Ajan merkit
Jerusalemin tuho oli symboli maailmaa kohtaavasta lopullisesta tuhosta.
Profetioilla, jotka täyttyivät osittain Jerusalemin hylkäämisessä on
välittömämpi sovellus viimeisiin päiviin. Olemme nyt suurten ja vakavien
tapahtumien kynnyksellä. Kriisi on edessämme, jonka kaltaista maailma ei ole
koskaan nähnyt. Ja suloisesti meille, kuten ensimmäisille opetuslapsille, tulee
varmuus siitä, että Jumalan valtakunta hallitsee kaiken. Tulevien tapahtumien
ohjelma on Luojamme käsissä. Taivaan hallitsijalla on niin kansojen kohtalot
kuin seurakuntansa asiat hallinnassaan. –Thoughts from the Mount of Blessing,
120f.
Meidän tulisi olla valveilla erottaaksemme ajan merkit ja varoittaaksemme
ihmisiä. Maailmassa on monia, jotka koettavat hiljentää ihmisten herättämistä
sanoen: ”rauha, rauha” kun ei mitään rauhaa ole. Mutta meidän tulisi toimia
päinvastaiseen suuntaan. On monia, jotka sanovat hämmentyneille ihmisille,
”Älkää häiriintykö, jatkakaa jumalattomuudessa, itsenne ylistämisessä ja
nautinnoissa. Herran päivä ei ole käsillä..” Eikö Kristuksella ollut mielessään
vastalause sanoessaan, ”Katso, tulen pian”?. Eikö Hän nähnyt, että hänen
seurakuntansa tarvitsisi pitää tämän vakavan tapahtuman mielessään? Pitääkö
meidän sanoa lopun ajan pilkkaajien kanssa :
”Missä on lupaus Hänen tulemuksestaan? sillä siitä lähtien kun isät
menivät lepoon, kaikki asiat jatkuvat kuten ne olivat luomisen alusta asti.”?
En aio olla yhtä tämän joukon kanssa. Tarkoitukseni on herättää ihmisiä
Kristuksen pikaisen tulemuksen sanomalla.-The Signs of the Times, June 24,
1889.
Valmiina olemisen tarpeellisuus
Paavali puhuu joukosta, jolle Kristuksen tulemus tulee odottamatta.
”Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat ”Rauha, rauha, ei
hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, … eivätkä he pääse
pakoon.” Mutta hän lisää, niille jotka ovat ottaneet huomioon Vapahtajan
varoituksen: ”Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä että se päivä voisi yllättää
teidät kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me
emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.” 1 Tess. 5: 2-5. – The Great
Controversy, 371.
Olen kysellyt mielessäni kun olen nähnyt ihmisten kiiruhtavan edestakaisin
liikeasioiden tai nautintojen perässä, ajattelivatko he koskaan Herraan päivää,
joka on tulossa kohdallemme. Meidän ei tarvitse olla pimeydessä sen suhteen
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mitä maan päällä tulee tapahtumaan Meillä ei ole varaa kohdata sitä päivää
valmistautumattomina, ja valo on annettu meille taivaasta että ymmärtäisimme
Jumalan vaatimukset. ”Tutkikaa kirjoituksia”, on Kristuksen käsky. ”Valvokaa
ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.” On olemassa todistaja, joka seuraa
meitä kaikissa elämän toimissa. Juuri kaikki ajatuksemme, aikomuksemme ja
sydämemme aikeet ovat avoinna hänen tarkastelulleen. Kuten ääriviivat
luodaan taiteilijan työalustalle, niin merkitään luonteemme piirteet taivaan
tilikirjoihin. Oletko sovelias Kristuksen armoon? Tuleeko luonteesi puku
olemaan valkea ja tahraton Hänen ilmestymisensä päivänä ? Jokainen
mielenkiinto pitäisi muotoilla ja jokainen teko suunnata tätä kaikkein tärkeintä
tapahtumaa huomioiden. Meidän tulisi päivittäin elää hyvin nöyrinä Jumalan
edessä, Jumalan voimaa etsien ettemme jää osattomiksi hänen armostaan ja
osoittaudu soveltumattomaksi iankaikkiseen elämään. Meidän tulisi ”etsiä sitä
siunattua toivoa ja loistokasta suuren Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen ilmestymistä. Hän antoi itsensä meidän edestämme jotta Hän voisi
lunastaa meidät kaikesta pahuudesta ja puhdistaa itselleen hyviä tekoja
ahkeroivan erikoisen kansan. – The Signs of the Times, Dec. 29, 1887.
Herra on tuleva pian ja meidän tulee olla valmiina kohtaamaan Hänet
rauhassa. Päättäkäämme tehdä kaikki voimiemme mukaan välittääksemme
valoa ympärillämme oleville. Meidän ei tule olla synkkiä, vaan iloisia ja
meidän tulee pitää Herra Jeesus aina lähellämme. Hän tule pian, ja meidän
tulee olla valmiina ja odottaa Hänen ilmestymistään. Oi, kuinka mahtavaa
tulee olemaan Hänen näkeminen ja olla tervetullut Hänen lunastettujensa
joukkoon ! Kauan olemme odottaneet, mutta toivomme ei ole hämärtyvä. –
Testimonies for the Church, vol. 8, p. 253.
Mitä teette, veljet, valmistautumisen suuressa työssä? Ne, jotka liittoutuvat
maailman kanssa saavat maailmallisen leiman ja valmistautuvat pedon merkin
vastaanottamiseen. Ne, jotka eivät luota itseensä, jotka nöyrtyvät Jumalan
edessä ja puhdistavat sielunsa totuuden kuuliaisuudella – ne vastaanottavat
taivaallisen leiman ja valmistautuvat saamaan Jumalan sinetin otsaansa. Kun
päätös on edistynyt ja leima on tehnyt vaikutuksen, heidän luonteensa pysyy
puhtaana ja tahrattomana ikuisesti.
Nyt on valmistautumisen aika. Jumalan sinettiä ei koskaan paineta
epäpuhtaan miehen tai naisen otsaan. Sitä ei koskaan paineta
kunnianhimoisen, maailmaa rakastavan miehen tai naisen otsaan. Sitä ei
koskaan aseteta puheissaan väärien tai sydämeltään petollisten miesten tai
naisten otsalle. Kaikkien, jotka vastaanottavat sinetin, täytyy olla ilman tahraa
Rukousviikkolukemiset

7

7-15.12 2012

Jumalan edessä – ehdokkaita taivaaseen. –Maranatha, p 240.
Älä vitkastele
Kaikki maailmassa on rauhatonta. Ajan merkit ovat pahaenteisiä. Tulevat
tapahtumat luovat synkkiä varjojaan. Jumalan Henki vetäytyy pois maan
päältä, ja onnettomuus seuraa toista merellä ja maalla. On hirmumyrskyjä,
maanjäristyksiä, tulipaloja, tulvia ja kaikenlaisia veritöitä. Kuka voi nähdä
tulevaisuuteen? Missä on turva? Mikään inhimillinen tai maallinen ei tarjoa
varmuutta. Ihmiset järjestäytyvät nopeasti valitsemiensa lippujen alle.
Levottomina he odottavat, ja tarkkaavat johtajiensa liikkeitä. On niitä, jotka
odottavat Herran ilmestymistä ja työskentelevät sen hyväksi. Toiset taas
asettuvat ensimmäisen suuren luopion riveihin. Harvat uskovat koko
sydämestään, että on helvetti, jota meidän on vältettävä, ja taivas, joka meidän
on voitettava. – DA, 636 ; AT, 613f.
Alkuseurakunnalle toivo Kristuksen tulemuksesta oli siunattu toivo, ja
heitä edustivat apostolit kun odottivat Jumalan Poikaa taivaasta, rakastaessaan
Herran ilmestymistä. Niin kauan kuin tätä toivoa Kristuksen tunnustavat
seuraajat vaalivat, he olivat valona maailmalle. Mutta se ei ollut saatanan
suunnitteleman mukaista, että he olisivat valona maailmassa. Ja pahuuden
lisääntyessä monien rakkaus kylmeni ja uskotonta palvelijaa edustavat sanat :
”Herrani tulo viipyy.” Jeesuksen ilmestymiseen kohdistuvan uskon puutteen
seurauksena, uskoton palvelija rupeaa lyömään kanssapalvelijaansa ja
syömään ja juomaan juopuneiden kanssa. Saatana työskenteli aiheuttaakseen
luopumusta alkuseurakunnassa ja tähän tarkoitukseen alkoi ilmaantua oppeja,
joiden vaikutuksesta kirkkoon tuli epäuskoa Kristuksen ja hänen tulemuksensa
suhteen. Jumalan ja ihmisen vastustaja heitti helvetillisen varjonsa uskovien
polulle ja himmensi heidän toivon tähteään, myös heidän uskoaan suuren
Jumalan ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen loistavaan ilmestymiseen.” –
(Review and Herald, Nov. 22, 1892) The Ellen G.White Materials, p. 1073.
Älkää eksykö
”Maailma nukkuu irstailuissaan, jumalattomissa nautinnoissaan, nukkuu
lihan turvallisuudessa. Ihmiset siirtävät Herran tulemisen kauas
tulevaisuuteen. He nauravat varoituksille. Ylpeinä he kerskailevat:´Onhan
kaikki pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta.´ ´Olkoon huomispäivä niin kuin tämäkin, ylenpalttisen ihana.´ 2. Piet. 3:4 ; Jes. 56:12. Me
haluamme mennä yhä pitemmälle nautinnonhalussamme. Mutta Kristus
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sanoo: ´Katso, minä tulen kuin varas.´ Ilm. 16:15. Juuri samaan aikaan, jolloin
maailma kysyy ivaten: ´Missä on lupaus Hänen tulemuksestansa?´, ajan
merkit täyttyvät. Kun ihmiset huutavat: ´Rauha ja turvallisuus´, tulee äkkiä
perikato. Kun pilkkaajat ja totuuden hylkääjät ovat tulleet röyhkeiksi ; kun
tehdään työtä ja ansaitaan rahaa peri- aatteista piittaamatta, kun opiskelija etsii
innokkaasti tietoa kaikkialta paitsi Raamatustaan, silloin Kristus tulee kuin
varas. – DA, 635 ; AT, 613.
”Odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja
Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka
antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta
ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja
ahkeroitsee.” Tiitus 2:13,14.
Nämä jakeet opettavat hyvin eri tavalla verrattuna monien uskonsa
evankeliumiin tunnustavien sanoihin. Meitä kehotetaan elämään raittiisti,
vanhurskaasti ja jumalisesti tässä nykyisessä maailmassa ja odottamaan
suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kunniakasta
ilmestymistä. Jotkut ovat esittäneet vastalauseen työtäni kohtaan, koska
opetan että velvollisuutemme on odottaa Kristuksen henkilökohtaista
ilmestymistä taivaan pilvissä. He ovat sanoneet: ´Teillä oli tapana ajatella, että
Herran päivä oli aivan käsillä kun kuunnellaan Rva Whiten puhetta koskien
Kristuksen tulemusta ; hänhän on saarnannut tuosta samasta aiheesta
viimeisten neljänkymmenen vuoden aikana, eikä Herra ole vielä tullut.”
Juuri tämä vastaväite olisi voitu esittää itsensä Kristuksen sanoja vastaan.
Hän sanoi rakkaan opetuslapsensa suulla: ´Katso, minä tulen pian´, ja
Johannes vastaa :´Tule Herra Jeesus´. Jeesus puhui nämä sanat varoituksen ja
rohkaisun sanoina kansalleen; ja miksi emme tarkkaisi niitä? Herra on
sanonut, että uskolliset havaitaan tarkkailemassa ja odottamassa häntä.
Uskoton palvelija sanoi: ´Herrani tulo viipyy´ ja alkoi lyödä
kanssapalvelijoitaan ja syömään ja juomaan juopuneitten kanssa. – Reflecting
Christ, p. 258.
”Ihmiset jatkavat kalliiden, miljoonia maksavien rakennusten
pystyttämistä. Erityistä huomiota kiinnitetään arkkitehtoniseen kauneuteen ja
lujuuteen sekä kiinteyteen, millä ne on laadittu; mutta Herra on ilmoittanut
minulle, että huolimatta epätavallisesta lujuudesta ja kalliista ulkoasusta, nämä
rakennukset tulevat saamaan saman kohtalon kuin Jerusalemin temppeli. Se
suurenmoinen rakennelma hajosi. Jumalan enkelit oli lähetetty tekemään
hävitystyö, niin ettei kiveä jäänyt kiven päälle ilman sortumista. (MS p. 35,
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1906). – SDA Bible Commentary, vol. 5, pp. 1098f.
Hänen kansansa jäsenten tulee säilyttää erityinen luonteensa Hänen
edustajinaan. Heille kaikille on tehtävä suoritettavaksi. Rikkaiden tulisi tuoda
varansa, kunnioitetut vaikutuksensa, oppineet viisautensa, köyhät hyveensä,
jos he tahtovat tulla tehokkaiksi Jumalan työtovereiksi. Heidän tulee saattaa
itsensä oikeaan jumalasuhteeseen, että he voisivat heijastaa Jumalan kunnian
valoa, joka loistaa Jeesuksen Kristuksen kasvoilta…. Heidän on määrä
varoittaa ihmisiä tulevista tuomioista. He edustavat Kristusta kansalle. ( The
Signs of theTimes, June 24, 1889) Reflecting Christ, p. 258.
Jeesus tulee pian
Kristuksen tulemus on lähempänä kuin aluksi uskoimmekaan. Suuri
taistelu lähestyy loppuaan. Jumalan tuomiot näkyvät maassa. Ne puhuvat
juhlavan varoituksen sanoin: ´Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä
hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee´. Matt. 24:44.
Elämme tämän maan historian viimeisissä tapahtumissa. Profetia täyttyy
pian. Koetuksen hetket menevät nopeasti ohitse. Meillä ei ole aikaa – ei
hetkeäkään hukattavaksi. Älkäämme tulko havaituiksi nukkumassa vartiossa.
Älköön kukaan sanoko sydämessään tai työllään: ´Herrani viivyttää tuloaan´.
Kaikukoon Kristuksen pikaisen tulon sanoma vakavin varoituksen sanoin.
Taivutelkaamme miehiä ja naisia kaikkialla katumaan ja pakenemaan
tulevaista vihaa….
Herra on pian tuleva, ja meidän tulee olla valmiina kohtaamaan Hänet
rauhassa. Päättäkäämme tehdä kaikki minkä voimme levittääksemme valoa
ympärillämme oleville. Meidän ei tule olla surullisia, vaan iloisia ja meidän
tulee pitää Herra Jeesus alati edessämme. Hän tulee pian, ja meidän täytyy
olla valmiina odottamassa Hänen ilmestymistään. Oi, kuinka valtavaa tulee
Hänen näkeminen olemaan ja olla tervetulleina Hänen lunastetuikseen !
Kauan olemme odottaneet, muttei odotuksemme ole tullut hämäräksi. Mikäli
voimme vaikka vain nähdä Kuninkaan kauneu- dessaan, olemme ikuisesti
siunattuja. Tunnen, että minun on ikään kuin huudettava kovaa: ´Kotiinpäin!´
Lähestymme aikaa jolloin Kristus tulee voimassa ja suuressa kunniassa
hakemaan lunastettunsa heidän iankaikkiseen kotiinsa….
Kauan olemme odottaneet Vapahtajamme paluuta. Mutta lupaus ei ole siitä
tullut vähemmän varmaksi. Pian tulemme olemaan luvatussa kodissamme.
Siellä Jeesus tulee johtamaan meidät Jumalan valtaistuimelta kumpuavan
elävän virran ääreen ja tulee selittämään meille hämärät sallimukset, joiden
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kautta Hän tämän maan päällä kuljetti meitä saattaakseen luonteemme
täydellisiksi. Siellä saamme hämärtymättömin näköaloin katsella palautetun
Eedenin kauneutta. Laskemme Lunastajan jalkojen juureen hänen päähämme
asettamat kruunut. Koskettelemme kultaisia harppujamme ja täytämme koko
taivaan Hänelle, valtaistuimella istuvalle, osoittamallamme ylistyksellä.Maranatha, p. 311.
Odota ja rukoile
”Kriisi on tulossa vähitellen yllemme. Aurinko paistaa taivaalla edeten
tavanomaista rataansa, ja taivaat julistavat yhä Jumalan kunniaa. Ihmiset
syövät ja juovat, istuttavat ja rakentavat, naivat ja naittavat kuten ennenkin.
Kauppiaat ostavat ja myyvät. Ihmiset sysivät toisiaan kiistellen parhaista
paikoista. Nautinnonhaluiset joukot kerääntyvät teattereihin, kilpa-ajoihin ja
pelisaleihin. Jännitys on korkeimmillaan ja kuitenkin koetusaika on nopeasti
päättymässä ja jokaisen asia tulemassa iankaikkisesti ratkaistuksi. Satana
näkee, että hänen aikansa on lyhyt. Hän on pannut kaikki voimansa liikkeelle
pettääkseen, eksyttääkseen, valloittaakseen ja kietoakseen ihmiset, kunnes
koetusaika loppuu ja armon ovi suljetaan iäksi.
Vakavina kaikuvat korviimme halki vuosisatojen Herramme varoittavat
sanat, jotka Hän lausui Öljymäellä: ´Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei
teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet,
niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta.´ ´Valvokaa siis joka aika ja
rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja
seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.´ ” AT, 614.
Odottakaamme loistokasta tulemusta
Pitäkäämme mielemme kiinnitettinä hänen loistavaan ilmestykseensä,
hänen, ”antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta
laittomuudesta, ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä
tekoja ahkeroitsee.” (Tiitus 2: 13f.) ja toimikaamme elämämme jokaisena
päivänä ikään kuin uskoisimme että Hänen tulonsa olisi lähellä.
Avatkaamme sydäntemme ovi, että Jeesus saisi tulla sisälle ja että synti
voisi lähteä. Hyljätkäämme paha ja valitkaamme hyvä, muistaen että ”emme
taistele lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia ja valtoja vastaan, tämän maan
pimeyden hallitsijoita vastaan, hengellistä pahuutta vastaan korkeuksissa.”
Kaikki, jotka astuvat Jumalan kaupunkiin tulevat tekemään niin voittajina.
Jeesus voitti; ja me voimme voittaa, jos taistelemme sotamme Hänen
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nimessään. –Reviewand Herald, March 16, 1886. Aamen.
2. Lukeminen – sapattina, Joulukuun 8, 2012

