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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.
Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka
on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.
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Kristuksen pikaisen paluun merkkejä
Meidän Herramme suuri profetia
Kristus varoitti opetuslapsiaan etukäteen Jerusalemin hävityksestä ja kertoi
merkeistä, jotka edeltävät Ihmisen Pojan tuloa. Koko Matteuksen 24. luku on
profetiaa tuota tapahtumaa edeltävistä tapahtumista, ja Jerusalemin hävitystä
käytetään esikuvana maailman lopullisesta hävittämisestä tulella. - Ms 77,
1899. {TKK 15.1}
Öljymäellä Kristus kävi läpi pelottavat tuomiot, jotka edeltävät hänen
tuloaan: ”Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista. - Kansa nousee kansaa
vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja
maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.” [Matt.
24:6-8.] Vaikka nämä profetiat toteutuivat osittain Jerusalemin hävityksessä,
ne täyttyvät lopullisesti viimeisinä päivinä. 5T 753 (1899). {TKK 15.2}
Merkkejä taivaalla
Kristus ilmoitti, että suuren paavillisen vainon päätyttyä aurinko pimenisi
eikä kuu antaisi valoaan. Seuraavaksi tähdet putoaisivat taivaalta. Sitten hän
sanoo: ’’Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa: kun sen oksa
virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samalla tavoin te
kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella.”
(Matt. 24:32, 33.) {TKK 15.3}
Kristus on esittänyt merkkejä tulostaan. Hän ilmoittaa, että me voimme
tietää, milloin hän on lähellä, aivan ovella. Hän sanoo niistä, jotka näkevät
nämä merkit: ”Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä
tapahtuu.” 1 Nämä merkit ovat täyttyneet. Nyt tiedämme varmasti, että Herran
tulo on lähellä. - DA 632 (1898) {TKK 15.4}
Merkkejä maan päällä
Jeesus julistaa: ”Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. - ja maan
päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa” (Luuk. 21:25; Matt.
24:29; Mark. 13:24-26; Ilm. 6:12-17). Niiden, jotka näkevät nämä hänen
tulonsa enteet, on tiedettävä, ”että se aika on lähellä, aivan ovella” (Matt.
24:33). - GC 37, 38 (1911). {TKK 16.1}
Kansat ovat levottomia. Nämä ovat hämmentäviä aikoja. Kaikki
lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa. Mutta
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ne, jotka uskovat Jumalaan, kuulevat myrskyn keskellä hänen äänensä: ”Minä
tässä olen, älkää pelätkö.” - ST 9.10.1901. {TKK 16.2}
Taivaan kirjaan kirjoitetaan merkillistä, vaiheikasta historiaa tapahtumista,
joiden on ilmoitettu edeltävän lähellä olevaa suurta Jumalan päivää. Koko
maailmassa vallitsee epävarmuus. - 3MR 313 (1908). {TKK 16.3}
Vääriä profeettoja
Yhtenä Jerusalemin hävityksen merkkinä Kristus oli maininnut: ”Monta
väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan” [Matt. 24:11].
Vääriä profeettoja ilmaantuikin pettämään kansaa ja johtamaan suuria
joukkoja autiomaahan. Velhot ja noidat, jotka väittivät omaavansa
yliluonnollisia voimia, houkuttelivat ihmisiä yksinäisille vuorille. Mutta tämä
profetia annettiin myös viimeisiä päiviä varten. Se on Kristuksen toisen
tulemisen merkki. - DA 631 (1898). {TKK 16.4}
Vääriä väitteitä esitetään, vääriä profeettoja ilmaantuu, vääriä unia ja vääriä
näkyjä nähdään, mutta saarnatkaa te Jumalan sanaa; älkää loitotko Jumalan
äänestä, joka kuuluu hänen sanastaan. - 2SM 49 (1894). {TKK 16.5}
Minulle on näytetty, että monet tulevat väittämään saaneensa erityistä
opetusta Jumalalta ja yrittävät vaikuttaa muihin. Harhaantunut
velvollisuudentunto saa heidät ryhtymään työhön, johon Jumala ei ole heitä
kutsunut. Seurauksena on hämmennystä. Etsiköön jokainen Jumalaa
vilpittömästi ja henkilökohtaisesti, jotta ymmärtäisi Jumalan tahdon omalle
kohdalleen. - 2SM 72 (1893). {TKK 16.6}
Kokemus väärästä profeetasta
Eilen illalla nuori mies, jota kukaan meistä ei tuntenut, mutta joka sanoi
olevansa uskonveli Victoriasta [Australiasta], tuli käymään ja pyysi saada
tavata sisar Whitea. Oli ilta, ja kieltäydyin tapaamasta häntä. Kutsuimme
hänet kuitenkin yöpymään luonamme ja nauttimaan aamiaista. Kun
tavanomaisen aamuhartauden jälkeen aioimme kukin lähteä tehtäviimme,
tämä nuori mies nousi seisomaan ja viittasi meitä käskevästi istuutumaan.
Sitten hän kysyi: ”Onko teillä virsikirjoja? Laulamme virren, ja sitten kerron
teille sanoman.” Minä sanoin: ”Jos sinulla on sanoma, kerro se heti, sillä
meillä on kiire saada Amerikan-posti lähtemään, eikä aikaa ole hukattavaksi.”
Hän alkoi lukea jotakin paperista, jossa muun muassa sanottiin, että elävien
tuomio oli nyt alkanut. - {TKK 16.7}
Kuuntelin hänen lukemistaan ja lopulta sanoin: ’’Veljeni, sinä et taida olla
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täysissä järjissäsi. Sano suoraan, miten sanomasi koskettaa meitä. Kerro se
heti. Olet ylirasittunut ja olet ymmärtänyt väärin tehtäväsi. Suuri osa
puheestasi on sopusoinnussa Raamatun kanssa, ja uskomme siitä joka ikisen
sanan. Olet kuitenkin poissa tolaltasi. Kerro, mitä sinulla on asiaa. {TKK
17.1}
”Hän sanoi, että meidän on pakattava heti ja muutettava Battle Creekiin.
Kysyin miksi, ja hän vastasi: ”Julistamaan sanomaa, että elävien tuomio on
alkanut.” Vastasin hänelle: ”Emme ole vielä vieneet loppuun työtä, jonka
Herra on meille antanut. Kun työmme täällä on tehty, Herra varmasti ilmoittaa
meille, että meidän on aika muuttaa Battle Creekiin, sen sijaan että hän
kertoisi sinulle, mikä meidän velvollisuutemme on.” - Jätin hänet
keskustelemaan veli Starrin kanssa vielä joksikin aikaa ja ryhdyin jatkamaan
kirjoitustyötäni. {TKK 17.2}
Hän kertoi veli Starrille, että sisar Whiten puhuttua hänelle niin
ystävällisesti, mutta samalla arvovaltaisesti, hän oli ymmärtänyt erehtyneensä,
että häntä niin voimakkaasti ohjanneet mielijohteet eivät olleet
johdonmukaisia ja järkeviä. Vaikka suuressa perheessämme on kymmenen
jäsentä ja kolme vierasta, päätimme ottaa tämän nuoren miehen luoksemme
joksikin aikaa. Emme uskalla antaa hänen mennä ihmisten luo, jotka
kohtelisivat häntä tylysti ja tuomitsevasti, ja toisaalta emme tahdo hänen
kertovan ”ilmestyksistään”. Pidämme hänet luonamme jonkin aikaa, niin että
voimme keskustella hänen kanssaan ja jos mahdollista johtaa hänet varmoille,
turvallisille poluille. - Kirje 66, 1894. {TKK 17.3}
Ahnaus ja kohtuuttomuus
Ahnaus ja kohtuuttomuus ovat maailmamme suuren moraalisen
turmeluksen taustalla. Saatana tietää sen ja houkuttelee lakkaamatta ihmisiä
hemmottelemaan makuaistiaan terveyden ja jopa hengen kustannuksella.