Surujen alku
Gerhard Hunger, Argentiina

Jeesus ja Hänen opetuslapsensa olivat lähteneet Jerusalemin temppelistä ja
ylitettyään Kidronin laakson he kiipesivät vuoren rinnettä ylös. Tultuaan
tietylle korkeudelle heille avautui laaja näkö- ala rakastetusta kaupungista
korkeine muureineen, kultaisine portteineen, puistokatuineen, missä kerran
seisoi loistava temppeli. Tänään siinä on kultainen Kalliotemppeli ja Al-Aqsa
moskeija. Kuvittelen mielessäni näkymää elävästi. Kulkiessaan he ajattelivat
mahdollisesti Jeesuksen profeetallisia sanoja koskien tuon komean temppelin
tuhoutumista, mihin ei jäisi kiveä kiven päälle. Mielessään he yhdistivät
sellaisen tuhon maailman loppuun. Matkasta väsyneinä he mahdollisesti
istuivat oliivipuun varjossa. Sitten Pietari, Johannes, Jaakob ja Andreas
lähestyivät huolestuneina: ”Kero meille, koska nämä tapahtuvat? Ja mikä on
oleva tulemuksesi ja maailman lopun merkki?”
”Opetuslapsiinsa päin kääntyen Kristus sanoi: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä
eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ´Minä olen Kristus´, ja he
eksyttävät monta.” Monta väärää messiasta tulee ilmestymään väittäen
tekevänsä ihmeitä ja selittäen, että Juudan kansan vapautuk- sen hetki on
tullut. Nämä eksyttävät monta. Kristuksen sanat täyttyivät. Hänen kuolemansa
ja Jerusalemin piirityksen välillä esiintyi monta väärää messiasta. Mutta tämä
varoitus on annettu niillekin, jotka elävät tänä maailmanaikana. Samaa
petosta, jota harjoitettiin ennen Jerusalemin hävitystä, on harjoitettu kautta
aikojen ja tullaan harjoittamaan edelleen.” – DA, 628 ; AT, 605.
Rakas nuori, rakas veli ja sisar, rakas ystävä, joka suhtaudut
myötämielisesti Jumalan sanomaan, tahtoisin vedota sinuun mitä hartaimmin,
koska on aika etsiä Herraa. Suuri Jumalan kello, jota ajan merkit ovat, että on
vain sekunteja jäljellä historian keskiyöhön saakka. Jeesus on palaamassa
vapauttamaan sinut synnistä ja kivusta ja antamaan sinulle osuuden
iankaikkisesta perinnöstä, jonka Vapahtaja on valmistanut sinulle. Tarpeeksi
on ollut epäoikeudenmukaisuutta!
Tarpeeksi niin paljon kipua! Tarpeeksi kärsimystä ja niin paljon pahaa!
Tahdomme olla Jeesuksen kanssa ja voida syleillä rakkaitamme, jotka
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kuolema on siepannut meiltä. Tahdomme käydä Uuden Jerusalemin porteista
jo saapuaksemme kauan odottamaamme kotiin. Kyllä, aika on tullut; suuret
petokset, jotka eksyttävät maailman, veriset sodat ja vallitseva väkivalta,
talouden ja yhteiskunnan kriisit, jotka vaikuttavat yhteiskuntaamme, nälkä ja
taudit, joista niin monet kärsivät. Maanjäristyssarjat, jotka kasvavalla
voimakkuudella ravistelevat maailmaa, ovat Jumalan lämpömittari, joka
kertoo meille että vapautuksen aika on tullut, kun Jumala pyyhkii pois
kyyneleemme! Miettikäämme vähän yksityiskohtaisemmin joitakin
Matteuksen 24 luvussa ilmoitettuja merkkejä.
Vaarallisia eksytyksiä
Sielunvihollinen on laatinut joukon uskonnollisia myyttejä, jotka ovat
perimätiedolle perustuvia uskomuksia ilman todellista raamatullista pohjaa.
Esimerkiksi, usko sunnuntaihin Jumalan asettamana lepopäivänä, on myytti,
koska ei ole yhtä tekstiä, joka ilmaisisi Jumalan siirtäneen Sapatin pyhyyden
sunnuntaille. Myös usko sielun kuolemattomuuteen, kaste pirskottamalla,
selibaattisäädös, syntien tunnustaminen papille, salainen tempaus Jeesuksen
näkyvän tulemuksen sijaan, ja monet muut uskomukset ovat osa Babylonin
viiniä, josta kaikki maan asukkaat ovat juopuneet. Ilmestyskirja 17:2.
Ei ole ainoastaan turmeltuneita pohdintoja, jotka suosivat evoluutiota
aikamme maallisessa yhteiskunnassa, jotka väittävät ettei Jumalaa ole
olemassa, on myös vääriä ihmeitä pyhiinvaellus-paikoissa, jossa Neitsyt Maria
on oletettavasti ilmestynyt. Edelleen karismaattisissa kokouksissa ja kirkoissa,
joissa puhutaan ihmeistä suostumatta Raamatussa ilmoitettuihin ehtoihin
Jumalan voiman ilmenemisestä. (Apt. 5:32; Joh. 14:15-17,21) Spiritualismi
monissa muodoissaan levittää vaarallisia lonkeroitaan pettääkseen mitä
moninaisin
keinoin
–
heimon
taikauskoista,
epäilyttävistä
lääkintäkäytännöistä, vapaamuurariudesta, joogasta itämaiseen esoteriaan ja
hämärään kristillisten uskomusten sekoitukseen saakka.
Mutta on olemassa jopa vielä hienoja petoksia. Halpa kristillisyys, joka
armon yksipuolisella käsittämisellä jättää huomioon ottamatta Jumalan työn
ihmisessä, sillä ”ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa”. (Hep. 12:14).
Jumala odottaa rakkauden hedelmiemme ilmenevän puheen, toiminnan,
syömisen, pukeutumisen, musiikin kuuntelun, harrastamamme virkistyksen
alueilla (Rm.12: 1-2) ja uskollisessa kuuliaisuudessa kaikkiin Jumalan lain
käskyihin sekä rauhan että sodan aikoina, vastoinkäymisessä tai
menestyksessä.
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Ekumenia on toinen ovela petos meidän päivinämme ja siihen
osallistuminen merkitsee vihollisen maaperälle kaatumista, koska
jäännöksestä on kirjoitettu Ilmestyskirjan 14:4 : ”Nämä ovat ne, jotka eivät ole
saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat neitsyitä”.
Antikristus laajentaa vaikutustaan teroittaen kynsiään viimeistä Ilm. 13
luvussa ennustettua kriisiä varten. E.G.White varoittaa: ”Älkööt vartijat
Siionin muureilla liittykö heihin, jotka tekevät mitättömäksi Kristuksessa
olevan totuuden. Älkööt he liittykö epäuskoon, paavin uskoon,
protestantismiin ja korottamaan perinnettä Raamatun yläpuolelle, ajattelua
ilmoituksen yläpuolel- le ja ihmisen lahjakkuuden Jumalan vaikutuksen sekä
jumalisuuden elävän voiman edelle.” – The Review and Herald, March 24,
1896.
Historia osoittaa meille, että Rooman epäonnistuessa alistamaan totuuden
uskollisia puolustajia pakolla, se saavutti sen usein diplomatian kautta.
”Kuten kaikki vaimon kiintymys ja intimiteetti pitää olla varattu ainoastaan
puolisolle, niin pitäisi myös seurakunnan suhtautua Kristukseen. Hänen tulee
pysyä miehelleen varattuna kuin siveä neitsyt ikuisesti. Ei mitään
liittoutumista, seurustelua, sitoutumisia, sopimuksia tai velvoituksia saa olla
hänen ja maallisten valtojen välillä.” –El Deseado de Todas las Gentes, p. 776,
Appendix
Siksi, Jumalan kansana emme osallistu poliittiseen taisteluun emmekä tartu
aseisiin.
Kansalaisuutemme on taivaassa. (Fil. 3:20) Monet ovat eksytykset
ajassamme. Jeesus varoitti kansaansa sanoin: ”Katsokaa ettei kukaan eksytä
teitä”.
Kansakunta kansakuntaa vastaan
”´Ja te tulette kuulemaan sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa
ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.´
Ennen Jerusalemin hävitystä ihmiset kamppailivat vallasta. Keisareita
murhattiin. Nekin, joiden arveltiin olevan lähinnä valtaistuinta, tapettiin. Oli
sotia ja sanomia sodista.´Näin täytyy tapahtua´, sanoi Kristus,´mutta tämä ei
ole vielä (Juudan kansan) loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja
valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin
paikoin. Mutta tämä kaikki on synnytystuskien alkua´.”- DA, 628 ; AT, 605f.
Loppu olisi hyvin lähellä, sanoi Jeesus, kun kansa nousee kansaa vastaan.
Tämä täyttyi kirjaimellisesti 1900-luvulla ensimmäisessä ja toisessa
Rukousviikkolukemiset

14

7-15.12 2012

maailmansodassa, jotka maksoivat noin sadan miljoonan ihmisen hengen.
Vuodesta 1945 lähtien on ollut enemmän kuin 30 sotaa miljoonine uhreineen.
Kylmän sodan aiheuttama kansainvälinen jännite johti kiihtyvään
lilpavarusteluun, kuten Joel ennusti: ”Takokaa vantaanne miekoiksi ja
vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: Minä olen sankari”. Jooel 3:10.
Berliinin muurin ja Neuvostoliiton kaatumisen sekä kylmän sodan loppumisen
jälkeen uskottiin että tulisi rauhan aika, mutta ”kun he sanovat, rauha, rauha,
ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu
raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.” 1 Tess. 5:3.
Syyskuun 11 päivänä 2001 kaksi kaapattua lentokonetta murskautui
kahteen Maailman Kauppakeskuksen tornirakennukseen Manhattanilla, New
Yorkissa, Yhdysvalloissa. Siitä on enemmän kuin vuosikymmen kun USA:n
presidentti George W. Bush sanoi hyökkäyksen jälkeen, ettei mikään olisi
samaa. Irakin ja Afganistanin sodat seurasivat. Niin sanottu sota terrorismia
vastaan on vaatinut noin 250 000 uhria. Ihmisoikeuksia koskevia lakeja on
hyväksytty. On tunnettu tosiasia, että on olemassa mystinen
kontrollijärjestelmä ja sähköinen kaikkien viestintävälineiden tarkkailu :
puhelimen, sähköpostin, sanomien, internetin jne. Tänään ajatellaan, että se on
meidän suojelemiseksi terrorismilta, mutta me tiedämme profetiasta että nämä
rajoitukset tullaan pian soveltamaan vähemmistöihin, jotka eivät alistu uuteen
maailman- järjestykseen, joka tulee sisältämään sunnuntain pitämisen
lepopäivänä. Mutta vaikka vainon raivo päästetään valloilleen sapatinpitäjiä
vastaan, kuten on mainittu Ilmestyskirjan 13 luvussa, Jumala tulee
suojelemaan lapsiaan, ”hän on asuva kukkuloilla; kalliolinnat ovat hänen
turvansa; hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy.” Jes. 33:16.
Näiden merkkien pitäisi herättää meidät ! Olemme tottuneet kuulemaan
uutisia ja eivätkö ne enää liikuta meitä ? Katsokaamme maailman tilaa, kuinka
profetia on täyttymässä.Kuulemme verisistä vallankumouksista, kapinoista ja
liikkeistä arabivaltioissa ja pohjois-Afrikassa. Väkivalta lisääntyy päivä
päivältä ja luonnon katastrofeja esiintyy yhä lisääntyvällä raivolla.
Ja tulee olemaan kulkutauteja…
Profeetta Jesaja kirjoittaa: ”Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja
lakastuu kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on saastunut asukkaittensa
alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen
liiton. Sen tähden kirous kalvaa maata ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sen
tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.
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Viini murehtii, viiniköynnös kuihtuu, kaikki ilomieliset huokaavat.” Jes. 24:47.
Joka päivä ilmenee uusia kulkutauteja, ja sairauksia. Näyttää siltä, etteivät
kasvit tuota ilman torjunta-aineita, tuholaismyrkkyjä ja kemiallisia
lannoitteita. Eläimiä hoidetaan monilla rokotteilla, parannuskeinoilla ja
lääkkeillä. Ihmiset ovat sairaita, maailmasta on tullut sairaala. Syöpä, diabetes,
Alzheimerin tauti ja muut aikamme sairaudet vaikuttavat suureen osaan
väestöstä. Vuodesta 1981 tähän saakka 25 miljoonaa ihmistä on kuollut
AIDSiin ja ja nykyisin on enemmän kuin 33 miljoonaa HIV positiivista. Tämä
maanvaiva on levinnyt maailman ympäri toimien erehtymättömänä
varoittajana aikamme moraalista siveettömyyttä vastaan.
Nälänhädät
Kuka voisi ajatella, että niin runsaan vaurauden keskellä, on yhä nälkää
maailmassa ? Mutta niin on. Eräs roomalainen sanomalehti tiedottaa: ”Nälkä
ja aliravitsemus tappavat kuusi miljoonaa lasta joka vuosi – yhtä suuri määrä
kuin koko Japanin esikoululaisten joukko – ja nälkä vaikuttaa 852 miljoonan
ihmiseen maailmassa., 95 %:iin väestöstä kehitysmaissa. Näin raportoi USA:n
Ravinto ja Maanviljelys Organisaatio (FAO) tänään.”
Noin 24 tuhatta ihmistä kuolee joka päivä nälkään tai aliravitsemukseen
liittyvistä syistä. Kun USA yksin kulutti tuhat miljardia melkein
vuosikymmenen aikana sotaan Afganistanissa ja Irakissa, BBC:n raportin
mukaan. Profetia on täyttymässä, Jeesus tulee pian lopettamaan tämän
kuolevan maailman epäoikeudenmukaisuuden.
Maanjäristyksiä
Näitä rivejä kirjoittaessani uutiset tulevat meidän ulottuvillemme ilmoittaen
että uusi maanjäristys on järisyttänyt Turkkia jättäen jälkenään kuolleita ja
kodittomia ihmisiä. Viime vuosien tilastot osoittavat, että vuodessa esiintyy
noin 31 tuhatta maanjäristystä, joista 180 voidaan pitää suurina
maanjäristyksinä. Niiden voimakkuus on 6-9.9 Richterin astetta tuhansine
uhreineen. Vuonna 2004 oli 228 tuhatta kuollutta ja v 2010 yli 320 tuhatta.
Viimeaikaisten maanjäristysten ja tsunamien teho ja raivo pitäisi kertoa meille
jotakin, sillä käy ilmi, että maailma on väsynyt synnilliseen menoon ja tärisee
ennen Herran tuloa. Japanin maanjäristyksen ja tsunamin ja Fukushiman
ydinonnettomuuden jälkeen nähtiin planeettamme haavoittuvuus sekä
turvallisuuden puute ydinlaitteistoissa.
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Surujen alku
Talouskriisit, luonnon katastrofit ja muut merkit voimistuvat lopun
lähestyessä. Jaakob 5:1 ilmoittaa: ”Kuulkaa nyt, te rikkaat : itkekää ja
vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa.” Ihminen vaikuttaa itse
liiallisen voitonpyyntönsä kautta maan lämpenemiseen. ”Ja pakanakansat ovat
vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja on tullut aika tuomita kuolleet ja
maksaa palkka sinun profeetoillesi ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi
pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat.” Ilm.
11:18.
”Ratkaiseva hetki hiipii salaa yllemme. Aurinko paistaa taivaalla kiertäen
tavallista rataansa, ja taivaat julistavat yhä Jumalan kunniaa. Ihmiset syövät ja
juovat, istuttavat ja rakentavat, naivat ja naittavat kuten ennenkin. Kauppiaat
ostavat ja myyvät. Ihmiset sysivät toisiaan kiistellen parhaista paikoista.
Nautinnonhaluiset joukot kerääntyvät teattereihin, kilpa-ajoihin ja pelisaleihin.
Jännitys on korkeimmillaan ja kuitenkin koetusaika on nopeasti päättymässä
ja jokaisen asia tulemassa iankaikkisesti ratkaistuksi. Saatana näkee, että
hänen aikansa on lyhyt. Hän on pannut kaikki voimansa liikkeelle
pettääkseen, eksyttääkseen, valloittaakseen ja kietoakseen ihmiset, kunnes
koetusaika loppuu ja armon ovi suljetaan iäksi.”
Kavaltavat toisensa
Meidän tulee vahvistua uskossa tänään voidaksemme seistä viimeisessä
taistelussa, Matteuksen 24: 9-10 profetian toistuessa.” ´Silloin teidät annetaan
vaivaan ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun
nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi
ja vihaavat toinen toistaan.´ Kaiken tämän kristityt kärsivät. Isät ja äidit
antoivat ilmi lapsensa. Lapset antoivat ilmi vanhempansa. Ystävät kavalsivat
toinen toisensa Sanhedrinille. Vainoojat toteuttivat aikomuksensa surmaamalla
Stefanoksen, Jaakobin ja muita kristittyjä.” Jotkut tunnustavat kristityt
toimivat samalla tavalla ensimmäisessä ja toisessa maa- ilmansodassa
toimittaen vankilaan ja marttyyrikuolemaan Uskonpuhdistusliikkeen veljiä,
jotka kieltäytyivät rikkomasta Jumalan lakia tarttumatta aseisiin ja
pyhittämällä sapatin. Se on niiden rohkeiden todistajien verellä kirjoitettua
historiaa. Ne, jotka eivät tänään valmistaudu saattavat langeta samassa
kohdassa viimeisessä kriisissä. Kuinka tuskallista onkaan tulla läheisimpien
ilmi- antamaksi ! Jeesus sai kärsiä tästä kavaltamisesta kuten psalmin
kirjoittaja kuvaili: ”Sillä ei minua herjaa vihollinen – sen minä kestäisin eikä
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minua vastaan ylvästele minun vihamieheni – hänen edestään minä voisin
lymytä ; vaan sinä, minun vertaiseni, sinä, minun ystäväni ja uskottuni, jonka
kanssa me elämme suloisessa sovussa, yhdessä vaelsimme Jumalan
huoneeseen juhlakansan kohinassa! Ps. 55:13-15. Varjelkoon Jumala meitä
niin suuresta pahasta.
Monien rakkaus kylmenee
Eräs tuore kertomus heijastaa kylmää ilmapiiriä, jossa ihmiset elävät.
Turvallisuustarkkailu tietyssä kaupungissa raportoi kolmivuotiaan tytön
ylittäneen kadun ja joutuneen kolaroivan ja pakenevan yliajamaksi
yliajamaksi Kahdeksantoista ihmistä kulki loukkaantuneen tytön ohi,
välinpitämättöminä ja häntä auttamatta, minkä tähden eräs toinen auto ajoi
hänen sääriensä yli kunnes eräs nainen meni auttamaan häntä. Jokainen elää
itselleen. Jeesus ennusti: ”Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan,
kylmenee useimpien rakkaus.” (Matt 24:12). Jumala tahtoo meidän olevan
yhteyden seurakunta, jossa on vilpitön rakkaus. Tuntekoot lapsemme ja
jokainen, joka osallistuu jumalanpalveluksiimme, että rakkauden ilmapiiri
vallitsee. Mutta usein olemmekaan kylmiä, itsekkäitä ja kriittisiä. Ottakaamme
vakavasti nuhde, ”Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt
ensimmäisen rakkautesi. Muista siis mistä olet langennut, ja tee parannus, ja
tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta ellet, niin minä tulen tykösi ja työnnän
sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.” Ilm. 2:4-5.
Älkäämme tulko tämän ajan hengen tartuttamaksi. Osoittakaamme rakkautta
naapureillemme, rakkaillemme, kun he ovat vielä kanssamme. Ja
rakastakaamme veljiämme ja sisariamme ja seurakuntaamme.
Jeesus rakasti meitä niin paljon, että Hän kuoli puolestamme. (1 Joh. 4:19)
Osoittakaamme myös rakkauttamme Hänelle ja sieluille, jotka eivät tunne
Jumalaa. Epäitsekäs rakkaus kykenee murtamaan ennakkoluulon esteet
avaamalla sydämen vastaanottamaan totuuden. Osoittakaamme maailmalle,
että Kristus on muuttanut meidät ja että me koetamme elää yhteydessä myös
erilaisuudessa.
Arvostelun
sijaan
koettakaamme
nähdä
hyvää
lähimmäisessämme ja koettakaamme kannustaa häntä ja rohkaista häntä.
Kevätsade vuodatettiin alkuseurakunnan ylle ”kun he olivat kaikki yhdessä
koolla” (Apt. 2:1).
”Synnin tunnustamisen ja hylkäämisen kautta, hartaan rukouksen ja itsensä
Jumalalle uhraamisen kautta varhaiset opetuslapset valmistautuivat Pyhän
Hengen vuodatukseen helluntaipäivänä. Sama työ täytyy vain nyt tehdä
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suuremmassa määrin. Sitten ihmisen osaksi tuli vain siunauksen pyytäminen
ja odottaa Jumalan tekevän täydelliseksi työnsä. Jumala aloitti työn ja Hän on
päättävä työnsä, tehden ihmisen täydelliseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta
edellisen sateen edustamaa armoa ei saa mitenkään laiminlyödä. Vain ne, jotka
elävät saamansa valon mukaan, voivat saada suurempaa valoa. Ellemme
päivittäin edisty aktiivisten kristillisten hyveiden noudattamisessa, emme
havaitse Pyhän Hengen ilmenemisiä ehtoosateessa. Se saattaa vuotaa sydämiin
kaikkialla ympärillämme, mutta emme erota tai ota sitä vastaan.” – The
Review and Herald, March 2, 1897.
Ajan merkit kertovat meille että loppu on hyvin lähellä. Lisääntyvästi
hienovaraiset petokset, väkivalta, sodat, vallankumoukset ja kriisit rankaisevat
maailmaa. Sairaudet, kulkutaudit, nälänhätä, raivokkaat maanjäristykset ja
kasvava rakkaudettomuus ovat varoituksia, jotka kertovat meille, että aika on
tullut, jolloin Jeesus palaa etsimään omansa. Siksi, ”valmistaudu, Israel,
kohtaamaan Jumalaasi”. Aamos 4:12. Tehkäämme Herralle uusia sitoutumisen
ja pyhittäytymisen valoja. Nöyrtykäämme vilpittömästi katuen toistuvaa
välinpitämättömyyttämme ja kylmyyttämme. Ja olkaamme anteliaita
osoittamaan kiintymystä Herraamme, antamaan ajastamme, talenteistamme ja
varoistamme tulevana uutena vuonna, tässä uudessa vaiheessa, joka on
edessämme ja jonka taivas suo meille armollisesti.
Tämä rukousviikko on kultainen tilaisuus, jonka taivas suo
arvioidaksemme päättymässä olevaa vuotta, antautuaksemme uudelleen
Herralle ja tehdäksemme uusia päätöksiä. Aika on päättymässä, elämämme
voi myös päättyä; joillekin meistä tämä tämä voi olla viimeinen
rukousviikkomme, sitä emme tiedä, siksi, ”Tänä päivänä, jos kuulette hänen
äänensä, älkää paaduttako sydämiänne.” Hep. 3:15.
Rakas veli ja sisar, Jeesus toivoo, että sinä tänään tunnet itsesi sovitetuksi,
anteeksi saaneeksi ja Hänen ystäväkseen; että voit nauttia pelastuksen ja
kuuliaisuuden ilosta kuten myös palveluksen ilosta todistaessasi muille
ihmeellisestä sanomasta, joka on valaissut elämäsi. Ole uskollinen Hänelle,
joka antoi niin paljon puolestasi että pyhiinvaelluksesi päättyessä voit sanoa:
”Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon
säilyttänyt. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka
Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan
minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.” 2 Tim.
4:7-8. Jumala suokoon meille tämän armon. Aamen.
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3. Lukeminen – sunnuntaina, Joulukuun 9, 2012

“Joka lukee, hän ymmärtäköön”
John Bescec, Kanada
Lukeminen ja ymmärtäminen
Eräs päätavoitteista lukemisessa on ymmärtämisen saavuttaminen. Kysypä
keneltä tahansa opiskelijalta, joka koettaa oppia, niin hän kertoo sinulle, että
se on vaikeampaa kuin miltä se näyttää. Kun on kyse Raamattusi lukemisesta,
jos yrität lukea sitä oman tietosi, taitosi ja kykysi avulla, tulet huomaamaan
vajavuutesi koskien Jumalan antamaa totuutta. Tarvitsemme Pyhää Henkeä
valaisemaan ja ohjaamaan meitä tutkiessamme Pyhää Sanaa. Tämä ei ole
koskaan ollut tärkeämpää kuin tänään eläessämme maailman historian
viimeisiä päiviä. Auttakoon Herra meitä etsiessämme parempaa lukemisten
ymmärtämistä tämän rukousviikon aikana.
Ennen loppua
Edessämme on tärkeä työ. Vuosisatojen ajan kaikuneet Jeesuksen sanat
ovat saaneet aikaan sekä väristystä että pelkoa maan päällä eläville ihmisille.
”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää julistettaman koko maailmassa,
todistuksena kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” Matt. 24:14.
”Loppu”- mitä se sana merkitsee sinulle, rakas veljeni, rakas sisareni?
Jokaisen sielun kohtalo ratkaistaan pian. Oletko Kristuksen seuraajana valmis
julistamaan totuutta maailman kuultavaksi?
Maailmassa on paljon hämminkiä tänä päivänä. Totuudesta on monia
versioita. Mutta kun on kyse pelastuksen totuudesta, on vain yksi todellinen
esitys totuudesta – Jumalan antama. Jumalalla on tapahtumat hallinnassaan ja
Hän pitää huolen siitä että tämän planeetan viimeiset asukkaat kuulevat Hänen
totuutensa.
”Totuus julistetaan selvällä, erehtymättömällä kielellä. Kansana meidän
tulee valmistaa Herran tietä Pyhän Hengen hallinnan johdossa. Evankeliumi
on esitettävä puhtaudessaan…. Sanoma, joka merkitsee niin paljon maan
päällä asuville, tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Ihmiset tulevat tietämään, että
se on totuus.”- Testimonies, vol. 9, p. 96. Kuten Jerusalemin tuhon edellä,
Paavali Pyhän Hengen johdatuksessa kirjoitti, että evankeliumi ”julistettiin
kaikessa luomakunnassa taivaan alla” (Kol. 1:23), samoin, juuri ennen
Kristuksen tuloa, iankaikkinen evankeliumi julistetaan ”kaikille
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kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.” Ilm. 14:6.
Tämä evankeliumin sanoma julistetaan ja sitten tulee loppu. ”Hän ei sano,
että koko maailma tulee kääntymään, mutta että tämä valtakunnan
evankeliumi pitää julistaa koko maailmassa todistuksena kaikille kansoille.” –
Aikakausien Toivo, 633.
Joka lukee, hän ymmärtäköön
Daniel profeetta ennusti hävityksen kauhistuksen joka oli tapahtuva. Jeesus
toisti nämä sanat seuraajilleen: ”Kun siis näette hävityksen kauhistuksen, josta
on puhuttu profeetta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa – joka tämän
lukee, se tarkatkoon -”. Matt. 24:15. Jeesus varoitti seuraajiaan sellaisesta,
mikä oli tuleva hyvin pian. Tämä varoitus soveltui Jumalan kansalle silloin, ja
se soveltuu viimeisinä päivinä elävälle Jumalan kansalle. Meidän on
tarpeellista olla valveilla ja valppaina sen suhteen mitä ympärillämme
tapahtuu. Luemmeko uskollisesti Raamattujamme? Näemmekö Jumalan
varoitussanomien täyttyvän? Sillä varhaiset Jeesuksen opetuslapset ja
seuraajat tiesivät ja uskoivat, että ”kun roomalaisten epäjumalille omistetut
liput pystytettäisiin pyhään maaperään kaupungin muurien ulkopuolelle,
silloin Kristuksen seuraajien olisi paettava turvaan.” ST, 21 (G C, 26)
Kun ennen maailman loppua tapahtuviksi ennustetut asiat tulevat
lähemmäksi ja todellisesti täyttyvät ympärillämme, emmekö ymmärtäisi
selvästi mitä on kirjoitettu varoituksena meille? Erehtymättömät merkit
toteutuvat ennen lopun tuloa, mutta tunnistammeko ja ymmärrämmekö ne
tapahtuvat? Kuinka hyvin tiedämme mitkä viimeisen ajan tapahtumat ovat ja
mitä meidän tulee tehdä kun jotkut näistä tapahtumista toteutuvat ?
”Papit ja kansa väittivät että Danielin ja Ilmestyskirjan profetiat olivat
käsittämättömiä arvoituksia. Mutta Kristus ohjasi opetuslapsensa profeetta
Danielin sanoihin koskien heidän aikanaan tapahtuvaan…. Väite, että
Ilmestyskirja on mysteeri, ei käsitettäväksi tarkoitettu, kumotaan jo kirjan
otsikossa: ´Jeesuksen Kristuksen Ilmestys, jonka Jumala antoi Hänelle
ilmoittaakseen palvelijoilleen asioita, joiden pian täytyy tapahtua.´ ” – GC,
341.
Se mitä tämän maan päällä tulee tapahtumaan hyvin pian ei ole mikään
salaisuus; Jeesuksen seuraajat tuntevat sen ja tullaan julistamaan maailmassa
kaikkien kuultavaksi.
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Paon aika
Joillekin tänään eläville, ajatus siitä, että olisi paettava saattaa tuntua
jotenkin oudolta, kun taas toisille se voi olla jotakin, jota he ovat jo todellisesti
kokeneet elinaikanaan. Pako, jonka Jumalan kansa tulee kokemaan lopun
aikana tulee olemaan samanlainen kuin varhaiset kristityt kokivat Rooman
suorittaman maahan hyökkäyksen aikana. Kristuksen seuraajien ainoa turva
tulee olemaan paossa. ”Silloin ne, jotka Juudeassa ovat paetkoot vuorille; Joka
on katolla älköön astuko alas noutamaan mitä hänen huoneessansa on; ja joka
on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.” Matt. 24:16-18.
Näillä sanoilla on kiire. On kyse kutsusta välittömään toimintaan. Tässä ei
voi tulla kysymykseen viivyttely tai empiminen. Se on kutsu Kristuksen
seuraajille pakoon välttääkseen tulevan tuhon. Mutta näiden varoitusten
keralla tulee myös hyviä uutisia. Voimme lukea mitä tapahtui varhaisille
kristityille kun he ymmärsivät merkit ja toimivat niiden mukaan. ”Yksikään
kristitty ei menehtynyt Jerusalemin hävityksessä. Kristus oli antanut
opetuslapsilleen varoituksen, ja kaikki jotka uskoivat Hänen sanansa
tarkkailivat luvattua merkkiä…. Jumalan armollinen kaitselmus johdatti
tapahtumia Hänen oman kansansa parhaaksi. Luvattu merkki oli annettu
odottaville kristityille..” – S T, 23f (The Great Controversy 1888, p 31)
Rooman armeijan vetäytyessä takaisin Jerusalemista lyhyeksi aikaa,
pakotie oli tehty mahdolliseksi Jumalan kansalle. Ne jotka jäivät, kärsivät
kuitenkin pahimmista kauheuksista mitä tämän maan historiaan on merkitty.
Kuinka hirveitä nuo tapahtumat olivatkin, tulevat tämän maan asukkaiden
kokemukset ennen Jeesuksen tulemusta olemaan paljon suuremmat kuin
Jerusa lemin hävityksen kauhistukset. Saatanaa ei enää hillitä, ja hän tulee
yllyttämään ihmisiä toisiaan vastaan kiivaimmin intohimoin.
Heidän tuskansa
Jumalan kansa ei jää osattomaksi niistä koettelemuksista ja vaikeuksista
jotka tulevat maan asukkaiden päälle. He tulevat pakenemaan pelastaakseen
elämänsä tulevalta tuholta. Se tulee olemaan äärimmäisen koettelevaa
aikuisille, mutta kuinka paljon vaikeampaa niille, jotka ovat raskaana ja niille
joilla on nuoria lapsia ja vauvoja. Jeesus sanoo heistä: ”Voi niitä jotka ovat
raskaana, ja voi niitä jotka ovat imettäväisiä niinä päivinä!” Matt. 24:19.
Tuska, murhe, kärsimys, ahdistus, kurjuus ja epätoivo ovat kaikki sanoja,
jotka ovat samanlaisia merkitykseltään. Kiinnitämmekö Kristuksen seuraajina
huomiota tähän erityiseen varoitukseen? Luemmeko ja ymmärrämmekö
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kuinka voimme tehdä itsellemme enemmän vaikeuksia niile päiville jotka
tulevat maailman ja meidän osaksemme ?
Rukoile
Veljet ja sisaret, me tarvitsemme rukousta. Meillä on tarve rukoilla yhtä
palavalla innolla kuin Kristuksen varhaiset seuraavat rukoilivat. Jeesus sanoi,
”Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.”
Matt. 24:20. Talvet Jerusalemissa, Juudeassa ja ympäröivillä alueilla eivät
olleet yhtä ankaria kuin ne ovat joillakin pohjoisilla ja hyvin eteläisillä
leveyspiireillä. Jeesus tietää kuitenkin ne lisäkoettelemukset ja vaikeudet,
jotka Hänen seurajansa tulevat kokemaan, jos heidän täytryy paeta talvella.
Hän kehottaa siksi meitä rukoilemaan niin ettei meidän tarvitse paeta selliseen
vuodenaikaan, joka tekisi elämän vielä kestämättömämmäksi.
Tämän lisäksi spatin pyhyyttä on vaalittava, ja meidän on rukoiltava ettei
pakomme tapahdu sapatin päivänä. Vastuumme ja velvollisuutemme on
rukoilla. Sellainen mikä silmissämme saattaa näyttää mahdottomalta, ei
Jumalalle ole mahdotonta. Varhaisena kristillisenä aikana, ”Hänen neuvonsa
mukaisesti Kristuksen seuraajat kykenivät lähtemään valloitetusta kaupungista
ja pakenemaan vuorille, suorittamatta pakoaan talvella tai sapatin päivänä.” –
The Signs of the Times, 2.11.1894. Sama etuoikeus ulottuu Kristuksen
seuraajille viimeisinä päivinä mikäli he rukoilevat Hänen tahtonsa mukaisesti.
Silloin on oleva suuri ahdistus
Luemme hirveistä julmuuksista jotka roomalaiset tekivät juutalaiselle
kansalle silloin kun Jerusalem valloitettiin ja varhaisten kristittyjen ja Jumalan
kansan vainosta kaikkina aikoina. Kuinka hirveää se olikin, viimeisten päivien
kärsimykset tulevat olemaan vielä pahempia. ”Sillä silloin on oleva suuri
ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä
milloinkaan tule.” Matt. 24:21. Maanjäristykset, tulvat, tsunamit ja hurrikaanit
– monissa osissa maailmaa lisääntyvä levottomuus – taloudellinen
epätasapaino varoituksin maailman laajuisesta taloudellisesta romahduksesta –
ovat vain pieniä tulevan edeltäjiä. Nämä ovat kaikki aikaisia varoituksia
meille herättämään unestamme ja valmistumaan siihen, mikä pian on kohtaava
maan ja sen asukkaat.
Seitsemän viimeistä vitsausta kaadetaan tämän maan päälle ja taivaan
voimat järkkyvät. Olemmeko valmiina? Olemmeko tehneet velvollisuutemme
varoittaa muita siitä mikä on tuleva? Kuinka on uskomme laita ja tuleeko se
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kestämään nämä tapahtumat ja Jaakobin ahdistuksen ajan? Profetian henki
ilmoittaa meille: ”… he elivät vaivan ajan, jonka kaltaista ei ollut siitä lähtien
kun oli kansa; he ovat kestäneet Jaakobin ahdistuksen ajan tuskan; he ovat
olleet ilman välittäjää Jumalan tuomioitten lopullisen vuodattamisen ajan.” –
ST, 6?? (The GC, 649)
Jumalan kansaa koetellaan niin kuin ei koskaan aikaisemmin, ja siksi nämä
varoitukset ovat niin tärkeitä. Rakas veljeni, rakas sisareni, oletko päivittäin
valmistautumassa tulevaa varten?
Ellei niitä päiviä lyhennetä
Suuressa armossaan Jumala lyhensi seuraajiensa ahdistuksen päiviä. ”Ja
ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen
tähden ne päivät lyhennetään.” Matt 24:22. Kuluneen pitkän ajan aikana
miljoonat uskolliset todistajat antoivat elämänsä Herralle. ”Ellei Jumala olisi
ojentanut kättään pelastaakseen kansansa, olisivat kaikki tuhoutuneet.” –AT,
607 (DA, 630). Jumalalla on tämän maailman tapahtumat ja kaikki vielä
tulevat tapahtumat hallinnassa. Pahoille ei tule olemaan mitään turvaa, ei
paikkaa mihin paeta. Ainoa turvamme tulee olemaan Hänessä. Psalmin
kirjoittaja sanoo: ”Hän on levittää siipiensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden
alla” Ps. 91:4. Olkaamme täysin Herran puolella, pannen koko
luottamuksemme Häneen, ja uskoen, että mitä tuleekin, Jumalamme tulee
pitämään huolen meistä. Rukoilkaamme myös että tulevat ahdistuksen päivät
lyhennetään Hänen armossaan, Hänen tahtonsa mukaan.
Vääriä Kristuksia, merkkejä ja ihmeitä
Jumalan kansaa tullaan tuomitsemaan. Uskoamme koetellaan niin kuin ei
koskaan aikaisemmin. Tulemmeko uskon kautta kykenemään pitämään lujasti
kiinni totuudesta kuten Raamatussa on ilmaistu ? ”Kaikki mikä voidaan
horjuttaa tulee horjumaan.” – Coporteur Evangelist, 102.
Onko uskomme kyllin voimakas vastustamaan uskomista vääriin
ilmestyksiin, sujuviin sanoihin, ja vääriin ihmeisiin, jotka vihollinen saa
aikaan ? ”Jos silloin joku sanoo teille: ´Katso, täällä on Kristus´, tahi : ´Tulla´,
niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he
tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista,
valitutkin.” Matt. 24:23-24. Hän, jolla ei ole lujaa perustaa sanoissa ”Näin
sanoo Herra”, tulee petetyksi. Meidän on välttämätöntä pitää mielessämme,
että saatana koettaa tuhota Jumalan jäännöskansan. Maailma on jo hänen,, ja
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siksi hän ponnistelee äärimmilleen pettääkseen ne, jotka eivät ole taipuneet
uskollisuuteen Jumalalle. Vääriä messiaita on noussut aikojen kuluessa ja ovat
onnistuneet miljoonien ihmisten pettämisessä. Monet ovat jääneet tiepuoleen
koska he eivät lukeneet ja ymmärtäneet mitä Pyhät Kirjoitukset selittivät
totuudeksi. Tuleeko tilanne olemaan mitenkään erilainen viimeisinä päivinä?
Jumalan totuus ei ole muuttunut eikä se tule muuttumaan. Mutta kuinka vahva
tulee uskosi olemaan kun näet huijareitten suorittavan ihmeitä Jeesuksen
nimessä? Koetatko luottaa aisteihisi, siihen mitä näet ja kuulet vai luotatko
uskoosi ja sanoihin ”Näin sanoo Herra”? Apostoli Johannes neuvoo meitä:
”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että
antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut ; siitä me
tiedämme, että nyt on viimeinen aika.” 1. Joh. 2:18. Pettäjiä tulee tehden
vihollisen työtä ja heiää on ainoana tarkoituksena pettää ne jotka etsivät
pelastusta. Ainoa turvamme tulee olemaan aidossa uskossa totuuteen ja että
pidämme lujasti kiinni siitä riippumatta siitä, mitä saattaakaan tapahtua.
Katso, olen ilmoittanut sen sinulle edeltäkäsin
Jeesuksen sanat, ”Katso, minä olen en teille edeltä sanonut ”(Matt. 24:25),
muistuttavat meitä ettemme hämmästyisi niistä asioista, joiden on määrä vielä
tapahtua. Eksytyksiä on tuleva, mutta Jeesus on varoittanut meitä hyvin
etukäteen näistä asioista ennen niiden tapahtumista. Meitä on varoitettu eikä
pidetty tietämättöminä tai petetty.
Valmistautuaksemme meidän on kuitenkin itsemme tähden tiedettävä mihin
meidän on valmistauduttava ja kuinka meidän tulee tehdä se. Raamattu ja
profetian henki kertovat mitä meidän tarvitsee tietää tänään että voimme
valmistautua. Meidän tulee lukea, tietää ja ymmärtää lukemamme.
Valmistautumattomuus ei ole minkäänlaisena pätevänä verukkeena meille,
koska meille on annettu tänään aikaa valmistautumiseen. Rakkaat veljeni ja
sisareni Herrassa, älkäämme viivytelkö enempää.
”On erittäin tarpeellista että heikkenevä uskomme tulisi eläväksi ja että
aina pitäisimme mielessämme tosiasian että Herramme on pian tuleva.
Olisimmepa aina valvovina ja ahkerina emmekä ainoastaan odottavina.” –
Review and Herald, 22.11.1892.
Tietomme ja uskomme tulee vahvistua, ja meidän tulee aktiivisesti
työskennellä jouduttaaksemme Herramme pikaista tulemusta. Paljon on
tehtävänä. Rukoilen, että meistä jokainen tulisi näkemään velvollisuuteensa ja
korkean kutsumuksensa. Olkaamme auliita työvälineitä Jumalan kädessä
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tekemään osamme viemään viimeinen pelastava sanoma viimeiselle tämän
maan päällä elävälle sukupolvelle. Tämä on rukoukseni jokaisen lukijan
puolesta. Lukiessamme muistakaamme myös apostoli Johanneksen
kirjoittamat sanat: ”Autuas joka lukee, ja autuaat ovat ne, jotka kuulevat
tämän profetian sanat ja pitävät ne sanat jotka siinä on kirjoitettu: sillä aika on
käsillä.” Ilm. 1:3. Siunatkoon Herra teitä kaikkia runsaasti tämän rukousviikon
aikana. Amen.
4. Lukeminen – tiistaina, Joulukuun 11, 2012