Ruoasta, juomista ja vaatteista tehdään elämän pääasia. Tilanne oli
samanlainen ennen vedenpaisumusta. Sama kevytmielisyys on yksi maailman
historian pikaisen päättymisen selvistä todisteista. - Kirje 34, 1875. {TKK
17.4}
Innoituksen antama kuva vedenpaisumusta edeltäneistä oloista vastaa
liiankin hyvin tilaa, jota kohti nykyinen yhteiskunta on nopeasti menossa. - PP
102 (1890). {TKK 18.1}
Tiedämme, että Herra palaa hyvin pian. Maailma on muuttumassa nopeasti
samanlaiseksi kuin se oli Nooan päivinä. Se on antautunut itsekkääseen
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halujen
tyydyttämiseen.
Syömisessä
ja
juomisessa
mennään
kohtuuttomuuksiin. Ihmiset juovat myrkyllisiä väkijuomia, jotka tekevät
heidät hulluiksi. - Kirje 308, 1907. {TKK 18.2}
Väkivaltaa
Nooan päivinä ylivoimainen enemmistö vastusti totuutta ja rakasti
perättömiä väitteitä. Maa oli täynnä väkivaltaa. Sodat, rikokset ja murhat
olivat arkipäivää. Samoin tulee olemaan ennen Kristuksen toista tuloa - 1BC
1090 (1891). {TKK 18.3}
Ammattiyhdistykset turvautuvat nopeasti väkivaltaan, jos niiden
vaatimuksiin ei suostuta. On käymässä yhä ilmeisemmäksi, että maailman
asukkaat eivät ole sopusoinnussa Jumalan kanssa. Mikään tieteellinen teoria
ei pysty selittämään kelvottomien työntekijöiden marssia Saatanan johdolla.
Jokaisessa mellakoivassa väkijoukossa pahat enkelit toimivat yllyttäen
ihmisiä väkivallantekoihin. - - {TKK 18.4}
Ihmisten turmeltuneisuus ja julmuus saavuttavat sellaisen tason, että Jumala
ilmaisee itsensä majesteettiudessaan. Hyvin pian maailman jumalattomuus on
saavuttanut täyden mittansa, ja kuten Nooan päivinä, Jumala tulee
tyhjentämään tuomionsa maljat. - UL 334 (1903). {TKK 18.5}
Hirvittävät uutiset ryöstöistä, rautatieonnettomuuksista ja väkivallanteoista
kertovat, että maailman loppu on lähellä. Nyt, juuri nyt, meidän on
valmistauduttava Herran toista tulemista varten. - Kirje 308, 1907. {TKK
18.6}
Sotia ja onnettomuuksia
Myrsky on tulossa, ja meidän on valmistauduttava sen raivoon osoittamalla
katumusta Jumalaa kohtaan ja uskoa Herraa Jeesusta Kristusta kohtaan. Herra
nousee järisyttämään maata hirvittävästi. Näemme ahdistusta kaikkialla.
Tuhannet laivat vajoavat meren syvyyteen. Kokonaiset laivastot uppoavat, ja
ihmishenkiä uhrataan miljoonittain. Tulipaloja syttyy odottamatta, eivätkä
mitkään inhimilliset ponnistelut saa niitä sammumaan. Maan palatsit katoavat
liekkien raivoon. Rautatieonnettomuuksia tapahtuu yhä tiheämmin. Sekasorto,
törmäykset ja kuolema iskevät varoituksetta suurilla liikenneväylillä. Loppu
on lähellä, armonaika on päättymässä. Voi, etsikäämme Herraa, kun hänet
vielä voi löytää, huutakaamme häntä avuksi, kun hän on lähellä! - MYP 89,
90 (1890). {TKK 19.7}
Tämän maan historian viimeisissä kohtauksissa raivoaa sota. Esiintyy
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kulkutauteja, ruttoa ja nälänhätää. Meren vedet tulvivat rajojensa yli. Tulipalot
ja tulvat tuhoavat omaisuutta ja ihmishenkiä. Meidän pitäisi valmistautua
muuttamaan asuinsijoihin, joita Kristus on mennyt valmistamaan niille, jotka
rakastavat häntä. - Mar 174 (1897). {TKK 19.1}
Suuria tulipalloja
Juuri ennen kuin heräsin viime perjantaina minulle näytettiin vaikuttava
kohtaus. Tuntui kuin olisin herännyt unesta, mutta en ollut kotona. Näin
ikkunoista valtavan tulimyrskyn. Talojen päälle putosi suuria tulipalloja, ja
palloista lensi tulisia nuolia joka suuntaan. Tulipaloja oli mahdoton
sammuttaa, ja monet rakennukset tuhoutuivat. Ihmisten kauhu oli sanoin
kuvaamaton. Jonkin ajan kuluttua heräsin ja huomasin olevani kotona. - Ev 29
(1906). {TKK 19.2}
Näin suunnattoman tulipallon putoavan keskelle kauniita asuintaloja, jotka
tuhoutuivat hetkessä. Kuulin jonkun sanovan: ”Tiesimme, että Jumalan
tuomiot kohtaisivat maata, mutta emme tienneet, että se tapahtuisi näin pian.”
Toiset sanoivat tuskaisella äänellä: ”Te siis tiesitte? Miksi ette kertoneet
meille? Me emme tienneet.” - 9T 28 (1909). {TKK 19.3}
Maanjäristyksiä ja tulvia
Vihollinen on toiminut ja toimii yhä. Hän on tullut alas suuressa voimassa,
ja Jumalan Henki on vetäytymässä maan päältä. Jumala on vetänyt pois
kätensä. Meidän tarvitsee vain katsoa Johnstownia [Pennsylvaniassa]. Hän ei
estänyt Paholaista pyyhkäisemästä koko kaupunkia maan tasalle. Tällaisia
asioita tulee tapahtumaan yhä useammin, kunnes maailman historia päättyy. 1SAT 109 (1889). {TKK 19.4}
Maankuori repeilee maan uumenista purkautuvien aineiden paineesta.
Vapautuessaan nämä aineet hävittävät niiden aarteet, jotka ovat vuosien ajan
kasvattaneet rikkauttaan maksamalla työntekijöilleen nälkäpalkkaa. Myös
uskonnollinen maailma järkkyy, sillä kaiken loppu on lähellä. - 3MR 208
(1891). {TKK 19.5}
On tullut aika, jolloin yhtenä hetkenä seisomme tukevalla maankamaralla,
joka seuraavana hetkenä alkaa aaltoilla jalkojemme alla. Maanjäristyksiä
tapahtuu, kun niitä vähiten odotetaan. - TM 421 (1896). {TKK 20.1}
Tulipalot, tulvat, maanjäristykset, valtameren raivo, onnettomuudet maalla
ja merellä varoittavat, että Jumalan Henki ei pysy maailmassa loputtomiin. 3MR 315 (1897). {TKK 20.2}
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Ennen kuin Ihmisen Poika ilmestyy taivaan pilvissä, koko luonto järkkyy.
Taivaalta iskevät salamat yhdessä maanalaisen tulen kanssa saavat vuoret
palamaan kuin pätsi ja laavavirrat valuvat kylien ja kaupunkien yli.