”Kun näette kaiken tämän”
Francesco Caputo, Italia
Rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat ystävät ja rakkaat lukijat. Tahdon jakaa
kanssanne tämän rukouslukemisen, jossa johtoajatuksena on ajan merkit, jotka
edeltävät Kristuksen toista tulemusta. Pohdintamme aiheena oleva lukeminen
perustuu Matteuksen evankeliumin jakeisiin 24: 29-36. ”Mutta kohta niiden
päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja
tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen
Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja
he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja
kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he
kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin
ääriin. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja
lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun
näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä
sanon teille : tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat.
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä
päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään
Poika, vaan Isä yksin.” Profetian hengen mukaan: ”Jeesus ei vastannut
opetuslapsille esittäen erikseen Jerusalemin hävityksen ja tulemuksensa
suuren päivän. Hän kuvaili nämä kaksi tapausta toisiinsa sekaantuneina. Jos
hän olisi paljastanut opetuslapsille tulevat tapahtumat sellaisina, kuin Hän ne
näki, eivät he olisi voineet kestää tuota näkyä. Säälistä heitä kohtaan Hän
sekoitti näiden kahden suuren ahdingon kuvaukset, jättäen opetuslapset
itsekseen miettimään niiden merkitystä.”-AT, 605 (DA, 628) Edellä olevat
jakeet kuvailevat seuraavia tapahtumia :
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1. Noiden päivien ahdistuksen; 2. Auringon pimentymisen; 3. Tähtien
putoamisen; 4. Taivaitten voimien järkkymisen; 5. Maan sukukuntien
valituksen; 6. Pelastettujen ylösnousun ja taivaaseen nousun; 7. Kristuksen
ilmestymisen ja paluun.
Jeesus kutsuu uskovia oppimaan luonnosta viikunapuun vertauksen, lisäten
ettei ”tämä sukupolvi katoa”, että ”taivas ja maa katoavat”, mutta eivät Hänen
sanansa. Ja lopuksi, ettei Hänen toisen tulemuksensa päivä ja aika ole
tiedossa.
Menemme nyt lukemisessamme eteenpäin, selventäen ja selittäen
yksityiskohtaisesti kunkin osan.
Suuren ahdistuksen aika
Ensimmäinen kohta, noiden päivien ahdistus ja kärsimys viittaa kristillisen
ajan pimeimpään kauteen, vuodesta 538 vuoteen 1798 j.Kr. ,ehdottoman
paavillisen ylivallan aikaan, jolloin miljoonat kristityt kokivat
marttyyrikuoleman.
Luemme Suuresta Taistelusta: ”Kolmannellatoista vuosisadalla perustettiin
paavinvallan kammottavin ase – inkvisitio. Pimeyden ruhtinas juonitteli
paavillisen hierarkian johtajien kanssa.Saatana ja hänen enkelinsä hallitsivat
salaisiin istuntoihin kokoontuneiden miesten mieltä. Näkymättömänä heidän
keskellään seisoi Jumalan enkeli ja kirjoitti muistiin heidän väärät päätöksensä
ja tekonsa, jotka ovat liian kammottavia ihmissilmin nähtäviksi. ´Suuri
Babylon´ oli ”juopunut pyhien verestä” (Ilm. 17:5,6). Miljoonien marttyyrien
runnellut ruumiit huusivat Jumalaa kostamaan tuolle luopiovallalle.” GC, 56.
Auringon pimennys
Käyttäen aina viittauksia Profetian hengen kirjallisuuteen, luemme: ”Jeesus
lausui, että suuren paavillisen vainon päätyttyä aurinko pimenisi eikä kuu
antaisi valoaan. Sen jälkeen tähdet putoaisivat taivaalta.” – AT, 608.
Kahdeksantoista vuotta ennen paavillisen ylivallan päättymistä, täsmälleen
v 1780, taivaalla esiintyi eräs käsittämätön merkki, auringon pimentyminen.
Sen ajan lehdet selostavat tapahtumaa seuraavasti: ”Melkein ainoana laatuaan,
salaperäisimpänä, ja vielä käsittämättömänä ilmiönä on 19 toukokuun 1780
pimeä päivä – mitä selittämättömin koko näkyvän taivaan ja ilmakehän
pimeneminen Uudessa Englannissa.´- R.M.Devens, Our First Century, p.89…
”Eräs Massachusettissa elävä silminnäkijä kuvailee tapahtumaa
seuraavasti: ´Aamulla aurinko nousi kirkkaana, mutta pian tuli pilvistä. Pilvet
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olivat matalalla ja kun ne pian näyttivät mustilta ja pahaenteisiltä, salamat
leiskuivat, ukkonen jyrisi ja satoi hiukan. Kello yhdeksää lähestyessä pilvet
ohenivat ja näyttivät messingin ja kuparin värisiltä. Maa, kalliot, puut,
rakennukset, vesi ja ihmiset muuttuivat tämän oudon ylimaallisen valon
vaikutuksesta. Muutaman minuutin kuluttua, raskas musta pilvi levittäytyi
koko taivaan ylle, lukuun ottamatta kapeaa reunaa taivaanrannalla. Oli yhtä
hämärää kuin tavallisesti kello yhdeksältä kesäiltana….
”Pelko, ahdistus ja hämmästys täytti vähitellen ihmisten mielet. Naiset
seisoivat ovella katsellen hämärää maisemaa ulkona; miehet palasivat työstään
pelloilta; puuseppä jätti työkalunsa, seppä pajansa, liikkeenharjoittaja tiskinsä.
Koulut suljettiin ja lapset pakenivat vavisten kotiinpäin. Matkustavaiset jäivät
lähimmän maatalon suojaan. ´Mitä on tulossa?´ kyseli jokainen kieli ja sydän.
Näytti kuin hurrikaani olisi pyyhkäisemässä maan yli tai ikään kuin kaiken
loppu olisi käsillä. ”Kynttilöitä otettiin esille; ja takkatulet loistivat yhtä
kirkkaasti kuin syksyisessä illassa ilman kuuta…. Linnut palasivat pesäänsä ja
menivät levolle. Karja kokoontui lepopaikoilleen, sammakot kurnuttivat,
linnut lauloivat iltalaulujaan, ja lepakot lentelivät sinne tänne. Mutta ihminen
tiesi ettei ollut yö….
”Tohtori Nathanael Whittaker, Tabernakelkirkon pastori Salemissa, piti
jumalanpalveluksia kokoushuoneessa. Hän piti saarnan, jossa hän mainitsi,
että pimeys oli yliluonnollista. Seurakunnat kokoontuivat yhdessä monissa
muissa paikoissa. Valmistamattomissa saarnoissa oli aiheena poikkeuksetta se,
että pimeys oli sopusoinnussa Raamatun profetian kanssa…. Pimeys oli
tiheintä pian kello yhdentoista jälkeen´.-The Essex Antiquarian, Huhtikuu,
1899, vol. 3, No. 4,pp.53f. ´Useimmissa osissa maata oli niin pimeää
päiväsaikaan, etteivät ihmiset voineet nähdä kellosta aikaa, eivät ruokailla,
eivät hoitaa kotitehtäviään, ilman kynttilöiden valoa….
”Tämän pimeyden laajuus oli epätavallista. Se nähtiin Falmouthiin saakka
idässä. Länteen se ulottui Connecticutin etäisimpään osaan sekä Albanyyn.
Etelässä se havaittiin pitkin merenrantaa ja pohjoisessa niin kauaksi kuin
amerikkalaista asutusta ulottuu.´ - William Gordon, History of the Rise,
Progress and Establishment of theIndependence of the U.S.A., vol.3, p. 57.
”Tiheää päivän pimeyttä seurasi, tunti tai kaksi ennen iltaa osaksi kirkas
taivas. Aurinko tuli myös näkyviin, vaikka sitä hämärsi musta, raskas sumu.
´auringonlaskun jälkeen pilvet tulivat jälleen päälle ja tuli pimeää hyvin
nopeasti.´ ´Eikä yön pimeys ollut oudompaa ja pelottavampaa kuin päivän;
täydestä kuutamosta huolimatta mitään esinettä ei voinut havaita kuin jonkin
Rukousviikkolukemiset

28

7-15.12 2012

keinotekoisen valon avulla. Ja kun sen näki naapuritaloista ja muista paikoista
etäältä, se näkyi eräänlaisen egyptiläisen pimeyden lävitse, joka näytti olevan
melkein läpäisemätön säteille.´- Isaiah Thomas, Massachusetts Spy; or,
American Oracle of Liberty, vol. 10, No. 472 (May 25, 1780). Eräs
silminnäkijä sanoi näköalasta: ´En voinut olla kuvittelematta sinä hetkenä, että
jos jokainen hohtava keho avaruudessa olisi verhottu läpäisemättömiin suojiin
tai isketty hengiltä, pimeys ei olisi voinut olla täydellisempi.´- Kirje : Dr.
Samuel Tenney, of Exeter, New Hampshire, Dec. 1785 (Massachusetts
Historical Society Collections, 1792, 1st series, vol. 1, p. 97). Vaikka sinä
iltana kello yhdeksän aikaan kuu nousi täyteen mittaansa.,´sillä ei ollut
vähintäkään vaikutusta kuolemantapaisten säteiden karkoittamiseen.´
Puolenyön jälkeen pimeys häipyi, ja kuulla, oli ensi kerran nähtynä, veren
kaltainen olemus.
”Toukokuun 19, 1780 on jäänyt historiaan `Pimeänä Päivänä”.- The Great
Contr., pp. 306-8.
Monta vuosisataa aikaisemmin, profeetta Joel, Jumalan inspiroimana oli
profetoinut tästä tapahtumasta seuraavin sanoin: ”Aurinko muuttuu
pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin suuri ja pelottava Herran päivä tulee.”
Tähtisade
Ei kulunut montakaan vuotta ennen kuin toinen erikoinen merkki täyttyi –
tähtien putoaminen-ilmiö, joka oli tapahtunut myös menneisyydessä, mutta se
mitä tapahtui vuonna 1833 oli tavatonta ja ainoalaatuista. Profetian henki
esittää yksityiskohtaisen kuvauksen tapahtumasta:
”Vuonna 1833, kaksi vuotta sen jälkeen kun Miller alkoi esittää julkisesti
todisteita Kristuksen pikaisesta tulemuksesta, ilmeni viimeinen Vapahtajan
lupaamista merkeistä, enteenä Hänen toisesta tulemuksestaan. Jeesus sanoi:
´Tähdet putoavat taivaalta.´ Matt.24:29. Ja Johannes julisti Ilmestyskirjassa,
katsoessaan näkyjä, jotka ennustaisivat Jumalan päivää: ´Taivaan tähdet
putosivat maahan, niin kuin viikunat varisevat puusta myrskyn sitä
ravistellessa.´ Ilm. 6:13. Tämä profetia sai osuvan ja vakuuttavan
täyttymyksen marraskuun 13 päivän suuressa meteorisateessa. Se oli laajin ja
ihmeellisin tapaus tähtisateesta, mitä on koskaan merkitty historiaan; ´koko
taivaankansi kaikkialla USA:ssa oli tuntien ajan häiriötilassa! Mitään taivaalla
näkyvää ilmiötä ei ole tässä maassa, sen perustamisesta lähtien, seurattu
sellaisen vakavan ihailun merkeissä yhden yhteiskuntaluokan taholta ja niin
runsaan kauhun ja hälyn kera toisessa luokassa.´ ´Sen ylevyys ja TTvaltava
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kauneus pysyy monien mielessä…. Koskaan ei ole satanut paljoa sakeammin
kuin mitä tähdet putoilivat maata kohden; idässä, etelässä, pohjoisessa ja
etelässä, se oli samanlaista. Sanalla ilmaisten, koko taivas näytti olevan
liikkeellä…. Tapahtuma, jota on kuvattu professori Silliman´in Journalissa,
nähtiin kaikkialla Pohjoisamerikassa…. Kello kahdesta lähtien täyteen
päivänvaloon saakka, taivaan ollessa täysin tyyni ja pilvetön, loputtomasti
häikäisevän loistavat hohdot näkyivät koko taivaalla.´ - R.M.Devens,
American Progress; tai The Great Events of the Greatest Century, ch. 28, pars.
1-5.
”Mikään kielen ilmaisu ei todellakaan voi saavuttaa sen mahtavan
näytelmän loistoa;… kukaan joka ei ollut todistamassa sitä, voi muodostaa
riittävää käsitystä sen loistosta. Näytti siltä että ikään kuin koko tähtitaivas
olisi keskittynyt lähelle huippukohtaa ja olisi yhtä aikaa syöksynyt eteenpäin
salaman nopeudella jokaiseen taivaanrannan osaan; eivätkä ne ehtyneet tuhannet seurasivat vauhdilla tuhansien perässä, ikään kuin luotuina
tapahtumaa varten.´ -F.Reed : Christian Advocate and Journal, Joulukuu 13,
1833.
”New York Journal of Commerce julkaisi marraskuun 14, 1833 pitkän
artikkelin koskien tätä ihmeellistä ilmiötä, sisältäen tämän lausunnon: Arvelen
ettei kukaan filosofi tai oppinut ole kertonut tai kirjoittanut muistiin
eilisaamuna tapahtuneen kaltaista. Eräs profeetta ennusti kahdeksantoista
sataa vuotta sitten sen tarkalleen, jos meillä olisi vaikeaa ymmärtää tähtien
putoamisen merkitsevän sitä,… ainoassa tarkoituksessa, missä sen on
mahdollista olla kirjaimellisesti totta..” – The Great Controversy, 333f.
Jälleen kerran Herra armossaan tahtoi auttaa ihmisiä tarkkailemaan taivasta
niin että he voisivat ymmärtää toisen tapahtuman, joka täyttyi hieman
myöhemmin, Jeesuksen saapumisen pyhäköstä kaikkein pyhimpään
taivaallisessa pyhäkössä. Me ihmiset olemme liian taipuvaisia tarrautumaan
maallisiin, jotka voimme nähdä ja näin joudumme syvimpiin harhoihin ja
pettymykseen. Eikö näin käynyt juuri Millerille ja kaikille muille vuonna
1844 ?
Taivaitten voimat järkkyvät
Neljäs kohta ilmoittaa, että taivaan voimat järkkyvät, mutta missä
mielessä? Mitä Jeesus tahtoo sanoa meille näillä sanoilla ? Sisar White toteaa:
”Taivaan voimat ovat aurinko, kuu ja tähdet. Ne ovat hallitsevassa asemassa
taivaalla. Maan voimat hallitsevat maan päällä. Taivaan voimat järkkyvät
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Jumalan äänestä. Silloin aurinko, kuu ja tähdet liikkuvat paikoiltaan. Ne eivät
katoa, mutta Jumalan ääni järkyttää niitä.
”Tummat raskaat pilvet nousivat ja törmäsivät toisiinsa. Taivaanranta
jakautui ja kiertyi takaisin; silloin saatoimme katsoa Orionin aukkoon, mistä
Jumalan ääni tuli. Pyhä kaupunki tulee alas tuon avonaisen tilan kautta. Näin,
että maan voimat järkkyvät nyt, ja tapahtumat tulevat järjestyksessä. Sodat ja
sanomat sodista, miekka, nälänhätä ja rutto järkyttävät ensimmäiseksi maan
voimia. Sitten Jumalan ääni järkyttää aurinkoa, kuuta ja tähtiä sekä myös tätä
maata.” –Early Writings, p. 41.
Maan sukukuntien valitus
Viidennessä osassa tarkastelemme kansojen valitusta (maan heimojen).
Yleensä ihminen itkee kun jotakin ikävää ja hirvittävää tapahtuu elämässä,
esimerkiksi kun jotakin meistä tai meidän rakkaistamme kohtaa hirveä sairaus
tai vielä pahempaa, kun kuolema vierailee perheessämme. Kuinka monet ovat
olleet näkemässä sydäntä särkeviä tapauksia, valituksia, voihkintaa ja
epätoivoista huutoa, joka on tuntunut sydämen puristuksena ja vuotavina
kyyneleinä. Tahdoimme tehdä jotakin, jotakin hyödyllistä ja olla avuksi, mutta
meidän
on
ollut
todettava
kyvyttömyytemme.
Halvaantuneina,
liikkumattomina ja hiljaisina odotimme jotakin tapahtuvan, joka hetkessä
parantaisi sairaan tai herättää kuolleen. Aika on kulunut, mutta mikään ei ole
muut- tunut, ja tämä tulee toistumaan myös armon ajan päättymisen jälkeen ja
seitsemän viimeistä vitsausta alkavat vuotaa maan päälle, yksi toisensa
jälkeen, tuhoten kaiken – kasvit, eläimet, asunnot ja ihmiset. Kukaan ei voi
pysäyttää Jumalan rangaistessa katumattomia ja kaikki kansat parkuvat
täydessä epätoivossa. Ei ole enää Jumalan armoa, joka lieventäisi heidän
kärsimystään ja hillitsi heidän pelkojaan. On tullut loppu, pahoilla ei ole
toivoa, vain heillä tulee olemaan toivoa, jotka luottivat Jumalaan.
Ylösnousemus ja ja lunastettujen muuttuminen
Kuudennessa kohdassa pohdimme ylösnousemusta ja lunastettujen osaa.
Muistan kuinka lapsuudessani usein heräsin kyynelehtien ja noina hetkinä
tapasin kysyä itseltäni: ”miksi synnyin? Miksi minun täytyy kuolla? Onko
kuoleman jälkeen jotakin? Tulenko näkemään rakkaani? Mitä tapahtuu?” Ja
myös muita kysymyksiä… Kiitän Jumalaa, joka on ilmestynyt elämässäni ja
on vastannut sanansa kautta kaikkiin kysymyksiini. Sitä lukiessani olen
löytänyt ylösnousemuksen ilon ja toivon ja iankaikkisen elämän Jeesuksessa
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Kristuksessa, Herrassamme. Me uskovina odotamme kuulevamme pasunan
äänen ja Jumalan äänen, joka tulee kutsumaan lunastetut elämään kuten
Paavali todella kirjoittaa:
”Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman
uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos
kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin
Jumala myös on tuova poisnukkuneet yhdessä elämään Hänen kanssaan.
Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: me elossa olevat, jotka saamme
jäädä tänne siihen saakka kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle.
Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin äänen kuuluessa ja Jumalan pasuunan
kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina.
Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä
heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina
Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla.” 1. Tess. 4:13-18.
Näissä jakeissa meillä on kaksi opetusta: oikeamielisten ylösnousemuksen
sekä myös lunastettujen muuttumisen, Adamista viimeiseen sinetöityyn
sieluun saakka. Heidän kasvoillaan ei ole oleva mitään jälkiä epätoivosta ja
tuskasta. Pikemminkin on oleva säteilevää hehkua Jumalan ja meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen ylistyksen kera.
Kristuksen toinen tulemus
Seitsemänneksi tarkastelemme Kristuksen toista tulemusta. Kautta aikojen
tämä tapahtuma oli jokaisen uskovan hallitseva teema ja jokaisen kristityn
siunattu toivo. Valitettavasti monet ovat koettaneet asettaa aikamääriä,
ottamatta kuitenkaan huomioon koko profeetallista mallia, jota Raamattu
kuvailee. Niin tehdessään he loivat itselleen ongelmia sekä kaikille heille,
jotka ovat panneet luottamuksensa heihin. Jeesus on vakuuttanut sanassaan,
että ”sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan ihminen”, mutta on myös
ilmoittanut meille kaikki varoittavat merkit, jotka toteutuisivat hieman ennen
Hänen ilmestymistään. Elämme välivaiheessa, koska kaikki merkit ovat
täyttynet eri sosiaalisen, hengellisen ja taloudellisen elämän näkökannoissa.
Katso 2. Timoteus 3:1-5. Meidän tulee ainoastaan odottaa sen täyttymystä,
mikä tapahtuu taivaan kannelle, joka tullaan käärimään rullalle (Ilm. 6:14)
jotta Kristuksen ilmestykselle tulee tilaa. Se tulee olemaan kuuluva, näkyvä,
loistava, koskettava ja maailmanlaajuinen.
Rakkaat veljet ja sisaret, elämme maailmamme historian vakavimmassa
hetkessä. Aikain merkit ovat puhuneet meille ja tekevät sitä jatkuvasti:
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uskommeko ne oikein? Tahdommeko valmistautua? Tahdommeko tulla
muutetuiksi kohdataksemme Herran ilmassa? Tahdommeko nähdä Jeesuksen
Kristuksen toisen tulemuksen? Mennessämme eteenpäin, kaksi (ihmis)luokkaa
erottuu yhä enemmän ja molemmat valmistautuvat yhtymään Suureen
huutoon. Kain seuraajista on ennustettu: ”Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja
sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin
ja vuorten rotkoihin, ja sanoivat vuorille ja kallioille: ”Langetkaa meidän
päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu ja
Karitsan vihalta ! Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka kestää?”
(Ilm. 6:15-17) ”Ja sinä päivänä sanot: ´Katso, tämä on Jumalamme, jota
odotimme. Meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota me odotimme.
Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta. (Jes. 25:9)
Rakas veli, rakas sisar, rakas ystävä, valinta on sinun. Sinä määräät
kohtalosi; Kristus on omalta osaltaan tehnyt kaiken edestäsi. Mitä sinä tahdot
tehdä Jeesukselle? Mitä tahdot tehdä naapurillesi ? Mitä olet valmis tekemään
itsesi hyväksi? Kohtalosi riippuu päätöksestäsi. Valitse iankaikkinen elämä!
Amen.
5. Lukeminen – keskiviikkona, Joulukuun 12, 2012

”Niin kuin Nooan päivinä”
Danilo L. Monterroso, Guatemala
Maailman Vapahtaja näkee selvästi yhteiskunnan tilan tänä päivänä.
Pääasiana on nautinto – syöminen ja juominen, synnit jotka tulevat tuomioksi
tälle sukupolvelle. Kun Hän oli maan päällä, Hän sanoi, että viimeiset päivät
ennen Hänen toista tulemustaan, olisivat kuinNooan päivinä. ”… Ihmiset
söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni
arkkiin, eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki;
niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.” Matt. 24: 38, 39. Sama tilanne on
nyt, ja ne jotka uskovat näihin varoituksiin, eivät käyttäydy niin että joutuvat
tuomittaviksi.
Syöminen ja juominen
Jumalan kansana meidän täytyy korottaa terveysuudistuksen periaatteita,
sillä elämme aikaa, jolloin epäraittius ottaa saalikseen miljoonia ja miljoonia
ihmishenkiä päivittäin. Meidän tulee soittaa hälytyskelloa kuten Nooa teki,
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sillä epäraittiudesta johtuen ennen vedenpaisumusta eläneiden oli mahdotonta
ymmärtää sanomaa, jonka Jumala antoi Nooalle. Innoitetut kirjoitukset
kertovat epäraittiuden hirveistä seurauksista. Christian Temperance and Bible
Hygiene, 155.
Kristus aloitti lunastustyön samalla hetkellä kun turmelus alkoi.
Ensimmäisten vanhempiemme lankeemus ja Nooan ajan ihmisten ja tasangon
kaupunkien tuho johtui ruokahalun hemmottelusta. Epäraittiuden kautta
saatana työskentelee tuhotakseen Jumalan ihmiselle antamat henkiset ja
moraaliset kyvyt, jotka Jumala antoi ihmiselle verrattomana lahjana. Näin
ihmisen on mahdotonta arvostaa asioita, joilla on iankaikkista arvoa. Aisteja
tyydyttämällä saatana koettaa poistaa sielusta kaikki Jumalan kaltaisuuden
jäljet. Kristus ilmoittaa, että maailman tila tulee olemaan niin kuin se oli
vedenpaisumusta edeltävinä päivinä ja kuten Sodoman ja Gomorran päivinä.
Sydämen ajatukset ovat jatkuvasti pahat. Elämme juuri Hänen tulemuksensa
aattona, ja Vapahtajan neljänkymmenen päivän paaston opetusten pitäisi olla
sydämessämme. Vain sanoin kuvaamattoman ahdistuksen kera Kristus kesti,
osoittaen hillitsemättömän ruokahalun suuren pahuuden. Hänen esimerkkinsä
osoittaa että meidän ainoa toivomme iankaikkisesta elämästä on ruokahalun ja
intohimon alistaminen Jumalan tahdon alaiseksi.
”Ahneus ja epäraittius ovat maailmamme suuren moraalisen turmeluksen
pohjana. Saatana on tästä tietoinen ja hän kiusaa alituisesti miehiä ja naisia
hellimään makuhermoja terveyden ja jopa elämän kustannuksella. Syömisestä,
juomisesta ja pukeutumisesta tehdään elämän tarkoitus maailmassa. Juuri
sellainen oli tilanne, joka vallitsi ennen vedenpaisumusta. Ja tämä vallitseva
irstailu on eräs selvistä todisteista koskien tämän maan historian loppua.” –
(Letter34, 1875)
”Kuva, jonka innoitus on antanut maailmasta ennen vedenpaisumusta,
edustaa liian uskottavasti tilaa, johon nykyajan yhteiskunta on nopeasti
rientämässä. Patriarchs and Prophets, 102 ; Last Day Events, 22.
Naiminen ja naittaminen
”Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät
ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin.”
Matt. 24:38.
Avioliitto oli osa Jumalan suunnitelmaa ja oli eräs ensimmäisistä
instituutioista, jotka hän perusti. Hän antoi erityisiä ohjeita tälle järjestykselle,
peittäen sen pyhyyden ja kauneuden kera; mutta nämä ohjeet unohtuivat, ja
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avioliitto turmeltui inhimillisen himon palveluksessa. Tuona aikana eläneillä
miehillä oli useita vaimoja, joka oli Jumalan viisaan huolenpidon vastaista.
”Alussa Jumala antoi Adamille vaimon osoittaen kaikille maan asukkaille
mikä Hänen tahtonsa ja lakinsa oli tässä mielessä. Aadamin ja Eevan
rikkomus ja lankeemus toivat synnin ja kurjuuden ihmissuvulle, ja ihminen
noudatti omia halujaan, muuttaen Jumalan järjestyksen. Kuta enemmän
miehet ottivat itselleen vaimoja, sitä enemmän heidän pahuutensa ja
kurjuutensa lisääntyi. Jos mies tahtoi ottaa lähimmäisen vaimoja, omaisuutta
tai jotakin muuta, hän ei kunnioittanut vanhurskautta ja lakia. Jos hän pääsi
voitolle naapuristaan väkivalloin tai tappamalla hänet, hän teki niin ja iloitsi
väkivallan teoista. Ihmiset nauttivat eläinten elämän tuhoamisesta ja niiden
käyttämisestä ravinnoksi. Tämä lisäsi heidän villiä, väkivaltaista luonnetta ja
sai heidät vuodattamaan ihmisverta yllättävän välinpitämättöminä.- Spiritual
Gifts, vol. 3, pp. 63,64.
”Seetin jälkeläisiä kutsuttiin Jumalan pojiksi; Kainin jälkeläisiä ihmisen
pojiksi. Kun Jumalan pojat sekaantuivat ihmisen jälkeläisiin, he turmeltuivat,
ja seka-avioliitoissa heidän kanssaan, menettivät erityisen, pyhän luonteensa.
Näin he Kainin poikien kanssa liittyivät heidän epäjumalanpalvelukseensa.
Monet syrjäyttivät jumalanpelon ja polkivat Hänen käskynsä. Mutta oli
muuta- mia, jotka pelkäsivät ja kunnioittivat Luojaansa. Nooa ja hänen
perheensä olivat harvojen vanhurskaiden joukossa.” – The Story of
Redemption, p. 62.
”Moniavioisuutta harjoitettiin varhain. Se oli eräs synti, joka sai Jumalan
vihastumaan ennen vedenpaisumusta eläneelle maailmalle…. Saatanan
oppima pyrkimys oli turmella avioliitto, heikentää sen velvoitteita ja vähentää
sen pyhyyttä; sillä millään varmalla tavalla hän ei voinut rumentaa Jumalan
kuvaa ihmisessä ja avata ovea kurjuudelle ja paheelle.” – Patriarchs and
Prophets, 338.
Rohkaisten avioeroon
Se mikä on itsessään laillista, on viety liiallisuuteen ja seksuaalinen
turmelus leviää kuin pandemia kaikkialla tämän päivän maailmassa. Maat,
jotka ennen olivat avioeroa vastaan hyväksyvät nyt sen, ja on ikävä nähdä että
on uskontoja, jotka myös tukevat sitä. Mutta Jumalan seurakunta ei hyväksy
avioeroa. Luemme Malakian 2:16: ”Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo
Herra, Israelin Jumala, ja sitä, joka verhoaa vaatteensa vääryydellä, sanoo
Herra Sebaot. Siis ottakaa vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat.”
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”Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies
kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se
vain tapahtuu Herrassa.” 1 Kor. 7:39.
”Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta
jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista, Sentähden hän saa
avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta
jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos
menee toiselle miehelle.” Rm. 7: 2,3.
Äskeiset suuntaukset USA:ssa osoittavat avioeron todellisuuden tämän
päivän yhteiskunnassa. Perheinstituution nopea muutos tekee selväksi, että
lähitulevaisuudessa sosiaalinen rakenne tulee merkittävästi muuttumaan.
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna tilasto osoittaa, että joka kolmas minuutti
aviopari eroaa, ja useimmat avioerot tapahtuvat ensimmäisten kuuden vuoden
kuluessa häistä. Sen tähden on arvioitu, että 60 % :ssa avioeroista on 1-6
vuoden ikäisiä lapsia. Jos tarkas- tellaan USA:aa, missä avioero on
tavallisempi, havaitsemme vielä kovemman todellisuuden. Avioeroaste tässä
maassa on 50 %, korkein maailmassa – yksi avioero joka toista avioliittoa
kohden. Avioliittoinstituutio on turmeltunut siten että jopa alhaiset käytännöt
on laillistettu. Kehittyneissä maissa on lakeja, jotka sallivat samaa sukupuolta
olevien solmia liiton. Luemme Roomalaiskirjeen 1:24-28, 32 ”Sen tähden
Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen,
häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden
valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka
on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät
häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen
yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta
yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja
harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään
saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niin kuin heille ei kelvannut
pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän
kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia…. jotka, vaikka
tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät,
ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä
osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.” Room. 1:24-28, 32.
Naiminen samaa sukupuolta olevien yksilöiden välillä on laillista
kahdeksassa maassa.; Hollanti laillisti sen ensimmäisenä v 2001. Muut
homoavioliiton hyväksyneet maat ovat Belgia 2003, Espanja ja Kanada 2005,
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Etelä-Afrikka 2006, Norja ja Ruotsi 2009 sekä Irlanti 2010.
Homoliitto on myös laillinen joissakin USA:n osavaltioissa. Muunlaisia
laillisia muotoja homo- jen liitoista on Ecuadorissa, Kolumbiassa ja
Uruguayssa kuten seuraavissa maissa : Saksa, Andorra, Australia, Itävalta,
Tanska, Slovenia, Suomi ja Ranska. Sallimatta homoliittoja Unkari, Israel,
Luksenburg, Uusi Seelanti, Britannia, Tsekin tasavalta ja Sveitsi sallivat
sellaisten toimien suojelun. On tärkeää huomata kuinka sellaiset Jumalan
luomistyön alusta lähtien asettamat avio- liittoa koskevat lait muuttuvat. Sitä
huomaamatta, kansat palaavat samaan tilanteeseen, joka oli vallitsevana ennen
Nooan päivien vedenpaisumusta.
Jumala näki että maa oli täynnä väkivaltaa
”Nooan päivinä valtava enemmistö oli totuutta vastaan ja rakasti
vääryyksiä. Maa oli täynnä väkivaltaa. Sota, rikos, murha kuului päivän
järjestykseen. Juuri sellaista tulee olemaan ennen Kristuksen toista tulemusta.”
– (MS 24, 1891) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1090.
”Ammattiliitot kiihottuvat nopeasti väkivaltaisiksi jollei niiden
vaatimuksiin mukauduta. Yhä selvemmäksi tulee, etteivät maailman asukkaat
ole sopusoinnussa Jumalan kanssa. Mikään tieteellinen teoria ei voi selittää
pahojen työntekijöiden tasaista marssia saatanan johdossa. Jokaisessa
roskajoukossa pahat enkelit ovat toimimassa, kiihottaen miehiä tekemään
väkivaltaa…. Ihmisten pahantapaisuus ja julmuus saavuttaa sellaiset
mittasuhteet että Jumala tulee ilmesty- mään ylevyydessään. Hyvin pian
maailman pahuus tulee saavuttamaan rajansa, ja kuten Nooan päivinä, Jumala
tulee langettamaan tuomionsa.” – (The Upward Look, p.334) Last Day
Events, p 23. Mooseksen 1. kirjassa (6:11-13) luemme: ”Mutta maa turmeltui
Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli
turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Silloin
Jumala sanoi Nooalle: ´Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikes ta lihasta, sillä
maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso minä hävitän heidät ynnä
maan.”
Nämä selvät Raamatun sanat osoittavat kuinka Jumalan tuomiot tulevat
maan päälle lisääntyvän väkivallan tähden. Monet ihmiset kysyvät: Mikä on
väkivallan tila maissamme? Lokakuun 3 päivänä, 2002, Maailman
Terveysjärjestö, WHO, julkaisi ensimmäisen laajan raportin väkivallasta, jota
pidetään maailmanlaajuisena terveysjulkaisuna. Joka vuosi, yli 1.6 miljoonaa
ihmistä
kaikkialla
maailmassa
kokee
väkivaltaisen
kuolemaan.
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Kansanterveyden asiantuntijat sanovat, että nämä tilastot on ainoastaan
jäävuoren huippu, koska suurin osa väkivallan teoista on tehty suljettujen
ovien takana ja jäävät tilastoimatta. Kuolemantapausten ohella miljoonat
ihmiset vammautuvat väkivallan seurauksena kärsien fyysisestä,
seksuaalisesta, lisääntymiseen liittyväs- tä sekä mielentilan vammasta.
Raportin mukaan väkivallan aiheuttamat kuolemantapaukset ja invaliditeetit
tekevät siitä erään aikamme eturivin kansanterveyden ongelman. Väkivalta on
eräs suuri kuolinsyy 15-44 vuoden ikäisillä ja on syynä 14 % miesten ja 7 %
naisten kuolemantapa- uksista. Päivittäin keskimäärin 1424 ihmistä surmataan
– melkein yksi henkilö joka minuutti. Suunnilleen yksi henkilö tekee
itsemurhan joka 40:s sekunti. Noin 35 ihmistä kuolee joka tunti välittömänä
seurauksena aseellisesta konfliktista. On arvioitu että 1900-luvulla 191
miljoonaa ihmistä kuoli välittömän tai välillisen konfliktin seurauksena, ja
selvästi yli puolet heistä olivat siviilejä. ”Hirveät raportit, jotka kuulemme
murhista ja ryöstöistä, junaonnettomuuksista ja väki- vallasta, kertovat
sanomaa siitä, että kaiken loppu on käsillä. Nyt, juuri nyt, meidän täytyy
valmis tautua Herran toista tulemusta varten.” –(Letter 308, 1907) Last Day
Events, p. 23.
WHO:n raportti ja profeetallisen inspiraation lausunnot osoittavat, että
maailma on saavuttamassa loppunsa. Nykyaikaiset elämäntyylin mukavuudet
ja kehittyvä teknologia tekevät väkivallasta enemmän sosiaalisesti
hyväksyttävää ja tehokasta. Mitä on väkivalta ja missä sitä esiintyy ? Televisiossa ja internetissä, videopeleissä, urheilussa, kodeissa, kouluissa, ja
kirkoissa, kadulla, ja kaikilla yhteiskunnan alueilla. Kristus sanoi, että niin
kuin oli Nooan päivinä, kun maa oli täynnä väkivaltaa ja rikoksen turmelema,
niin on oleva kun Ihmisen Poika ilmestyy.
”Eikä säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan,
vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vanhurskauden
saarnaajan tulla jumalattoman maailman päälle.” 2. Piet.2:5. Päivä on melkein
päättynyt; yö on tulossa. Näemme Jumalan tuomiot sekä maalla että meressä.
Meille ei anneta toista koetusaikaa. Tämä aika ei ole väärien siirtojen
tekemistä varten. Kiitämme Jumalaa, että jokaisella on vielä tilaisuus tehdä
liitto Jumalan kanssa. Vuosi, joka on mennyt ei tule takaisin. Kuinka moneen
jätti jäljen rakkaan menetys, perheen hajoaminen synnin tähden ja
tunnustamatta jättäminen, tai taloudellinen menetys ? Mutta meillä on elämä.
Vielä on tilaisuus etsiä Jumalaa kun Hänet voidaan löytää. Etsi Häntä tänään,
rakas veljeni ja sisareni. Jeesus rukoilee puolestasi. Hän seisoo sydämesi
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ovella. Avaa se, sillä Hän suo täyden pelastuksen. Luota Häneen
Vapahtajanasi.
”Ennen vedenpaisumusta Jumala lähetti Nooan varoittamaan maailmaa,
jotta ihmiset voisivat tehdä parannuksen ja niin varjeltua uhkaavalta tuholta.
Kristuksen toisen tulemisen lähestyessä Herra samoin lähettää palvelijansa
varoittamaan maailmaa, jotta se valmistuisi tuota suurta tapahtumaa varten.
Hänen lakinsa rikkojia on paljon, ja nyt hän armossaan kutsuu heitä
noudattamaan sen pyhiä säädöksiä. Ja hän tarjoaa anteeksiannon kaikille, jotka
tahtovat luopua synneistään kääntymällä katuen Jumalan puoleen ja uskomalla
Kristukseen.”-Patriarchs and Prophets, 102 ; Patriarkat ja Profeetat, 82.
“Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä
näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta
hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka
uskosta tulee” Hebr. 11:7. Nooan julistaessa varoitussanomaansa maailmalle
hänen tekonsa todistivat hänen vilpittömyydestään. Näin hänen uskonsa tuli
ilmeiseksi ja täydellistyi. Hän antoi maailmalle esimerkin siitä, miten on
uskottava juuri se mitä Jumala sanoo. Hän sijoitti arkkiin kaiken mitä omisti.
Kun hän alkoi rakentaa tuota valtavaa laivaa kuivalle maalle, tuli väkeä joka
taholta katsomaan tuota outoa näkyä ja kuulemaan tuon eriskummallisen
saarnaajan vakavaa, palavaa puhetta. Jokainen arkkiin kalautettu iskukin oli
todistus kansalle.” PP, 95 ; Patriarkat ja Profeetat, 74.
Mikä on sinun todistuksesi vuoden päättyessä? Minkälaisen esimerkin
annat kotona, seurakunnassa, ja vaelluksessasi? Jumala odottaa ja toivoo
meidän heijastavan Hänen luonnettaan muille. Henkilökohtainen
todistuksemme on voimakas peruste evankeliumin puolesta. Jumala
siunatkoon sinua. Aamen.
6. Lukeminen – perjantaina, 14 Joulukuuta, 2012