Purkaukset syöksevät maan uumenista lohkareita ja sulaa kiviainesta, joka
mereen pudotessaan saa veden kiehumaan. Tulee valtavia maanjäristyksiä, ja
paljon ihmishenkiä menetetään. - 7BC 946 (1907). {TKK 20.3}
Rikoksia, nälänhätää, kulkutauteja
Saatana toimii ilmakehässä myrkyttäen sen, ja elämämme on Jumalan
varassa - sekä nykyinen että ikuinen elämämme. Kun tämä on tilamme,
meidän on oltava täysin hereillä, täysin antautuneita, täysin kääntyneitä,
täysin pyhittyneitä Jumalalle. Mutta sen sijaan me näytämme istuvamme
paikoillamme kuin halvaantuneet. Taivaan Jumala, herätä meidät.2SM 52
(1890). {TKK 20.4}
Jumala ei ole estänyt pimeyden voimia suorittamasta tuhoisaa työtään ilman
- elämän ja ravinnon tärkeän edellytyksen - turmelemiseksi tappavalla
myrkkyhuurulla. Se vaikuttaa kasvikuntaan ja saa ihmiset kärsimään
kulkutaudeista. - Tämä kaikki on seurausta siitä, että maan päälle pirskotetaan
pisaroita Jumalan vihan maljoista, ja se on vain kalpea aavistus siitä, mitä
lähitulevaisuudessa tapahtuu. - 3SM 391 (1891). {TKK 20.5}
Nälänhädät lisääntyvät. Kulkutaudit pyyhkäisevät pois tuhansia. Vaarat
ympäröivät meitä kaikkialla ulkopuolisista uhkista Saatanan sisäiseen
vaikutukseen, mutta nyt Jumalan voima vaikuttaa hillitsevästi. - 19MR 382
(1897). {TKK 20.6}
Minulle on näytetty, että Herran Henki on vetäytymässä maan päältä.
Jumalan suojelu otetaan pian pois kaikilta, jotka yhä halveksivat hänen
käskyjään. Kuulemme päivittäin uutisia petollisista liiketoimista, murhista ja
kaikenlaisista rikoksista. Jumalattomuus on tullut niin yleiseksi, ettei se enää
järkytä niin kuin aikaisemmin. - Kirje 258, 1907. {TKK 20.7}
Miksi Jumala sallii onnettomuudet
Mitä tarkoittavat hirvittävät merionnettomuudet, joissa alukset paiskataan
varoituksetta ikuisuuteen? Mitä tarkoittavat onnettomuudet maalla - tulipalot,
jotka tuhoavat ihmisten haalimia rikkauksia, joista suuri osa on hankittu
köyhiä sortamalla? Herra ei puutu asioihin suojellakseen niiden omaisuutta,
jotka rikkovat hänen lakinsa ja liittonsa, polkevat jalkoihinsa hänen sapattinsa
ja ottavat sen tilalle väärän lepopäivän. {TKK 21.1}
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Jumalan vitsaukset kohtaavat jo maata ja pyyhkäisevät kalleimmatkin
rakennelmat pois kuin tulisella henkäyksellä taivaasta. Eikö näiden
tuomioiden pitäisi havahduttaa tunnustavat kristityt järkiinsä? Jumala sallii ne,
jotta maailma ottaisi opikseen ja syntiset pelkäisivät ja vapisisivat hänen
edessään. - 3MR 311 (1902). {TKK 21.2}
Jumalalla on tietty tarkoitus, kun hän antaa näiden onnettomuuksien
tapahtua. Ne ovat yksi keino, jolla hän yrittää saada ihmiset järkiinsä.
Epätavallisilla luonnonilmiöillä Jumala ilmaisee epäileville ihmisille sen,
minkä hän ilmoittaa selvästi sanassaan. - 19MR 279 (1902). {TKK 21.3}
Miten usein kuulemmekaan maanjäristyksistä ja tornadoista, tuhoisista
tulipaloista ja tulvista, jotka aiheuttavat ihmishenkien ja omaisuuden
menetyksiä! Ilmeisesti nämä onnettomuudet johtuvat oikukkaista,
sattumanvaraisista luonnonvoimista, joita ihminen ei pysty alkuunkaan
hallitsemaan, mutta niissä kaikissa näkyy Jumalan tarkoitus. Ne ovat keinoja,
joilla hän yrittää saada ihmiset tajuamaan heitä uhkaavan vaaran. -PK 277 (n.
1914). {TKK 21.4}
Tulevat tapahtumat ovat Herran kädessä
Maailma ei ole vailla hallitsijaa. Tulevien tapahtumien ohjelma on Herran
käsissä. Taivaan majesteetilla on sekä kansojen kohtalo että seurakuntansa
asiat hoidossaan. - 5T 753 (1889). {TKK 21.5}
Näillä vertauskuvallisilla eläimillä [myrkkykäärmeet autiomaassa] oli kaksi
tarkoitusta. Niistä Jumalan kansa oppii, että maan fyysisten voimien lisäksi
kansojen uskonnolliset liikkeet ovat Luojan hallinnassa. Se koskee myös
sunnuntainvieton pakottamista. - 19MR 281 (1902). {TKK 21.6}
Suuressa päättävässä työssä joudumme kohtaamaan vaikeuksia,
jotka aiheuttavat meille ongelmia, mutta älkäämme unohtako, että taivaan
kolme suurta valtaa toimivat, että jumalallinen käsi pitelee ruoria ja että
Jumala toteuttaa tarkoituksensa. - Ev 65 (1902). {TKK 21.7}
Kuten monimutkaista pyöräjärjestelmää ohjasivat kerubien siipien alla
olevat kädet, samoin maailmantapahtumien monimutkainen näytelmä on
Jumalan valvonnassa. Keskellä kansojen taistelua ja kamppailua hän, joka
istuu kerubien yläpuolella, ohjaa yhä maailman tapahtumia.4 - Ed 178
(1903). {TKK 22.1}
Ihmiskunnan historian aikakirjoissa kansojen kasvu, valtakuntien nousu ja
tuho näyttävät riippuvan ihmisen tahdosta ja urheudesta. Tapahtumien kehitys
näyttää pitkälti määräytyvän hänen voimastaan, kunnianhimostaan ja
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oikuistaan. Mutta Jumalan sanassa verho vedetään syrjään, ja me näemme
ihmisten pyrkimysten, vallan ja intohimojen takana ja yläpuolella armollisen
Kaikkivaltiaan käden, joka hiljaa ja kärsivällisesti toteuttaa omaa
suunnitelmaansa. - PK 499, 500 (n. 1914). {TKK 22.2}
Taivaan kiinnostus maailman asioihin
Säästämällä ensimmäisen murhaajan hengen Jumala antoi koko
maailmankaikkeudelle suurta taistelua koskevan opetuksen. - Hänen
tarkoituksensa oli kapinan tukahduttamisen lisäksi osoittaa koko
maailmankaikkeudelle kapinan luonne. - Muiden maailmojen pyhät asukkaat
seurasivat mitä suurimmalla mielenkiinnolla meidän maailmamme
tapahtumia. - - {TKK 22.3}
Jumalalla on puolellaan koko maailmankaikkeuden myötätunto ja
hyväksyntä hänen suuren suunnitelmansa edetessä askel askelelta lopulliseen
täyttymykseensä. - PP 78, 79 (1890). {TKK 22.4}
Kristuksen kuoleminen ihmisen pelastamiseksi ei ainoastaan avaisi
ihmisille pääsyä taivaaseen, vaan myös osoittaisi koko maailmankaikkeudelle,
että Jumala ja hänen Poikansa vastasivat oikealla tavalla Saatanan kapinaan. PP 68, 69 (1890). {TKK 22.5}
Koko maailmankaikkeus seuraa sanomattomalla mielenkiinnolla hyvän ja
pahan välisen suuren taistelun viimeisiä vaiheita. - PK 148 (n. 1914). {TKK
22.6}
Meidän pieni maailmamme on maailmankaikkeuden oppikirja. - DA 19
(1898).5 {TKK 22.7}
E.G.White, ”TURVASSA KRIISIN KESKELLÄ”

“Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva
vaikeita aikoja.”
2. Tim. 3:1.
“Viimeisinä päivinä”
Nykyaika on erikoinen! Päivittäin kuulemme, näemme ja koemme
sellaista, mikä kovalla äänellä todistaa, että elämme viimeisiä päiviä. Ihminen
on sokea ja kuuro nähdäkseen ajan vakavuuden. Päivästä toiseen aina
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selvemmin näemme miten täsmälleen ajanmerkit toteutuvat, joista
opaskirjamme - Raamattu ilmoittaa. Taivaallinen Isä lähettää varoituksia,
ennen kuin armonaika loppuu.