Uskollinen ja Viisas Palvelija
Emmanuel Chileshe, Etelä-Afrikka
Olemme tulleet aikaan, jolloin Herra tulee toistamaan sanat: ”… olen
päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta,” 1. Moos. 6:13. Mikä odottaa Jumalan
seurakuntaa viimeisissä tapahtumissa? Mikä on tarpeellista seurakunnalle nyt
niin että se on valmiina astumaan kynnyksen yli iankaikkisuuteen? Kuinka me
voimme osoittautua viisaiksi ja uskollisiksi palvelijoiksi?
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Olemmeko mielellämme palvelijoita?
Vuosisatoja sitten vain palvelijat tai orjat tekivät tietynlaiset työt. Nyt kun
aika on edistymässä ja kun joissakin maissa elinehdot paranevat, halpaarvoisina pidetyt työt hyljätään vähitellen. Kun korkeatasoisempaa elämää
suositaan, karttavat monet sellaisia tehtäviä kuten kodin siivoamista tai
sairaiden tai vanhusten hoitamista. Vain ulkomaalaiset hyväksyvät ne työt.
Mutta ei siinä kaikki. Kuinka moni tänään missään maassa, todellisesti tahtoo
kuulua ”palvelijan” luokkaan?
Jos ihmiset hyväksyvät sellaisen työn ”tarpeen” tähden, kuinka moni jää
mielellään hyvin pitkäksi aikaa siihen tilanteeseen? Kuka mielellään olisi
”palvelijan” eikä vapaan arvoinen?
Jeesuksen ajan juutalaiset torjuivat täysin ajatuksen palvelijana olemisesta
pitäen sitä ehdotto- masti sopimattomana heidän tunteensa kanssa. Joh. 8:33.
Mutta niin ei ollut meidän Herramme kanssa. Puhuessaan opetuslapsilleen,
Hän sanoi selvästi: ”Kumpi on suurempi, sekö, joka aterioi, vai se, joka
palvelee. Eikö se, joka aterioi ? Mutta minä olen teidän keskellä niin kuin se,
joka palvelee." Luuk. 22:27. Vertauksessa Matt. 24:45-51, Herra viittasi
erikoiseen palvelukseen, missä isäntä asetti uskollisen ja viisaan palvelijan
hoitamaan talouttaan. Hänen tehtäviinsä eivät kuulu rakennukset, pellot,
kasvit, tavarat tai mitä tahansa. Palvelija asetetaan ihmisten yläpuolelle, myös
hänen taloudenhoitajakseen, ja hyvin oleellisen vastuun kera – ”antamaan
heille ruokaa ajallaan”. Matt. 24:45. Mitä tämä merkitsee meille Jumalan
kansana? Kuinka me voimme olla siunattuja ja siunata muita ? Ennen kaikkea,
Profetian henki mainitsee nykyisen totuuden tarjoamisen ihmisille.
Evankeliumin tarjous
”Riittävä uhri on suoritettu ihmisen puolesta, ja se on tehty turhaan
jokaisen sielun puolesta, joka ei ota vastaan pelastuksen uhria. Kuinka
tärkeää, sitten, on että se, joka esittää totuutta, tekee sen täysin tietoisena
itsellään olevasta vastuusta.! Kuinka lempeää, säälivää ja kohteliasta pitäisi
kaiken hänen käytöksensä olla ollessaan tekemisissä ihmissielujen kanssa, kun
maailman Lunastaja on osoittanut, että Hän arvostaa heitä niin paljon ! Kristus
on kysynyt: ´Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka
hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään?´ Matt. 24:45.
Jesus kysyy: ´Kuka?´ ja jokaisen evankeliumin välikappaleen pitäisi toistaa
kysymys omalle sydämelleen. Tarkatessaan tärkeitä totuuksia hän mielessään
katselee uskollisesta ja viisaasta tilanhoitajasta muodostunutta kuvaa. Sen
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tulisi syvästi liikuttaa hänen sieluaan.” – Gospel Workers (1892) p. 15:
Testimonies for the Church, 4, p. 396.
Mutta meidän ei pidä ajatella että tämä lähetys rajoittuu vain
sananjulistajille. Meidät kaikki on kutsuttu olemaan palvelijoita – ”uskollisia
ja viisaita” (Matt. 24:45)- ja tämä käsittää jokaisen meistä. ”Jokaiselle on
annettu tehtävänsä, ei yhtäkään ole vapautettu siitä. Kullakin on osansa
kykynsä mukaan. Ja hänen osakseen, joka esittää totuutta huolellisesti ja
rukoillen, tulee oppia tuntemaan ne, jotka ottavat vastaan totuuden ja sitten
opastaa ja johtaa heitä eteenpäin askel askeleelta. Heidän tulee saada panna
täytäntöön tuntemansa vastuun taakan tehdäkseen sen työn, jonka Jumalalla
on antaa heille. Heille tulisi painottaa yhä uudestaan, ettei kukaan pysty
vastusta- maan kiusauksia, olemaan Jumalalle tarkoituksenmukainen ja elää
kristityn elämää, ellei hän ryhdy työhönsä, olipa se suuri tai pieni, ja tehdä se
työ tunnontarkasti uskollisena. Kaikille on jotakin tekemistä seurakunnan
kokouksissa käymisen ja sanankuulon lisäksi. Heidän tulee soveltaa
käytäntöön kuultu totuus, vieden periaatteet jokapäiväiseen elämäänsä. Heidän
tulee työskennellä alituisesti Kristukselle, ei itsekkäistä motiiveista, vaan
näköpiirissä vain Hänen kunniansa, joka uhrasi kaiken pelastaakseen heidät
perikadolta.” –Gospel Workers, p. 15.
Uskollisella palvelijalla on paljon tehtävää
”Kuka on sitten uskollinen ja viisas palvelija, jonka hänen Herransa on
tehnyt taloutensa hoitajaksi? Osaammeko vastata? Olenko minä se
taloudenhoitaja, uskollinen minulle osoitetun pyhän luottamuksen perusteella?
Jokaiselle on annettu henkilökohtainen vastuu. Vartijoilla on erityinen työ
erottaa vaaran lähestyminen ja soittaa varoitusmerkkiä. Kristuksen ristin
sotilailla tulee olla tarkat korvat kuulemaan. Vastuutehtävässään heidän tulee
kaiuttaa torvesta tietty ääni, jotta jokainen voi ottaa päälleen varustuksen
toimintaa varten.
”Mitä työtä teemme henkilökohtaisesti Mestarille? Kuka selittää totuutta
niille, jotka ovat erehdyksen pimeydessä ? Ketkä pitävät esillä elämän sanaa?
Kristuksella on monta vihollista, jotka väittäessään olevansa vanhurskaita,
eivät omista Kristuksen vanhursjautta. He pukeutuvat valon enkelin
valepukuun, mutta he ovat synnin palvelijoita. Tämän tosiasian tulisi olla
riittävä herättämään jokainen sielu toimintaan. Ketkä ovat Kristuksen armon
uskollisia palvelijoita? Ketkä suorittavat viisaasti työnjakoa, kutsuen
aktiiviseen palvelukseen jokaisen sielun, jolla on tietoa ja totuuden tuntemusta
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– antaen kaikille jonkin työn ?
”Etuvartioita on suojeltava. Linnaketta vartioimassa on oltava miehiä kun
sotaväki keskittyy taisteluun. Jokaiselle on annettu tehtävänsä. Meidän ei tule
kaiuttaa erehdyksen vallassa olevien sanoja, vaan teroittaa mieleen totuuden
ajatuksia. Tehtävämme on olla kanssaihmisillemme avuksi. Meidän ei tule
matkata vastustajien jälkiä pitkin totuuteen, vaan kuuluttaa kolmannen enkelin
sanomaa, joka lentää keskitaivaalla kaiuttaen varoituksen ääntä, Jumalan
käskyjä, ja Jeesuksen Kristuksen todistusta.” – Testimonies to Ministers and
Gospel Workers, p. 236.
Pidä varasi ettet ole uskoton palvelija
Kun ihmiset hallinnoivat huomattavaa perintöä, heillä on käsissään paljon
arvokasta. Joskus ollessaan aktiivisia, heidän omaisuutensa lisääntyy. Toisina
aikoina heitä epäillään luottamuksen pettämisestä ja vääryydestä. Mitä heille
tapahtuu? Mitä meille tapahtuu, jos me teemme vääryyttä ja meidän havaitaan
olevan välinpitämättömiä?
”Ne jotka ovat nyt toimettomia, saavat merkinnän: ´Sinut on vaa´alla
punnittu ja köykäiseksi havaittu´. He tiesivät isäntänsä tahdon, mutta eivät
tehneet sen mukaan. Heillä oli totuuden valo, heillä oli kaikki etuoikeudet,
mutta he valitsivat omat itsekkäät harrastuksensa. Heidät tullaan jättämään
niiden seuraan, joita he eivät koettaneet pelastaa.´Mutta jos tuo paha palvelija
sanoo sydämessään: Herrani tulo viipyy ja alkaa lyödä kanssapalvelijoitaan,
syömään ja juomaan juopuneiden kanssa ; sen palvelijan Herra tulee päivänä,
jolloin hän ei odota häntä, hetkenä jona hän ei arvaa, ja hakkaa hänet
kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva
itku ja hammasten kiristys.´
Pohdittakoon näitä sanoja vakavasti. Älköön kukaan sanoko: ´Se ei koske
minua; minä olen kristitty´. Kuka ilmoittaa tämän, sinä itsekö vai Hän, joka
tutkii sydämen? Uskottomalle talouden hoitajalle oli uskottu vakavia
velvollisuuksia; maailman edessä hän esiintyi Kristuksen palvelija- na; mutta
kuinka valitettavaa hänelle itselleen ja hänen kansaan tekemisissä oleviin; hän
on paha palvelija! Hän vaarantaa herransa omaisuuden. Hän opettaa sieluja
polkemaan Jumalan pyhän lain. Hän kutsuu Kristusta,´Herrani´. Kuitenkin
hän sanoo: ´Herrani tulo viipyy´. Hän ei sano, ettei Kristus tule; hän ei pidä
pilkkanaan ajatusta Hänen toisesta tulemuksestaan; hän kertoo kuitenkin
ihmisille, että Hänen tulemuksensa viipyy. Hän on poistamassa toisten
mielistä vakaumuksen siitä että Herran tulee pian. Hänen vaikutuksensa johtaa
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ihmisiä tyhmänrohkeaan, huolettomaan viivyttelyyn. Näin he eivät valvo ja he
toistavat uskottoman vartijan sanoja; yhä useammat kuulevat ne sekä pahan
hengen ja ihmiset vahvistuvat maailmallisuudessaan ja tunteet- tomuudessaan.
Heidän tiensä vie alaspäin, ei ylös; he eivät etsi eivätkä jouduta Herran päivää.
Maalliset intohimot, turmeltuneet ajatukset valtaavat heidän mielensä….
Paha palvelija lyö kanssapalvelijoitaan, jotka koettavat tehdä hänen
Herransa tahdon. Hän syö ja juo juopuneiden kanssa, noiden, joilla on
lihallinen mieli, huolimatta heidän kristillisestä todis- tuksestaan. He ovat
Kristusta ja sitä työtä vastaan, jota Hän tuli meidän maailmaan tekemään. Se
merkitsi Jumalan lain mukaan elämistä ihmisenä, olla esimerkki koko
ihmiskunnalle.” – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, pp. 237f.
Seurakuntaa uhkaava vaara
Katso uskollisesta ja viisaasta taloudenhoitajasta piirrettyä kuvaa. Herra
sanoo: ´Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen
Herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään?´(Matt. 24:45).
Ihmisen Poikaa edustaa pitkälle matkalle lähtevä, joka antoi valtuuden
palvelijoilleen ja kullekin työnsä. Ymmärrämmekö tämän? Toimimmeko sen
mukaises ti? Tajuammeko että jokaiselle meistä on annettu työ tehtäväksi?
Kaikkea työtä ei ole jätetty heille, joilla on virallinen asema, eikä pastoreille,
vaan jokaiselle seurakunnan jäsenelle Kristus on antanut työnsä. Ei tule olla
yhtään laiskaa, ja kuinka monet lyövätkään laimin kaiken hengelli- sen
vastuun. On olemassa toimettomia. Jumalan kirjan sivut paljastavat
valitettavan tyhjyyden. He ovat puita Herran viinitarhassa, mutta he eivät
kanna hedelmää; he kuormittavat maaperää.
”Minulle näytettiin vaara, joka tulee uhkaamaan seurakuntaa, koska siellä
ja täällä nousee henkilöitä, jotka julistavat että heillä on uutta valoa. He
saattavat olla niitä, joita on pidetty nöyrinä kristittyinä ja hyvin tunnollisina
kaikissa tekemisissään, mutta heiltä puuttuu hyvä oma- tunto. Oikeus ja
kohtuus on laitettu syrjään, ja heistä tulee fanaattisia. Uskonnollisia
fanaatikkoja tulee varmasti esiintymään keskuudessamme ja he tulevat
aiheuttamaan paljon hulta ja murhetta, joilla on Jumalan asian kunnia
sydämellä. He eivät katso velvollisuudekseen neuvotella veljiensä kanssa.” –
General Conference Bulletin, Oct. 1, 1896.
”Pastorit ja seurakunnat laiminlyövät seurakunnan jäsenten uskollisen
kouluttamisen. Jos he eivät ole perillä velvollisuudestaan tässä suhteessa, he
tarvitsevat opettajan opastamaan.´Pitäkööt kaikki meitä Kristuksen
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palvelijoina ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. Lisäksi tulee
seurakunnan palvelijan olla havaittu uskolliseksi.´ ´Kuka siis on se uskollinen
ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään
huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se
palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti
minä sanon teille: Hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.´” –
Australasian Union Conference Record, Feb. 25, 1907.
Valvo, odota, rukoile ja työskentele
Hyvä palvelija ei tee ainoastaan työtä; hän kaipaa myös ja rukoilee
Herransa tuloa, tehden myös tarpeellista hengellistä valmistusta. Herra kuvaili
tätä Hänen kansansa hyväksi, esittäen vertauksen toisista olosuhteista.
”Esitettyään tulemuksensa merkit, Kristus sanoi: ´Kun näette näiden
tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.´ ´Ottakaa vaarin,
valvokaa ja rukoilkaa.´ Jumala on aina antanut ihmisille varoituksia tulevista
tuomioista. Ne, jotka uskoivat aikanaan Hänen sanomaansa ja toimivat
uskonsa mukaan, Hänen käskyilleen kuuliaisina, pakenivat välttivät tuomiot,
jotka tulivat tottelemattomien ja epäuskoisten osaksi. Nooalle tuli sana, ´Mene
sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa
havainnut hurskaaksi edessäni.´ 1Ms 7:1. Nooa totteli ja pelastui. Lootille tuli
myös sanoma. ´Nouskaa, lähtekää pois tästä paikasta, sillä Herra hävittää
tämän kaupungin.´ 1 Ms 19:14. Loot asettui taivaallisten lähettiläiden
suojeluksen piiriin, ja hän pelastui. Kristuksen opetuslapsille annettiin varoitus
Jerusalemin hävityksestä. Ne, jotka valvoivat merkkiä tulevasta tuhosta ja
pakenivat kaupungista, välttivät tuhon. Niin nyt meille annetaan varoitus
Kristuksen toisesta tulemuksesta ja maailmaa kohtaavasta tuhosta. Ne, jotka
ottavat huomioon varoituksen pelastuvat.
”Koska emme tiedä Hänen tulemuksensa tarkkaa aikaa, meitä kehotetaan
valvomaan.´Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa
valvomasta.´ Lk. 12:37. Ne, jotka odottavat Herransa tuloa, eivät ole laiskoja
ja toimettomia. Kristuksen tulemuksen odottaminen merkitsee ihmisten
saattamista Herran pelkoon ja pelkäämään Hänen tuomiotaan rikkomuksista.
Se merkit- see heidän silmiensä avaamista näkemään, miten suuri synti on
Hänen armokutsunsa hylkäämi- nen. Ne, jotka odottavat Herraansa,
puhdistavat sielunsa totuuden kuuliaisuudessa. Innokkaaseen valvomiseen he
liittävät uutteran työskentelyn. Koska he tietävät Herransa olevan oven edessä,
heidän intonsa työskennellä yhdessä taivaallisten olentojen kanssa sielujen
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pelastukseksi yhä kasvaa. He ovat niitä uskollisia ja ymmärtäväisiä
palvelijoita, jotka antavat Herransa palvelus- väelle ´ajallaan heidän
ruokaosansa´. Lk. 12:42. He julistavat erikoisesti tälle ajalle soveltuvaa
totuutta. Kuten Eenok, Nooa, Aabraham ja Mooses julistivat kukin omalle
ajalle tarkoitettua totuutta, samoin Kristuksen palvelijat julistavat nyt erikoista
varoitussanomaa omalle sukupolvelleen.” – The Desire of Ages, p. 634. ;
Aikakausien Toivo, 612.
Jeesus on käskenyt opetuslapsiaan valvomaan, mutta ei jonakin määrättynä
aikana. Hänen seuraajiensa on määrä olla niiden asemassa, jotka tarkkaavat
Kapteeninsa määräyksiä; heidän tulee valvoa, odottaa, rukoilla ja
työskennellä, kun he lähestyvät Herran tulemuksen aikaa. Mutta kukaan ei
pysty ennustamaan aivan koska se aika tulee, sillä ´sitä päivää ja hetkeä ei
tiedä kukaan ihminen´. Et kykene sanomaan että Hän tulee yhden, kahden tai
viiden vuoden sisällä. Sinun ei myöskään tule torjua luotasi Hänen
tulemustaan selittämällä, ettei se saata olla kymmeneen tai
kahteenkymmeneen vuoteen…. Meillä ei ole tietoa Pyhän Hengen
vuodattamisen tai Kristuksen tulemuksen ajankohdasta.” (Review and Herald,
March 22, 1892) Evangelism, p. 221.
Vain lyhyt aika valmistautumista ja työtä varten
Tästä aiheesta jatkaen profetian Henki kirjoittaa: ”Koko maailma on
liikkeessä. Ajan merkit ovat uhkaavia. Tulevat tapahtumat luovat synkkiä
varjojaan. Jumalan Henki vetäytyy pois maan päältä ja onnettomuus seuraa
toista merellä ja maalla.On hirmumyrskyjä, maanjäristyksiä, tulipaloja, tulvia
ja kaikenlaisia veritöitä. Kuka voi nähdä tulevaisuuteen? Missä on turva?
Mikään inhimilli- nen tai maallinen ei tarjoa varmuutta. Ihmiset järjestäytyvät
nopeasti valitsemiensa lippujen alle. Levottomina he odottavat, ja tarkkaavat
johtajiensa liikkeitä. On niitä, jotka odottavat Herran ilmestymistä ja
työskentelevät sen hyväksi. Toiset taas asettuvat ensimmäisen suuren luopion
riveihin. Harvat uskovat koko sydämestään, että on helvetti, joka meidän on
vältettävä, ja taivas, joka meidän on voitettava.
Ratkaiseva hetki hiipii salaa yllemme. Aurinko paistaa taivaalla kiertäen
tavallista rataansa, ja tai- vaat julistavat yhä Jumalan kunniaa. Ihmiset syövät
ja juovat, istuttavat ja rakentavat, naivat ja naittavat kuten ennenkin.
Kauppiaat ostavat ja myyvät. Ihmiset sysivät toisiaan kiistellen parhaista
paikoista. Nautinnonhaluiset joukot kerääntyvät teattereihin, kilpa-ajoihin ja
pelisalei- hin. Jännitys on korkeimmillaan ja kuitenkin koetusaika on nopeasti
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päättymässä ja jokaisen asia tulemassa iankaikkisesti ratkaistuksi. Saatana
näkee, että hänen aikansa on lyhyt. Hän on pannut kaikki voimansa liikkeelle
pettääkseen, eksyttääkseen, valloittaakseen ja kietoakseen ihmiset, kunnes
koetusaika loppuu ja armon ovi suljetaan ikuisuudeksi.
Vakavina kaikuvat korviimme halki vuosisatojen Herramme varoittavat
sanat, jotka Hän lausui Öljymäellä: ´Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei
teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet,
niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta´. ´Valvokaa siis joka aika ja
rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja
seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.” DA, 636 ; AT, 613f.
Rohkeana ja aktiivisena koko elämän
Siitä päivästä lähtien kun Hän kutsui meitä, aikamme Mestarin
palveluksessa saattaa kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä; siitä huolimatta
tämä ei tee hyvästä palvelijasta epäilevää tai kyllästynyttä. Vaan alituisesti,
kuten Kaalebista, joka ”uskollisesti seurasi Herraa” (4. Moos. 32:12; 5. Moos.
1:36) ja oli erityisesti siunattu elämänsä seuraavina vuosina, ollen yksi eloon
jääneistä, jotka astuivat luvattuun maahan (4.Moos. 26:65). Pitkän
erämaavaelluksen jälkeen hän oli edelleen yhtä vahva kuin Mooseksen
päivinä ja yhtä halukas palvelemaan Herraa. ”Minä olin 40 vuoden vanha kun
Mooses …lähetti minut…. vakoilemaan maata. Ja nyt katso, Herra on antanut
minun elää, niin kuin Hän sanoi, 45 vuotta. … katso, olen nyt 85 vuoden
vanha ja olen vielä tänä päivänä yhtä voimakas kuin olin sinä päivänä, jona
Mooses minut lähetti; niin kuin voimani oli silloin, niin se on vielä nytkin,…”
Joosua 14:7,10,11. Niin, 85 vuoden iässä hän ei ollut väsynyt eikä heikko,
vaan rohkea ja, uskossa valmis olemaan kasvokkain jättiläisiä vastaan. Hän sai
voiman karkoittaa heidät ja niin hänen viimeinen kokemuksensa oli
loistavampi kuin edellinen! Joos. 15:13,14. Mikä suuri siunaus, jos jokainen
Jumalan palvelija meidän päivinämme on Kaalebin kaltainen!
Rakkaat veljet ja sisaret, maailman viimeiset tapahtumat etenevät;
lähestymme historiamme päätöstä ja olemme vain askeleen päässä
ikuisuudesta. Tämän huomioon ottaen apostoli Paavali kirjoitti: ”…,koska
tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta;” Room. 13:11.
Olkoon vakavin pyyntömme Jumalalle tämän rukouisviikon aikana että
Hän auttaisi meitä niin, että elämämme, perheemme ja seurakunnat tulisivat
johdetuiksi jumalallisten periaatteiden ja suuren Esikuvamme mukaisesti.
Aamen.
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”Jokaisella on tärkeä työ tehtävänä Eikä ajan kanssa voida leikitellä; Ei
voida leikitellä etuoikeuksien eikä meille suotujen tilaisuuksien kanssa.
Luonnettaan pitää hänen parantaa, Taidossa; etuoikeuksiensa mukaan ja
Mahdollisuuksien, tullakseen Täydelliseksi työntekijäksi Jumalan.” This Day
With God, p. 208.
7. Lukeminen – sapattina, Joulukuun 15, 2012