“Vaikeita aikoja”
Miksi aika, jossa elämme tulee aina vaikeammaksi? Koska ihmiset
hylkäävät Elämänantajan ja antavat sijaa viholliselle. “Sillä ihmiset ovat
silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia,
vanhemmilleen
tottelemattomia,
kiittämättömiä,
epähurskaita,
rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän
vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin
Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen
voiman. Senkaltaisia karta.” 2 Tim 3:2-5.
Tosiuskovilla on vaikeaa elää jumalattomassa maailmassa-ihmisten
keskellä, jotka eivät usko Jumalaan, joiden keskuudessa uskovia pilkataan ja
halveksutaan, ei ole helppoa. Luemme mitä Loot koki asuessaan Sodomassa:
“Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa
vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui
hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen
täytyi nähdä ja kuulla.” 2 Piet. 2:7, 8. Päivästä toiseen pahuus lisääntyy ja sen
johdosta Jumalan lapsille elämä tulee entisestä vaikeammaksi. Mutta meidän
ei tule ihmetellä, koska meille on etukäteen ilmoitettu, että näin tulee oleman.
“Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat
vainottaviksi.” 2 Tim. 3:12.
Meidän Vapahtajamme, joka koki kaikkein kovimman vastustuksen maan
päällä on ilmoittanut seuraajillensa: “Muistakaa se sana, jonka minä teille
sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi.' Jos he ovat minua vainonneet,
niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he
ottavat vaarin teidänkin sanastanne.” Joh. 15:20. On jatkuva taistelu, joka
lopussa saa huippuunsa. Se kovenee, koska vihollinen tietää, että hänelle on
tosi vähän aikaa jäljellä, sen vuoksi hän yrittää kaikkensa. “Sillä vääriä
kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja
ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.” Matt. 24:24.
Ahdistuksen aika
“Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen
aika, mutta hän on pelastuva siitä.” Jer. 30: 7.
Jumalan jäännöskansa joutuu lopussa suuren ahdistukseen - meitä
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koetellaan äärimmilleen, että muuttuisimme taivaskelpoisiksi. Joudumme
kokemaan samankaltaista ahdistusta, mitä Jaakob koki. Hän kuuli, että hänen
veljensä oli tulossa häntä vastaan kostamaan petosta. Tämä oli ulkopuolinen
ahdistus, mutta hänellä oli myös sisäinen ahdistus, joka oli vielä kovemmin
painosti hänen sieluansa - onko Jumala antanut hänen syntinsä anteeksi. Yön
aikana Jaakob painiskeli Kristuksen kanssa ja voitti. Hän sai uuden nimen Israel, joka tarkoittaa voittaja. Hän sai varmuuden, että hänen syntinsä on
anteeksi annettu.
Me lähestymme kaikkein suurinta koetusta, kun sunnuntailaki tulee
voimaan ja meidät pakotetaan kuoleman uhalla totttelemaan sitä. Mutta
Jumalan lapsilla on vielä suurempi ahdistus sydämessään - onko kaikki
heidän syntinsä anteeksi annettu? - Kestävätkö he pystyssä Jumalan edessä
ilman Välittäjää? Yötä päivää he huutavat Jumalaa avuksi ja lopussa saavat
varmuuden, että heidän rukouksensa on kuultu.
“Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin
vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä
tiedät sen." Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta
tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.” Ilm. 7:13,
14.
Jäännösseurakunta tulee kokemaan sellaisen ahdistuksen, jonka kaltaista
aikaisemmin ei ollut. Heillä on suuri taistelu, mutta Jeesuksen avulla he voittavat.
“Minä näin neljän enkelin pidättävän neljää tuulta, siksi kunnes Jeesuksen työ
pyhäkössä oli loppuun suoritettu, ja sitten seitsemän viimeistä vitsausta vuodatettiin.
Nämä vitsaukset herättivät jumalattomien raivon vanhurskaita kohtaan. He luulivat,
että me olimme aiheuttaneet heitä kohdanneet Jumalan tuomiot sekä että vitsaukset
lakkaisivat, jos he voisivat puhdistaa maan meistä. Annettiin käsky, että pyhät
tapettaisiin. Tämä käsky saattoi pyhät huutamaan pelastusta yötä ja päivää. Aika oli
Jaakobin ahdistuksen aikaa. Silloin kaikki pyhät huusivat hengen ahdistuksessa, ja
Jumalan äänen kuuleminen tuotti heille pelastuksen. 144,000 riemuitsivat. Jumalan
kirkkaus valaisi heidän kasvonsa.” H. k. 42.
“Ahdistuksen aikana me kaikki pakenimme kaupungeista ja kylistä, mutta
jumalattomat vainosivat meitä tunkeutuen aseineen pyhien asuntoihin. He kohottivat
aseensa meitä tappaakseen, mutta ne murtuivat ja putosivat maahan yhtä
voimattomina kuin oljen korret. Huusimme yötä ja päivää vapahdusta, ja huutomme
nousi Jumalan eteen.” H. k. 39, 40.

Onko jumalattomille helpompaa
“Totisesti, Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. Mutta
minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa. Sillä
minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien
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menestyvän. Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat
voimakkaat ja lihavat. Eivät he koe muitten kuolevaisten tuskia, eikä heitä
vaivata niinkuin muita ihmisiä. Sentähden on ylpeys heillä kaulakoristeena,
väkivalta on puku, joka heidät verhoaa. Heidän silmänsä pullistuvat ulos
heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina. He
pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa, he puhuvat kuin
korkeuksista. Heidän suunsa tavoittelee taivasta, ja heidän kielensä kulkee
pitkin maata. Sentähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti.
Ja he sanovat: "Kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa Korkeimmalla?" Katso,
nämä ovat jumalattomat; kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat
yhäti. Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni
viattomuudessa: minua vaivataan joka aika, ja minä saan joka aamu kuritusta.
Jos olisin sanonut: "Noin minäkin puhun", katso, niin minä olisin ollut
petollinen koko sinun lastesi sukua kohtaan. Minä mietin päästäkseni tästä
selvyyteen; mutta se oli minulle ylen vaikeata, kunnes minä pääsin sisälle
Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva.
Totisesti, sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset. Kuinka
he joutuvatkaan äkisti turmioon! He hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava.
Ps. 73:1-19
Ihmiset, jotka eivät usko Jumalaa yrittävät tehdä itsellensä “paratiisin”
maan päällä. Monet menestyvät ja toteuttavat unelmansa. Heillä ei ole huolta
mistään, koska heillä on iso talo, hyvin palkattu työ ja vapaa aikaa huvituksiin.
Silti tällaisen “paratiisi” ei ole ikuinen. Usein tällaisessakin perheessä sattuu
onnettomuuksia ja ennenaikaisia kuolemia. Se on juuri niin kuin Jumalan sana
ilmoittaa Psalmissa 73. Monet jumalattomat paheensa johdosta elävät hyvin
kurjaa elämää ja menettävät sekä ajallisen että ikuisen elämän.
“Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä
he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niinkuin
tomu, ja heidän elinnesteensä niinkuin saasta.” Sef. 1:17.
“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 voi kestää?" Ilm. 6:15-17.
Hyvin pian jumalattomat ymmärtävät virheensä, kun ovat hyljänneet elävän
Jumalan, mutta silloin on liian myöhäistä.
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Pääsy taivaalliseen lepoon
Jumalan kansa pääsee taivaalliseen kotiin suuren taistelun ahdistuksen ja
vainon jälkeen. On tosi lohduttavaa, että meille on ilmoitettu voitosta ja
ihanasta palkasta.
“Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka
olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan
sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet.” Ilm. 15:2.
“Siellä taivaallinen Paimen johtaa laumaansa elävien vesien lähteille.
Elämän puu antaa hedelmänsä joka kuukausi, ja puun lehdet ovat kansojen
tervehtymiseksi. Siellä on ikuisesti juoksevia virtoja, kirkkaita kuin kristalli,
ja niiden varsilla huojuvat puut heittävät varjonsa poluille, jotka on tehty
Herran lunastetuille. Siellä vaihtelevat laajat tasangot ja kauniit kunnaat, ja
Jumalan vuoret kohottavat korkeat huippunsa taivasta kohti. Näillä
rauhallisilla tasangoilla, elävien virtojen varsilla, Jumalan lapset, jotka niin
kauan ovat kulkeneet matkalaisina, löytävät kodin.” St. 652.
Siellä ei ole enää kiusaajaa, ei sairautta, eikä surua ja kuolemaa. Kaikki
entinen on mennyt! Siellä on ikuinen lepo ja rauha ja kaikki asuvat turvassa ja
sopusoinnussa Jumalan kanssa.
Rakkaat veljet ja sisaret vielä yksi vuosi menee ikuisuuteen, maailmamme
rientää loppuansa kohti. Ajan merkit osoittavat selvästi, että rakas
Vapahtajamme saapuu pian. Olkaa rohkealla mielellä ja palvelkaa Herraa
uskollisesti, Hänen avullaan pääsemme pian kotiin. Auttakoon Hän meitä
tässä. Aamen.
Vladimir Marinov

Varmuus Jumalan antamasta pelastuksesta
Luther, yksi protestanttisen uskonpuhdistuksen tukipilareista, joka löysi
uudelleen Raamatun ainoana erehtymättömänä uskonnollisena auktoriteettina,
joutui käymään läpi dramaattisen kokemuksen ennen kuin hän pystyi
löytämään valon elämäänsä ja voiman saarnoihinsa. Muistelkaamme tämän
rohkean uskonpuhdistajan kokemuksia ja evankeliumin airuita.
"Luther lähetettiin nuorena kouluun, jossa kohtelu oli kovaa, jopa
väkivaltaista. Vanhempiensa suuren köyhyyden tähden hänen täytyi vieraassa
koulukaupungissa väliin hankkia elatuksensa laulamalla, kulkien ovelta
ovelle, ja usein hän näki nälkää. Siihen aikaan vallinneet synkät, taikauskoiset
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uskonkäsitykset täyttivät hänet pelolla. Illalla hän meni levolle mieli
murheellisena, ajatellen levottomana synkkää tulevaisuutta ja pitäen Jumalaa
pikemmin ankarana, armottomana tuomarina ja julmana tyrannina kuin
hellänä taivaallisena Isänä. … Harras halu päästä vapaaksi synnistä ja rauhaan
Jumalan kanssa saattoi hänet viimein menemään luostariin ja antautumaan
munkkielämään. Täällä hänen täytyi tehdä mitä karkeimpia töitä ja kerjätä
kulkien talosta taloon. Hän oli siinä iässä, jossa ihminen eniten toivoo
tulevansa huomatuksi ja arvossa pidetyksi, ja nämä halvat työt loukkasivat
syvästi hänen luonnollisia tunteitaan; mutta hän kantoi kärsivällisesti tämän
nöyryytyksen, uskoen sen välttämättömäksi syntiensä tähden. … Kun
Lutherista tuntui, että kaikki oli mennyttä, Jumala antoi hänelle ystävän ja
auttajan. Hurskas Staupitz auttoi häntä ymmärtämään Jumalan sanaa sekä
pyysi, että hän kääntäisi katseensa pois itsestään, lakkaisi ajattelemasta
Jumalan lain rikkomisen seurauksena olevaa loputonta rangaistusta ja katsoisi
Jeesukseen, syntejä anteeksiantavaan Vapahtajaansa. 'Sen sijaan, että
kiduttaisit itseäsi syntiesi tähden, heittäydy Lunastajasi syliin. Turvaudu
häneen, hänen elämänsä vanhurskauteen ja hänen kuolemansa sovitukseen. ...
Kuuntele Jumalan Poikaa. Hän tuli ihmiseksi antaakseen sinulle vakuutuksen
Jumalan suosiosta. Rakasta häntä, joka ensin on rakastanut sinua. Näin tämä
armon sanansaattaja puhui. Hänen sanansa tekivät syvän vaikutuksen
Lutheriin. ...Paavi oli käskykirjeessään hiljattain luvannut synninpäästön
kaikille, jotka nousisivat polvillaan 'Pilatuksen portaita' ylös. ...Luther nousi
eräänä päivänä hartain mielin näitä portaita, kun yhtäkkiä ukkosen kaltainen
ääni tuntui sanovan hänelle: 'Vanhurskas on elävä uskosta'. Room. 1:17. Hän
hypähti seisaalleen ja kiiruhti paikalta häpeän ja kauhun valtaamana. Tämä
teksti ei koskaan kadottanut voimaansa hänen elämässään. Tästä hetkestä
lähtien hän näki selvemmin kuin koskaan ennen, kuinka petollista on luottaa
ihmistekoihin pelastuskeinoina ja kuinka välttämätöntä oli jatkuvasti uskoa
Kristuksen ansioihin. Hänen silmänsä olivat auenneet eivätkä enää koskaan
sulkeutuneet." ST. s. 125-130.
Tuosta hetkestä alkaen Lutherin elämä ja sanoma muuttuivat lopullisesti.
"Lutherin sanoma oli kallisarvoinen niille suurille kuulijajoukoille, jotka
syvällä hartaudella kuuntelivat hänen sanojaan. He eivät olleet koskaan ennen
kuulleet sellaista opetusta. Iloinen sanoma Vapahtajan rakkaudesta sekä
vakuutus anteeksiannosta ja rauhasta hänen sovittavan verensä kautta
ilahduttivat heitä ja synnyttivät heissä kuolemattomuuden toivon.
Wittenbergissä syttyi valo, joka oli leviävä kaikkiin maihin ja kirkastuva
jatkuvasti aina ajan loppuun saakka." ST. s. 130.
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Mikä on meidän kokemuksemme, rakkaat veljet ja sisaret? Voiko olla, että
elämästämme puuttuu todellinen rauha ja etsimme jatkuvasti turvaaja
käymme läpi samanlaisia koettelemuksia kuin suuri uskonpuhdistaja?
Evankeliumin profeetta vahvistaa Jumalan lupaaman kokemuksen, ja
sanoo: "Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus
lepoja turvallisuus iankaikkisesti" (Jes. 32:17). Ikuinen rauha ja turva!
Mitenkä saamme tämän varmuuden pelastumisesta
Jumalan suuri toive on pelastaa ihmiset siitä surullisesta tilanteesta, missä
he ovat, että he voisivat löytää rauhan sieluihinsa ja varmuuden Hänen
hyväksymisestään. Hän tietää hyvin, että me olemme vajonneet synnin
saastaan, ja siksi Hän ei jättänyt ihmistä oman onnensa nojaan. Hän tiesi, että
ihmisen oli mahdotonta omassa voimassaan saada sovitettua itsensä Hänen
kanssaan täyttämällä puhtaan ja täydellisen luonteen pyhät vaatimukset.
Kuinka suurta rakkautta Hän osoittikaan ottamalla ensimmäisen askeleen
sovitusta kohti, kun otetaan huomioon, että ihminen hylkäsi Hänet. Jumala
valmisteli suunnitelman, jotta ihminen löytäisi vastauksen tuohon
turhauttavaan ja hedelmättömään etsintään.
"Kuinka Jumala sovittaa itsensä ihmisen kanssa? - Jeesuksen Kristuksen
työn ja ansioiden kautta, Hänen, joka on poistanut kaikki esteet ja siirtänyt
syrjään kaiken, joka olisi ihmisen ja Jumalan anteeksiantavan rakkauden
välissä. Lakia, jota ihminen on rikkonut, ei tulla muuttamaan, ja siten tulla
ihmistä vastaan hänen langenneessa tilassaan, vaan se on Jehovan luonteen
ilmaus - Hänen pyhän tahtonsa mittapuu - ja Jeesus korottaa ja kirkastaa sitä
elämässään ja luonteessaan.