“Olkaa te myös valmiina”
Idel Suárez Jr., USA
Johtaja saattaa tulla tänään!
”Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen
Poika tulee.” Matt. 24:44.
Maailmansota oli alkanut. Sir Ernest Shackleton oli purjehtinut Endurancenimisellä (kestävyys)
Laivalla kilpailussa saavuttaakseen Etelänavan Antarctica mantereella. Hän
kohtasi esteen toisensa jälkeen. Hänen laivansa oli jäätynyt ja jää oli
murskannut sen. Hänen miehistönsä päätyi kariutuneena pienelle kallioiselle
saarelle, joka tunnettiin Elefantti saarena. Jotkut saivat kuolion ja heiltä piti
kirurgisesti poistaa varpaat. Heidän ruokavarastonsa loppui.He olivat hädässä
ja kokivat purevan jäätävän kylmyyden. Sir Shackleton tuli kuitenkin keskellä
ilmeisiä epä- onnistumisia suunnitelmansa kanssa tarkoituksena pelastaa
kaikki 28 miestään. Hän tahtoi ottaa mukaansa viisi miehistään pienelle
veneelle tarkoituksena soutaa yötä päivää tauotta 800 mailia yli meren
myrskyisten vesien South Georgian Saarelle saadakseen apua ja järjestääkseen
pelastus toimet. Jos hän epäonnistuisi. Hän hukkuisi mereen ja kaikki hänen
miehistönsä menehtyisi. Sillä välin 22 miestä oli jäävuorten peittämällä
Elefantti Saarella, joka tarjosi pientä suojaa tai laakeaa rantaa. Meri vaahtosi
kallioisen, aution saaren ympärillä, estäen leiriytymisen. Shackleton lupasi
kuitenkin palata. Frank Wild oli saanut vastuun miehistä saarella. Hänellä oli
suunnitelma ja iskulause. Hän organisoi järjestyksen ja rutiinin. Joka aamu
kaikki miehet kuulisivat Mr. Wildin kutsuvan jokaista nousemaan ylös
iskulauseen saattamana: Ole valmis. Johtaja saattaa tulla tänään! Tämä
tarkoitti että jokaisen miehen oli käärittävä kokoon vuodevaatteensa, sulloa ja
paketoitava ne, niin kuin he lähtisivät tuona aamuna Elefantti Saarelta.
Neljän kuukauden kuluttua, purjehdittuaan ja kuljettuaan maileja jalan ja
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sitten purjehdittuaan taas, sir Ernest Shackleton piti lupauksensa. Elokuun 30,
1915, miehet Elefantti Saarella huudahti vat : Laiva O! Sinä aamuna he
jättivät ruokansa palamaan unohtaen syödä suosionhuutonsa ja iloitsemisensa
keskellä. Jotkut eivät pystyneet puhumaan vähään aikaan. Shackleton tuli
lähelle saaren rantaa astumatta koskaan laivasta. Miehet juoksivat laivaan
jättäen taakseen Elefantti Saaren. He olivat valmiina ja johtaja tuli sinä
päivänä!
Vertauskuvallisesti puhuen, tunnemme itsemme joskus yksinäiseen
paikkaan hyljätyiksi, unohdettuina, mutta uhmaten tarvetta kestää esteistä
huolimatta. Jäätiköiden ja avoimen meren takana järjestää pelastusoperaation
hän, joka kulki saariplaneetallamme luvaten tulla takaisin. Me olemme
kiusauksessa luopua ja sanoa ”mitä hyötyä tästä on?”. Kuitenkin Mestari
lupasi palata. Tänään ja joka päivä, meidän täytyy toistaa sanat: ”ole aina
valmiina, Herra saattaa tulla tänään”. Meidän tulee kääriä kokoon uninen
olemuksemme ja korjata se pois. Meidän tulee olla valon eikä pimeyden
lapsia. Missä olemmekin hengellisellä matkallamme, Jumala ei ole hyljännyt
meitä. Jeesus eli kanssamme tällä planeetalla. Hän tuli löytääkseen eksyneet.
Hän tuli etsimään niitä, jotka ovat joutuneet synnin haaksirikkoon,
maailmassa ja onnettomuuksissa. ”Hän sanoo: Sentähden olkaa tekin valmiit,
sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. Matt. 24:44.
Oi, tahdon mennä kotiin Jeesuksen kanssa. Etkö sinäkin tahdo? Taas on
yksi vuosi lopuillaan. Jumala on etsinyt sinua lähettäen viestejä sanastaan,
palvelijoidensa kautta, ja nyt tämän lukemisen välityksellä.? Tuletko sinä
myös olemaan valmis Hänen tullessa?
Varas yöllä
Avaintekstimme edellä oleva jae kertoo varkaasta ja isännästä.
Lukekaamme se yhdessä. ”Mutta se tietäkää; jos perheen isäntä tietäisi, millä
yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen
Poika tulee.” Matt. 24:43,44.
Suuri englantilainen Raamatun kommentaattori, Matthew Henry, sanoo,
että varas on kuolema, meidän vihollisemme. Se voi symbolisoida myös
Kristuksen tulemusta niille, jotka eivät ole valmiina Hänen pikaista
ilmestymistään varten. Paavali sanoo:´Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että
Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä´. 1. Tess. 5:2. Varas on meidän
vihollisemme. Se on kuolema tai Herran tulemus vain niille, jotka eivät tunne
Rukousviikkolukemiset