Kuitenkin meille tarjotaan pelastuksen tietä; sillä synnitön Jumalan Karitsa
on ottanut pois maailman synnin. Jeesus seisoo syntisen paikalla ja ottaa
rikkomuksen syyllisyyden päällensä. Katsomalla syntisen Sijaiseen ja
Vakuuteen Herra Jehova voi olla vanhurskas ja samalla sen vanhurskauttaja,
joka uskoo Jeesukseen. Sille, joka ottaa vastaan Jeesuksen vanhurskautenaan
ja ainoana toivonaan, annetaan anteeksi; sillä Jumala on Kristuksessa
sovittanut maailman itsensä kanssa. …
Ne, jotka eivät usko Kristukseen, eivät tule sovitetuiksi Jumalan kanssa;
mutta ne, jotka Häneen uskovat, saavat turvan Jumalassa Kristuksen kanssa.
'Mutta jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas ja
antaa meille meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta pahasta."
YI.
On olemassa täydellinen työ, jossa jokainen katuva syntinen, joka ottaa
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Sijaisen vastaan, voi levätä ja josta voi löytää varmuuden anteeksiannosta. Se
muistuttaa minua lasteni käyttäytymisestä. Kuinka paljon heille merkitseekään
varmuus siitä, että isä tai äiti on heidän vierellään. Vaikka meidän on päivän
mittaan tarvinnut nuhdella tai rangaista heitä, tai he ovat suuttuneet jostain,
mistä eivät pitäneet, se kaikki unohtuu nopeasti, kun he ovat pyytäneet
anteeksi, ja saaneet halauksen sopimisen merkiksi. He eivät kanna kaunaa tai
jää epäilemään, ovatko he saaneet anteeksi. Paljon tärkeämpää heille on tuntea
isän tai äidin läsnäolo, rakkaus ja hellyys. Meidän täytyy oppia olemaan kuin
lapset ja etsiä tätä todellista turvaa.
Daavidille annettiin hänen rikkomuksensa anteeksi, koska hän katui ja
nöyryytti sydämensä Jumalan edessä ja uskoi, että Jumalan anteeksiannon
lupaus täyttyy. Hän tunnusti syntinsä, teki parannuksen ja kääntyi. Ilahtuneena
anteeksiannon varmuudesta hän huudahti: "Autuas se, jonka rikokset ovat
anteeksi annetut, jonka synti on peitetty! Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue
hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä.' Ps. 32:1,2." M.
Jaakob on toinen käytännön esimerkki siitä, miten ihminen voi saada
varmuuden syntien anteeksiannosta. Ollessaan peloissaan ja huolissaan, koska
ei voinut lepyttää veljensä vihaa, ja kun hän oli tehnyt kaiken voitavansa
välttääkseen uhkaavan vaaran, hän päätti mennä yksinäiseen paikkaan
rukoilemaan. Siellä hän tiedosti, että vaikka hän oli luullut vaeltaneensa
Jumalan yhteydessä, hänen elämänsä oli ollut täynnä epäilystä,
neuvottomuutta ja omantunnonvaivoja hänen syntinsä tähden. Kun patriarkka
aloitti pimeässä yössä kamppailun tuntemattoman kanssa, joka hänen luokseen
oli ilmestynyt, hän yritti kaikkensa vapautuakseen siitä tilanteesta, kunnes
hänelle selvisi, että hän ei kamppaillutkaan ihmistä vaan Jumalaa vastaan.
Siihen hetkeen mennessä hän ei ollut ymmärtänyt, että hänen tulee lopettaa
yksin kamppailu. Mutta hän ymmärsi, että tämä oli hänen ainoa
pelastusmahdollisuutensa. Siksi hän takertui kaikin voimin enkeliin, kunnes
hän sai toivomansa siunauksen ja varmuuden syntiensä anteeksiannosta. Hän
tunsi oikean tilansa ja löysi siihen ratkaisun. Nyt hänellä oli varmuus, että
Jumala ohjasi hänen elämäänsä. Hänellä oli rauha sydämessään ja luottamus
siihen, että kaikkea, mikä häntä tästedes kohtaisi, johtaisi Jumalan voima ja
tahto.
Varmuus jumalanlapseudesta
Kerran eräs mies istui pizzeriassa odottamassa vaimoaan, joka oli töissä
siellä. Yhtäkkiä hän huomasi miehen, joka oli juuri ostanut pizzan ja istuutui
häntä vastapäätä syömään sitä. Varovasti vieras otti servietin ja asetti
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pizzapalan sen päälle, jotta voisi nauttia joka murusen. Hän oli koditon ja söi
nyt pientä päiväannostaan. Kun hän oli syönyt, hän leikkasi pahvin auki, jotta
saisi viimeisetkin muruset laatikon kulmista. Mies kertoi, että hänellä kävi
kylmät väreet selkää pitkin, koska hänelle tuli mieleen kuvia hänen omasta
menneisyydestään. Hän oli orpo ja joutui kasvamaan orpokodissa, jossa hän
joutui kestämään rakkaudettomia lyöntejä, kunnes hän lopulta karkasi sieltä
elääkseen kadulla, missä hän kärsi nälkää, kylmää ja yksinäisyyttä.
Säilyäkseen hengissä hän söi roskakoreista ruuantähteitä, joita sinne oli
heitetty. Kun hän oli vajonnut näihin ajatuksiin, hänen vaimonsa tuli, mutta
hän ei voinut katsoa häntä, sillä hänen silmänsä olivat kyynelten sumentamat.
Hän meni syrjempää, ettei näyttäisi tunteitaan. Nähdessään hädänalaisen
miehen, vaimo kääntyi miehensä puoleen ja pyysi tätä tuomaan lisää pizzaa
vieraalle. Epäröimättä mies toi neljä suurta pizzapalaa ja jälkiruuan
kerjäläiselle. Kun hän ojensi tälle ruuan, kerjäläinen ei voinut nostaa
katsettaan. Mies kiersi pöydän toiselle puolelle ja pani kätensä kerjäläisen
olkapäälle, niin kuin hän olisi toivonut jonkun tekevän hänelle
kolmekymmentä vuotta sitten.
Emmekö mekin toivo tällaista taivaalliselta Isältämme? Vaikka meillä on
ollut koti, me harvoin ymmärrämme, mitä se todella merkitsee, että meillä on
ollut isä ja äiti. Oletko ajatellut, mitä todella merkitsee olla Jumalan lapsi,
Kaikkivaltiaan lapsi, jonka voima on sinun käytössäsi, maailmankaikkeuden
Kuninkaan lapsi? Se merkitsee, että sinä olet prinssi; sen lapsi, joka näkee
kaiken ja tietää tarkalleen, mitä sinulle tapahtuu; sen lapsi, joka tietää kaiken
ja tuntee sinun ajatuksesi ja toiveesi; rakastavan Isän lapsi, joka kaipaa sitä,
että saa osoittaa sinulle suurinta hellyyttä; sen lapsi, joka toivoo sinun
parastasi ja puhuu aina sinulle; sen lapsi, joka toivoo sinulle onnea ja
menestystä sinun kehityksessäsi; sen lapsi, joka haluaa antaa sinulle
paremman maan, kodin, jossa ei ole kärsimystä, missä kaikki on täydellistä;
sen lapsi, joka on voittanut pahan vallan ja antaa sinulle saman voiman; sen
lapsi, joka omistaa kaikki maailmankaikkeuden aarteet ja rikkaudet ja haluaa
jakaa ne sinun kanssasi, jos pyydät sitä Häneltä Hänen kunniakseen;
Rauhanjumalan lapsi, jotta sinulla ei olisi huolia; ja vielä enemmän. Kuinka
paljon meillä onkaan lupauksia!
"'Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.' Joh. 6:37 "Ja kaiken,
mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte." Matt. 21:22. Olkaa riittävän
yksinkertaisia uskoaksenne nämä Jumalan lupaukset. Kun saatana tulee teidän
tykönne ja sanoo, että te ette ole Jumalan lapsia, koska olette onnettomia,
hämmentyneitä ja huolissanne, älkää masentuko hetkeksikään, vaan kerätkää
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rohkeutenne. Antakaa sydämenne levätä Jumalassa. Hän on luvannut, että
löydätte levon sielullenne, kun tulette Hänen tykönsä; ja kun olette sen
tehneet, teillä tulee olla varmuus, että Hän täyttää teissä sanansa." YI. On suuri
ilo olla Jumalan lapsi ja omata varmuus, joka ilmenee lukuisissa siunauksissa
ja vastaanotetuissa lupauksissa.
Varmuus muutetusta elämästä
"Joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat
lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja
pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee." 2.
Piet. 1:4.
Kuinka suuri ja täydellinen onkaan Herran työ! Hän ei halua antaa meille
ainoastaan pelastusvarmuutta, varmuutta anteeksiannosta ja vakuutusta, että
me olemme Jumalan lapsia, vaan Hän haluaa antaa meille myös varmuuden,
että me voimme elää uutta elämää ja heijastaa Hänen luonnettaan.
Evankeliumi ei ole vain teoriaa, vaan voima, joka voi muuttaa koko
olemuksen.
"Hän toivoisi palvelijansa todistavan, että Hänen armonsa avulla ihmiset
voivat saada luonteeseensa Kristuksen kaltaisuutta ja iloita varmoina Hänen
suuresta rakkaudestaan. Hän toivoisi meidän todistavan, ettei Hän ole
tyytyväinen, ennen kuin ihmiskunta on kutsuttu ja asetettu jälleen pyhiin
etuoikeuksiinsa hänen poikinaan ja tyttärinään." AT. s. 794.
Kristuksen uskonto merkitsee muutakin kuin syntien anteeksiantoa; se
merkitsee syntiemme poisottamista ja tyhjiön täyttämistä Pyhän Hengen
armolahjoilla. Se merkitsee jumalallista valistusta ja iloa Jumalassa. Se
merkitsee, että sydän tyhjentyy omasta minästä ja tulee siunatuksi Kristuksen
pysyvällä läsnäololla. Kun Kristus hallitsee sielussa, se on puhdas ja vapaa
synnistä. Evankeliumin suunnitelma pääsee kirkkaana ja täydellisenä
toteutumaan elämässä. Vapahtajan vastaanottaminen tuo mukanaan täydellisen
rauhan, täydellisen rakkauden ja täydellisen varmuuden. Kristuksen luonteen
kauneus ja suloisuus elämässä ilmenevänä todistaa, että Jumala todellakin on
lähettänyt Poikansa maailmaan sen Vapahtajaksi.
Kristus ei kehota seuraajiaan ponnistelemaan loistaakseen. Hän sanoo
yksinkertaisesti: 'Loistakoon teidän valonne.' Jos olet vastaanottanut Jumalan
armon, on valo sinussa. Poista esteet, niin Herran kirkkaus pääsee
ilmenemään. Valo pääsee tunkeutumaan pimeyteen ja hälventämään sen.
Silloin et voi muuta kuin loistaa tuota valoa omassa vaikutuspiirissäsi.
Hänen oman kirkkautensa inhimillinen ilmaus tuo taivaan niin lähelle
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ihmisiä, että he havaitsevat sisäisen temppelin kauneuden jokaisessa sielussa,
jossa Vapahtaja pysyy. Sydämessä pysyvän Kristuksen kirkkaus valloittaa
ihmisten mielen. Jumalalle näin voitettujen monien sielujen kiitoksen ja
ylistyksen virtoina kirkkaus palaa takaisin suuren Antajansa luo." KV. s.
307,308.
Kristus tulee merkitsemään meille niin paljon, että Hän on jatkuvasti
ajatuksissamme, meidän päivittäisissä harrastuksissamme ja ratkaisuissamme.
Haluaisimme joka hetki kääntyä Hänen puoleensa rukouksessa ja kertoa
Hänelle kaiken. Tämä jatkuva yhteiselo Kristuksen rakkaudessa on muuttava
voima ja vakuus elämästä, joka kuolee joka päivä syntyäkseen uudestaan
erilaisena ja heijastaen Mestarimme luonnetta.
Ja minä olin hädänalainen
Kuten monet nuoret, minäkin kasvoin uskovassa perheessä, ja minulle oli
monia etuja kasvatuksessani. Pienestä asti minulla oli etuoikeus omistaa
jumalaapelkäävät vanhemmat, jotka tekivät kaikkensa, jotta minä kasvaisin
Herran rakkaudessa. Kaikki, mitä he tekivät, oli suurena apuna minun
kehityksessäni ja suoja maailman viettelyksiä ja toimintaa vastaan. He
onnistuivat jopa herättämään minussa halun palvella Herran työssä, mutta
tärkein puuttui, minun oma antaumukseni Vapahtajalle, rauha, ilo ja varmuus
sydämestäni siitä, että olin Jumalan lapsi. Minun nuoruuden kunnianhimoni
oli edistyä ja kehittää lahjojani, ja niin asetin itselleni korkeita päämääriä.
Mutta sen sijaan, että olisin tuntenut iloa, minä masennuin. En saavuttanut
sitä, mitä halusin, ja se turhautti minut, kun jouduin tunnustamaan
rajallisuuteni. Mutta Jumala oli valmistanut jotakin minua varten.
Epätoivossani minulle tuli kaikenlaisia ajatuksia, miten voisin löytää
ratkaisun synteihin, ja ajattelin, että voimakkailla ajatuksissa voisin voittaa
sen. Minun ylpeyteni esti minua kertomasta tilanteestani toisille, koska olin
luottanut itseeni, ja oli hirveää joutua tunnustamaan surullinen tilanteeni.
Mutta minä päätin antaa Jumalalle tilaisuuden. Kyynelin pyysin Häntä, että
Hän auttaisi minua löytämään rauhan ja ilmaisisi itsensä elämässäni. Päätin
vielä lukea kirjan Tie Kristuksen luo löytääkseni vapautuksen tien. Se oli
hirvittävä taistelu; toisaalta se pitkästytti minua ja tuskin ymmärsin sitä,
toisaalta se oli epätoivoinen yritys ja avunhuuto. Ne olivat kauheita päiviä.
Viikkojen kuluessa aloin vähitellen kuulla Jumalan Hengen lempeän
äänen, kunnes ajatukseni jäivät innoitettuihin sanoihin, jotka sanoivat: "Jos
tulemme Jumalan tykö tuntien olevamme avuttomia ja riippuvaisia, kuten
todella olemmekin, ja nöyrässä luottavassa uskossa esitämme tarpeemme
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hänelle, jonka tieto on ääretön, joka näkee kaiken luomakunnassa ja joka
hallitsee kaikkea tahdollaan ja sanallaan, niin hän kykenee ja haluaa vastata
huutoomme ja antaa valon loistaa sydämeemme." TKL. s. 84.
Yhtäkkiä minun mieleeni tuli päivittäin näkemiäni kuvia, joissa lapset
koputtivat oville ja kerjäsivät leipää. Miksi he niin tekevät? Koska he ovat
todella hädänalaisia. Tarkoittaako se, että minäkin olen kerjäläinen? Se oli
jotakin, mitä en ollut milloinkaan kuvitellut. Olin ajatellut vain vahvuuksiani
ja sitä, mitä voisin teoillani saavuttaa, mutta totesin, että se oli saanut minut
vain uupuneeksi ja turhautuneeksi. Kuvittelin itseni kulkemassa talosta taloon
kerjäämässä, en kuitenkaan leipää, vaan sitä, mitä niin kovin etsin: rauhaa ja
varmuutta. Tulin siihen tulokseen, että kukaan ei voinut minua auttaa, vaan
että minun täytyi antaa murtunut sydämeni Herralle ja ottaa Hänen
rakkautensa vastaan. Yhtäkkiä minun sydämeni täyttyi rauhalla ja
ylitsevuotavalla ilolla, joka täytti minut vapautuksen kyynelillä. Jumala oli
puhunut minulle, Hän oli antanut sen, mitä niin kovin olin toivonut, olin
saanut varmuuden, että olen Jumalan lapsi, ja ilon, että sain olla kristitty.