48

7-15.12 2012

Jeesusta Herrana ja Pelastajana.
Tämä vertaus puhuu myös talosta. Henry esittää, että talo on ihmisen sielu.
Voimme laajentaa tätä ajatusta ja sanoa sen olevan kolme makuuhuonetta
käsittävä talo: se on ruumiimme, mielemme ja henkemme. Kaikkien kolmen
tarvitsee olla säilytettynä Jeesuksen tuloa varten,. Olemme Jumalan edessä
vastuussa ruuasta, jolla ravitsemme ruumistamme, ajatuksista, jotka täyttävät
mielemme, ja asennoitumisesta, jota ylläpidämme ja joka vaikuttaa
henkeemme.
Roomalaiset jakoivat yön neljään vartioon. Kukin vartio oli noin kolmen
tunnin pituinen. Ensim- mäinen vartio alkoi kuuden aikaan i.p. ja viimeinen
vartio päättyi klo 6 aamulla. Tiettyinä aikoina yöllä, Rooman vartijoilla oli
tapana tarkastaa sotilaiden rivit ja käydä katsomassa että kaikki oli turvallista
ja hyvin. Roomalaiset vartijat voitiin myös korvata ja uudet vartijat ottivat
heidän asemansa. Vartio symbolisoi tuntematonta aikaa, jolloin kuolema voi
saapua tai Jeesuksen tulemusta kunniassa. Vartio voitaisiin nähdä myös
neljänä elämän vaiheena: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus. Varas voi
murtautua taloon ja tehdä rikostaan minä tahansa yön hetkenä. Kuolema,
kuten yöllä liikkuva varas, voi iskeä minä tahansa hetkenä ja tavallisesti
koputtaa ovelle silloin kun vähiten odotamme sitä. Älä anna sen ajatuksen
pettää itseäsi, että vain vanhukset kuolevat. Aikuisiässä olevia, nuorisoa ja
lapsia kutsutaan joskus lepoon Jumalan sallimuksessa. Ehkä sinä olet hiljattain
menettänyt rakkaan omaisen. Tiedät kuinka se koskee ja kuinka rakkaan
muisto näyttää käyvän alinomaa mielessä tunnon tuskin. ´Jos olisin vaikka
vähän useammin käynyt tapaamassa… Jos vaikka, ….
Jeesus itse käytti valvoa-sanaa lähestyvään kuolemaan viitaten. ”Ja hän
sanoi heille:´Minun sie- luni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa
tässä ja valvokaa´.” Mark. 14:34.
Jeesus asetti valvomisen myös Hänen paluunsa (tulemuksensa) yhteyteen.”
Matt. 24:42.
Käyttäkää hyväksenne tätä päivää. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään.
Tarvitsen enemmän aikaa Jeesuksen kanssa. Tänään tarvitsen päätöstä mennä
Hänen huoneeseensa, Hänen seurakuntaansa, kansansa kera – ei vain
sapattina, vaan myös muina kokouskertoina. Tänään tarvitsemme enemmän
aikaa Jumalan Sanan kanssa, rukouksessa, todistamassa Jeesuksesta. Tänään
meidän tarvitsee elää elämä täysine mahdollisuuksineen Kristuksessa. Tänään
voit päättää välttää selitystä ´Jos vain olisin…´ Miksi? Koska kuoleman
jälkeen ei ole enää paluuta. Et voi tehdä tyhjäksi tai valmiiksi sellaista mitä ei
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oltu ratkaistu. Viisas Salomon sanoi: ”Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi
saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa, jonne olet
menevä.” Saarnaajan kirja 9:10. Vain silloin kun tajuamme ajan lyhyyden ja
epävar- rmuuden, opimme mittaamaan ajatuksemme, sanamme ja
toimintamme ikuisuuden kannalta. Meillä on kadotus vältettävänä ja taivas
voitettavana Jumalan armosta ja Jeesuksen verellä.
Tehdessäni pastoraalista neuvontatyötä kasvatus- ja vankilaitoksissa
USA:ssa, eräs vanki, joka oli viettänyt monia vuosia vankeudessa huumeiden
salakuljetuksesta ja murhasta, tunnusti oppineensa. Hän teki yhteenvedon
vankilassa oppimastaan kolmella kirjaimella: PPT. Niinpä kysyin häneltä,
mitä kirjaimet tarkoittavat? Tämä kookas lihaksikas mies, joka oli kasvatettu
nimellisesti adventistiksi vastasi : ”people, places and things” (ihmiset, paikat
ja asiat). ”Kun pääsen vankeudesta, minun tarvitsee vaihtaa ne ihmiset, joiden
kanssa tapasin kuluttaa aikaa – välttää paikkoja, joihin minulla oli tapana
mennä ja lopettaa sellaisten asioiden tekeminen, joita minulla oli tapana tehdä.
Kysy itseltäsi : Mitä ihmisiä, paikkoja ja asioita minun tarvitsee muuttaa
voidakseni olla enemmän Kristuksen kaltainen ? Mitä minun tarvitsee tehdä
ollakseni aina valmis kuolemaa varten tai elämään Kristukselle ? Muista, vain
ne, jotka kulkevat Jeesuksen kanssa maan päällä, tekevät niin myöhemmin
taivaassa.
Jeesuksen kertomassa vertauksessa on vielä yksi kohta. Se on
taloudenhoitaja. Kuka hän on ? Jos katsomme taloa sieluna, silloin sielun
taloudenhoitaja on tahto. Tahto on mielen hallitseva ominaisuus. Ilman tahtoa
olla pyhä ja puhdas, sielu ei voi tulla Jeesuksen kaltaiseksi. Tahto on sielun
päättävä kyky. Raamatun lopussa meitä kehoitetaan tahtomaan tulla
pelastetuksi. Tahto on myös oleellinen tekijä tuomassa terveyttä ruumiiseen ja
mieleen.
”Tahdon voimaa ei ole arvostettu niin kuin sitä pitäisi. Pidettäköön tahto
valveilla ja oikein suunnattuna, niin se vuodattaa voimaa koko olemukseen ja
tulee olemaan ihmeellinen apu terveyden ylläpidossa. Se on myös voima
sairauden ollessa kyseessä. Oikein harjoitettuna se saattaa hallita
mielikuvitusta ja olla ilmeinen keino sekä mielen että ruumiin sairauden
voittami sessa. Tahdonvoiman harjoittamisella, asennoitumalla oikeaan
suhteeseen elämän kanssa, potilaat voivat tehdä paljon yhteistyötä lääkärin
ponnistelujen kanssa parantumisensa hyväksi. Tuhannet voivat saada
terveytensä takaisin, jos he tahtovat. Herra ei tahdo heidän olevan sairaita.
Hän tahtoo heidän olevan terveitä ja onnellisia, ja heidän pitäisi päättää olla
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terveitä.” – The Ministry of Healing, p. 245.
Espanjankielinen
Reina Valera
käännös
käyttää
sanaa
Isä
taloudenhoitajan/isännän asemesta. Englanninkielinen sana ´goodman´
merkitsee ´talon isä´. Jokainen kodin isä on vastuussa perheensä ja sen
jäsenten hyvinvoinnin valvomisesta. Hän on vastuussa talonväkensä
elättämisestä, heidän perustarpeittensa hoitamisesta kuten ruoasta,
vaatetuksesta,, suojasta,, turvallisuudesta, lääkehoidosta ja koulutuksesta,
mutta ennen kaikkea valvoa heidän hengellises- tä kehityksestään. Hänen
tulee palvella kodin pappina, äidin toimiessa kodin opettajana. Isä on pää,
johtaja, äidin ollessa sydän.
”Jokainen perhe on seurakunta, jota vanhemmat johtavat. Ensimmäisenä
huomion kohteena vanhemmilla tulisi olla työskentely lastensa pelastuksen
hyväksi. Kun isä ja äiti, perheen pappina ja opettajana asettuvat täysin
Kristuksen puolelle, kodissa pyritään hyvän vaikutuksen luontiin. Ja tämä
pyhitetty vaikutus tunnetaan seurakunnassa ja jokainen uskova jäsen myöntää
sen. Johtuen suuresta pyhyyden ja pyhityksen puutteesta kodissa, Jumalan työ
estyy suuressa määrin. Kukaan ei voi tuoda seurakuntaan vaikutusta, jota hän
ei harjoita kotielämässään ja liikesuhteissaan.” – Child Guidance, p. 549.
Toisessa mielessä tämä isäntä (engl. goodman) ei ole ainoastaan isä, vaan
pastori. Jokaisella pastorilla on vakava velvollisuus pitää huolta terveestä
raamatullisesta opetuksesta, saarnaamises- ta, parantamisesta ja opetuksesta.
Hänen on oltava esimerkki laumalle (1. Piet. 5:3) ja valvottava lauman
hengellisten
karitsoiden
ja
lampaiden
hyvinvointia.
Jokaisen
paikallisseurakunnan jäsenen pitäisi rukoilla pastoreidensa ja heidän
perheidensä puolesta. Heidän tarvitsee tulla nostetuiksi Jeesuksen luo
rukouksessa että he saattaisivat edustaa Kristusta todellisina ali-paimen ina.
He tarvitsevat toisia paikallisessa seurakunnasta tulemaan vapaaehtoisina
avustamaan pastoria hänen työssään sielujen pelastuksen hyväksi.
Jäseninä, vanhempina ja pastoreina meidän tarvitsee olla valmiina
jokaiseen hyvään työhön Jumalan kunniaksi. ”Muistuta heitä olemaan…
kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, etteivät ketään herjaa, eivät riitele,
vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.”
Tiitus 3:1,2.
Sisältönä jakeissa on valvominen ja valmiina oleminen. Meillä täytyy olla
oikea mielen tila, asenne, valvomiseen ja valmiina olemiseen. Jeesuksen
odottaminen ja itsemme valmistaminen Hänen tapaamiseen, tulee olla
ensiarvoisen tärkeää ja velvollisuus. Sillä se päivä lähestyy, olipa se viimeinen
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päivämme maan päällä tai meidän ensimmäinen taivaallinen matkamme
Jeesuksen kotiin. Siksi, olkaa te myös valmiit; ´sillä sinä hetkenä, jona ette
luule Ihmisen Poika tulee´. Matt. 24:44.
Liittoon valmistautuminen
Raamatun viimeisessä kirjassa saamme havaita Jeesuksen ilmoittavan
profetiansa apostolilleen Johannekselle. Hän päättää pitkän näkyjen sarjansa
vielä toisella vertauksella valmiina olemisesta ja valmistautumisen
kiireellisyydestä kristillisessä elämässä.
”Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä
Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.” Ilm.
19:7.
”Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas
taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä
kaunistettu.” Ilm. 21:2.
Sekä seurakunta että Uuden Jerusalemin kaupunki on edustettuna
morsiamena, joka itse valmis- tautuu elämänsä suurinta päivää varten. Jeesus
palvelee seurakunnan aviomiehenä ja Uuden Jerusalemin miehenä. Miksi ?
Koska voittoisa seurakunta tulee elämään Uudessa Jerusalemissa. Aivan kuten
samaistamme sanan seurakunta, kirkko (church) sekä ´ihmisryhmään´ että
´rakennukseen´, niin Jumala samaistaa sanan morsian (bride) seurakuntaan ja
suunnattoman suureen, Uutena Jerusalemina tunnettuun, uuteen
”kirkkorakennukseen”. (UP-liikkeessä käytetään ´seurakunta´ -sanaa
historiallisista syistä eli englannin kielen sana church saa erílaisen
painotuksen, joka mm suomenkielessä tulee selvästi esille. Kääntäjän
huomautus)
”Sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa aviosuhdetta käytetään
kuvaamaan sitä hellää ja pyhää yhteyttä, joka vallitsee Kristuksen ja Hänen
kansansa välillä. Jeesuksen ajatuksissa hääjuhlan riemu viittasi eteenpäin
siihen ilon päivään, jolloin Hän on tuova morsiamensa Isänsä kotiin ja
lunastetut yhdessä Lunastajan kanssa istuvat Karitsan hääaterialle. Hän sanoo:
”Niinkuin ylkä iloitsee morsiamesta, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta.” ”Ei
sinua enää sanota ´hyljätyksi´, … vaan sinua kutsutaan ´minun rakkaakseni´
… sillä Herra rakastaa sinua.” ”Hän ilolla iloitsee sinusta, Hän on ääneti, sillä
Hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee.” Jes.62: 5, 4. Sef. 3:17.”
DA, 151 ( v 1898 painos) ; AT, 132 (suom. 1983).
Kasvoin vanhempieni perheessä, missä oli vain poikia. Nyt ollessani
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perheen isä, kodissani on vain tyttöjä. Tytöille häät on suuri asia. Pojat eivät
uneksi hääpäivästään kuten pienet tytöt. Pienen tyttäreni suuttuessa eräälle
sisaristaan, hän sanoo: ´En tahdo kutsua sinua häihini´. Se saattaa kuulostaa
meistä hassulta, mutta pahin mahdollinen kirous olisi, ettei tulisi kutsutuksi
Karitsan hääjuhlaan. Pahin mahdollinen kirous olisi se, että olisi ilman
vaatteita hääjuhlaa varten. Pahinta käsikirjoitusta olisi sulhasen kadottaminen.
Ajatelkaa kanssani kaikkea valmistelua ja valmiutta, mikä sisältyy
hääjuhlaan. Morsiamen täytyy olla valmis valitsemaan sulhanen. Hänen tulee
olla suloinen ja hyvin rakastettu. Hänen tulee välttämättä olla Jeesus Kristus,
Vapahtajamme. Paavali sanoo: ”…; minähän olen kihlannut teidät miehelle,
yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.” 2 Kor. 11:2
Oletko hyväksynyt Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajana ja
hengellisenä oppaana ?
Morsiamen täytyy olla valmis valitsemaan puku. Puku tulee valmistaa
hienosta valkeasta pellavasta. Se on symboli Kristuksen vanhurskaudesta. ”Ja
hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen; se liina
on pyhien vanhurskautus.” Ilm. 19:8.
Oletko vaatinut itsellesi osallisuutta Kristuksen vanhurskauteen uskon
kautta ? Koetatko pitää sen valkeana ja puhtaana laupeuden teoilla ? Otamme
vastaan uskon kautta vanhurskauden, ja se antaa meille viomaa pitää Hänen
lakinsa täydellisesti omalla alueellamme. Todellinen vanhurskauttaminen
uskon kautta ilmenee uskossa, joka toimii rakkauden kautta. ”Vain uskomalla
Kristukseen he saattoivat saada syntinsä anteeksi ja vahvistua noudattamaan
Jumalan lakia.” PP, 524 ; PP (suom.), s 506.
”Tämä sanoma … esitti vanhurskauttamisen uskon kautta varmuudella; se
kutsui kansaa vastaanottamaan Kristuksen vanhurskauden, joka on ilmenee
kuuliaisuudessa kaikkiin Jumalan käskyihin.” – Testimonies to Ministers and
Gospel Workers, pp. 91f.
”Osoitettakoon täydellistä kuuliaisuutta Jumalalle Kristuksen hankkiman,
hyväksemme luetun, vanhurskauden kautta. Ja meidän tulee ilmaista
maailmalle tosiasia, että Jumala rakastaa meitä kuten Hän rakastaa Jeesusta.”
– The Signs of the Times, May 28, 1896.
Morsiamen täytyy olla valmis valitsemaan morsiusneidot. Heidän tulee olla
viisaita eikä hassuja. Heidän tarvitsee olla valmiita osallistumaan
hääseremoniaan kun sulhanen saapuu. Morsiusneidot ovat morsiamen läheisiä
ystäviä. He eivät voi olla maailmallisia. Tarvitsemme valintamme kohteiksi
viisaita eikä tyhmiä ystäviä, koska ystävillä tulee olemaan vaikutus
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hengellisyyteemme. Viisaat ovat niitä, joilla on lamppu ja öljy astiassaan.
Lamppu on Raamattu, joka ohjaa heidän polkuaan. Öljy on Jumalan henki,
joka voitelee heidän ajatuksensa. ”Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä
astioihinsa ynnä lamppunsa.” Matt. 25:4. Rakastavatko ystäväsi Raamattua?
Lukevatko he sitä ja kantavatko he Raamattua mukanaan?
Morsiamen täytyy olla valmis valitsemaan vieraat häihin. Kenet sinä olet
kutsunut tulemaan Jeesuksen luokse ? Oletko halukas kutsumaan kenet
tahansa, joka tahtoo? Jumala ei ole mikään henkilöön katsova. Ei ole kysymys
sukupuolesta, koulutuksesta, iästä, kansallisuudesta tai rodusta. Ainoa
ratkaiseva tekijä on tahto tulla Jeesuksen luo. Ponnisteletko viedäksesi muita
Jeesuksen luokse ? Jaatko hyviä uutisia kaikille, joiden kanssa olet
tekemisissä? ”Ja Henki ja morsian sanovat: ´Tule!´ Ja joka kuulee, sanokoon:
´Tule!´ Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä
lahjaksi.” Ilm. 22:17. ”Autuaat ovat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan
hääaterialle…” Ilm. 19:9.
Morsiamen täytyy olla valmis valitsemaan ruokalista häitä varten.
Minkälaisen aterian Jumala tahtoo meidän tarjoavan ? Se tarkoittaa Kristuksen
hengellistä lihaa ja viiniä sekä Hänen uhriaan.
”Hän on teuraansa teurastanut, viininsä sekoittanut ja myöskin pöytänsä
kattanut.” Sananl. 9:2. Jeesus on makeampi kuin hunaja, ravitsevampi kuin
taivaallinen manna, ja tyydyttävämpää kuin kupillinen uutta käymätöntä
viiniä.
Kun morsian valmistelee suurta hääpäiväänsä, hän laskee aikaa sen päivän
tuloon. Hengellisessä tapauksessamme emme tiedä hääpäivää. Emme tiedä
koska sulhanen ilmestyy. Koemme ajan viipyvän. Meidän tulee odottaa ja olla
aina valmiina, viipymättä kohtaamaan Luojamme ja Lunastajamme. Päivä
tulee, mutta meidän tulee olla valmiina.
Tohtori Martin Luther, suuri saksalainen uskonpuhdistaja tapasi sanoa, että
hänen kalenterissaan oli vain kaksi päivää: tänään ja se päivä – päivä, jolloin
Jeesus tulee takaisin. Ehkä tämän päivän uskonpuhdistajilla, meillä on kolme
päivää : tänään, sapatin päivä ja se päivä.
Raamattu sanoo, että vain ne, jotka olivat valmiina, kävivät hääjuhlaan. ”…
Ylkä tuli ; ja ne jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi
suljettiin.” Matt. 25:10.
Kun ovi sulkeutuu, on liian myöhäistä. Valmistautumisen tulee tapahtua
ennen sulhasen tuloa.
”Ja te, jotka ette ole pyhittäneet sielujanne totuuden kuuliaisuuteen,
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odotatteko, että Kristus ilmestyessään tekee teidät valmiiksi? Silloin ei ole
mitään sovitusverta synnin tahrojen pesemistä varten. Niin kauan kuin
sanotaan ´ tänään´, saat, jos tahdot, kuulla Hänen äänensä. Älä paaduta
sydäntäsi kuten kapinoinnin aikana. Tänään Jumalan henki kutsuu. Tänään
armon suloinen ääni kantautuu korviisi. Tänään taivaallinen kutsu tulee
sinulle. Tänään koko taivas sanoo: ´Tule´. ´Ja Henki ja morsian sanovat, tule.
Ja joka janoaa, hän tulkoon ja juokoon elämän vettä lahjaksi.´.”-The Review
and Herald, August 17, 1869.
Lopuksi kertomus
Eräs nuori mies oli aloittamassa Lontoossa pastorina. Hän puhui eräälle
eläköityneelle vanhalle papille, joka oli palvellut Herraa monet vuodet.
Nuorella saarnaajalla oli kysymys vanhalle pastorille: ”Voitteko antaa minulle
jonkin neuvon kun valmistun aloittamaan uuden työni pappina?” Vanha
saarnaaja vastasi: ”Kyllä voin. Annan sinulle neuvon. Tiedät, että jokaisessa
kaupungissa Englannissa, kuinka pienestä onkin kyse, jokaisessa kylässä,
vaikka se olisi kätkössä vuoren poimuissa, jopa jokaisen asuinrakennuksen
läheltä, voit löytää tien, jos seuraat sitä, joka johtaa Lontooseen.”
”Samoin jokainen Raamatun teksti, jonka valitset luettavaksi, tutkittavaksi,
saarnaan, opetukseen tai opastukseen tulee olemaan polku, joka johtaa
Jeesuksen luokse. Varmistu siitä, että löydät sen tien ja seuraa sitä; ole tarkka,
ettet eksy siltä. Tämä on neuvoni sinulle valmistautuessasi aloittamaan uuden
palvelustyösi.”
Eikö meidän kaikkien tulisi ottaa vastaan vanhan saarnaajan neuvo?
Varmistu siitä, että jokainen Raamatusta lukemasi teksti päätyy Jeesukseen.
Anna Jeesuksen olla elämäsi ja kutsumuksesi omega. Ilm. 22:13. Varmistu
siitä, että jokaisella elämäsi tapahtumalla on yhteyttä siihen, kuinka voit tulla
lähemmäksi Jeesusta. Anna Jeesuksen olla tie, totuus ja elämä olemassa
olossasi. Joh. 14:6. Varmistu, ettet unohda, että olet ottanut vastaan
valtuutuksen olla osallisena kolmen enkelin sanoman jakamisessa jokaiselle,
jonka tapaat tavalla tai toisella. ”…; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi
että ne, jotka sinua kuulevat.” 1 Tim. 4:16.
”Olemmeko valmiit osallistumaan kolmannen enkelin ihanaan työhön?
Onko astiamme valmiit ottamaan vastaan taivaallisen kasteen? Onko meillä
tahraisuutta ja syntiä sydämessä? Jos on, puhdistakaamme sielun temppeli, ja
valmistukaamme ehtoosateen ryöpyille. Virvoitus Herran läsnäolosta ei tule
koskaan epäpuhtauden täyttämiin sydämiin. Auttakoon Herra meitä
Rukousviikkolukemiset

55

7-15.12 2012

kuolemaan itsellemme, että Kristus, kirkkauden toivo, saisi muodon
sisällämme.!” – The Review and Herald, April21,1891.
”Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen
Poika tulee.” Matt. 24:44. Olkoon uusi vuosi siunattu ja kohdatkoon uusi
vuosi meidät valmiina Hänen paluulleen. Aamen.
”Kristuksen armon muuttava voima muokkaa ihmisen, joka antautuu
Jumalan palvelukseen. Lunastajan hengen täyttämänä hän on valmis
kieltämään itsensä, valmis ottamaan ristin, tekemään minkä tahansa uhrauksen
Mestarille. Enää hän ei voi olla välinpitämätön ympärillään menehtyville
sieluille. Hän nousee itsekeskeisyyden yläpuolelle. Hänet on luotu uudeksi
Kristuksessa, ja itsensä palvomisella ei ole mitään sijaa hänen elämässään.
Hän on tietoinen siitä, että koko hänen olemuksensa kuuluu Kristukselle, joka
on lunastanut hänet synnin orjuudesta; että jokainen hetki hänen
tulevaisuudestaan on ostettu Jumalan ainokaisen Pojan kalliilla verellä.” God
´s Amazing Grace, p. 236
"Jumalan sanoma maan asukkaille tänä aikana kuuluu: »Sentähden olkaa
tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee» (Matt.
24: 44).
Yhteiskunnassa ja varsinkin suurkaupungeissa vallitsevat olot julistavat
ukkosenjylinän äänellä, että Jumalan tuomionhetki on tullut ja että kaiken
maallisen loppu on lähellä. Olemme aikakausien kriisin kynnyksellä. Nopeasti
seuraavat Jumalan tuomiot toisiaan — tulipaloja, tulvia, maanjäristyksiä, sotaa
ja verenvuodatusta. Emme saa hämmästyä nähdessämme nykyään suuria ja
ratkaisevia tapahtumia, sillä armon enkeli ei voi enää kauankaan suojata
katumattomia. »Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan
asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä
surmattujansa enää peitä» (Jes. 26:21). Jumalan vihan myrsky on nousemassa,
ja vain ne pysyvät pystyssä, jotka vastaanottavat armon kutsun, kuten
Niiniven asukkaat Joonan saarnatessa, ja jotka pyhittyvät noudattamalla
jumalallisen Hallitsijan lakeja. Vain vanhurskas pysyy kätkettynä Kristuksen
kanssa Jumalassa, kunnes hävitys on mennyt ohi. Nouskoon sielusta
tämänkaltainen rukous: »Ainut pakopaikkani, avutonna luokses saan; ällös hylkää,
Herrani! Tue, lohduta mua vaan. Kätke minut suojaasi alta myrskyn raivokkaan!
Ohjaa viimein luoksesi taivaan rauhansatamaan!»" P ja k. 194. Aamen.
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