Merkki painettiin minun sydämeeni, olin löytänyt Vapahtajani.
"Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä 'on'; sen
tähden tulee hänen kauttaan myös niiden 'aamen', Jumalalle kunniaksi meidän
kauttamme." 2. Kor. 1:20. Ole kiitetty näistä lupauksista, jotka muuttivat
minun elämäni ja antoivat sille uuden suunnan! Tänä päivänä olen Jumalan
palvelija ja voin todistaa, että anteeksiantamuksen varmuus ja iankaikkinen
toivo tulee sille, joka vilpittömästi etsii pelastusta. Herran varma tarkoitus on
adoptoida meidät lapsikseen, kun uskossa takerrumme Lunastajamme
täydelliseen työhön ja otamme Hänen rakkautensa vastaan. Älkäämme jääkö
yksin. On olemassa uusi elämä Hänessä, uudistettu luonne niille, jotka elävät
yhteydessä Kristuksen, Herransa kanssa.
Rakkaat veljet ja sisaret, pitäytykää lujasti Herran lupauksissa, ja jos ette
ole varmoja pelastuksestanne, jatkakaa taistelua, kuten Jaakob teki, kunnes
saatte Kaikkivaltiaan siunauksen.
Olkoon meidän rukouksemme, kuten innoitettu kirjoittaja ilmaisi: "Me
kiitämme sinua kaikista sanasi ihanista lupauksista ja vakuutuksista; kaikista
sen uskollisista varoituksista; kaikista sen pyhistä ohjeista; autuaasta toivosta
Herramme takaisintulosta, joka on edessämme, kun Hän ottaa tämän maan ja
tekee siitä voimallaan iankaikkisen kodin kaikille lapsilleen.
Me kiitämme sinua, että sinun voimasi on niin suuri, että voit voittaa
meissä kaikki, mikä on huonoa; että voit ottaa meidän inhimillisen luontomme
kurjan epätäydellisyyden ja tehdä siitä aitoa, puhdasta Jumalan kultaa." LS.
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Aamen.
Pablo Hunger

Punainen väri - Jumalan vanhurskaus ja
ehtoosade
"Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin
myös kaikki tämä teille annetaan." Matt. 6:33.
Punainen on perusväri
Noin sata vuotta sitten tohtori Osmar Klopsch, eräs saksalainen, joka oli
muuttanut Yhdysvaltoihin, luki evankeliumista ehtoollisesta. Yhtäkkiä hänelle
tuli ajatus. Se oli ajatus, joka tulisi muuttamaan Uuden Testamentin. Kun hän
luki viinistä, joka oli vertauskuva Jeesuksen verestä, jonka Hän vuodatti
puhdistaakseen meidät meidän synneistämme, hän ajatteli: "Miksei painaisi
kaikkia Jeesuksen sanoja punaisella? Eikö viini olekin punaista? Eikö veri
olekin punaista? Minä painan Hänen sanansa punaisella, niin ne erottuvat
evankeliumin kuvauksista." Tohtori Klopschilla oli kirjapaino, hänen
poikansa oli kustantaja. Kun he kertoivat tästä ajatuksesta muille, se levisi
kulovalkean tavoin kustannusalalla, ja lyhyessä ajassa painettiin miljoonia
englanninkielisiä kappaleita, joissa Jeesuksen sanat oli painettu punaisella.
Punainen väri toimii vertauskuvana havainnollistamaan evankeliumin
totuuksien ja Jumalan vanhurskauden välistä suhdetta. Yhtenä päävärinä
Jumalan valtaistuimen yllä olevassa sateenkaaressa se muistuttaa prosessista,
joka jokaisen kristityn täytyy käydä läpi, kun Jumala muuttaa uskovan
syntisestä vanhurskaaksi Jumalan pojaksi tai tyttäreksi, joka on valmis
ottamaan vastaan ehtoosateen ja kohtaamaan Jeesuksen Hänen tullessaan.
Punainen on synnin väri
Nathanael Hawthrone, kuuluisa puritaaninen amerikkalainen kirjailija,
kirjoitti kertomuksen otsikolla Scarlet Letter (purppuranpunainen kirjain). Se
kertoo nuoresta naisesta, joka oli syyllistynyt seitsemännen käskyn
rikkomiseen. Hänen kylänsä pakotti hänet kantamaan purppuranpunaisia
kirjaimia vaatteissaan, jotta kaikki voisivat nähdä, että hän oli syntinen.
Punainen väri on synnin vertauskuva. Vaikka meidän syntimme olisivat
verenpunaisia tai purppuranpunaisia, voivat ne Jeesuksen kautta tulla
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valkeiksi kuin lumi, valkeiksi kuin villa, niin valkeiksi kuin vanhurskaus.
"Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän
syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi." Jes. 1:18.
Ensimmäinen askel pelastuksen tiellä on tuntea syntisyytemme, että
olemme värjäytyneet punaisiksi, ja haluaisimme olla puettuina valkeaan
vanhurskauden vaatteeseen. "Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen,
hohtavaan ja puhtaaseen; se liina on pyhien vanhurskautus." Ilm. 19:8.
Jumala haluaisi vapauttaa meidät suurelta punaiselta lohikäärmeeltä (Ilm.
12:3), synnistä, kuolemasta ja viedä meidät ihmeelliseen armon valtakuntaan.
Mutta jotta tämä olisi mahdollista, meidän täytyy tehdä vaihtokauppa Jumalan
kanssa.
Onko sinulla syntejä? Onko sinulla syyllisyyttä? Katso Jeesukseen, Hänellä
on vanhurskaus ja anteeksianto. Mikset vaihtaisi syntejäsi ja syyllisyyttäsi
Hänen vanhurskauteensa ja anteeksiantoon? Sen hinnan tähden, joka
maksettiin Jeesuksen verellä ristillä, tämä pyhä vaihto on mahdollinen.
Punainen on veren väri
Vaikka koko Raamatussa vanhurskautta kuvataan Jeesuksen valkeilla
vaatteilla, on punaisella kuitenkin ratkaiseva osa, jotta saadaan uskon kautta
vanhurskautus. Kuvaannollisesti nähtynä emme voi saada näitä valkeita
vaatteita ellemme kasta niitä Kristuksen purppuranpunaiseen vereen.
Taivaallinen sanansaattaja sanoi Johannekselle: "Nämä ... ovat pesseet
vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä." Ilm. 7:14. Punainen on veren
vertauskuva.
Me tiedämme värien yhdistelystä, että kun kaikkia tunnettuja värejä
yhdistellään oikeassa suhteessa, tulee valkoista. Niin myös uskovat, kun he
harjoittavat uskoaan Jeesuksen sovintovereen, jonka Hän on vuodattanut
heidän pelastuksekseen, katsotaan vanhurskaiksi. Usko vereen on tärkeintä
vanhurskautuksessa.
Paavalin mukaan Jumalaa pitää meitä vanhurskaina tai väärintekijöinä
riippuen meidän uskostamme Jeesuksen Kristuksen purppuranpunaiseen
vereen, joka antaa meidän menneet syntimme anteeksi. "Jonka Jumala on
asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa
vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
jumalallisessa
kärsivällisyydessään,
osoittaaksensa
vanhurskauttaan
nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on
usko Jeesukseen." Room. 3:25,26.
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"Kun katuva syntinen murtuneena Jumalan edessä tunnustaa Kristuksen
sovituksen itselleen ainoana toivona tässä ja tulevassa elämässä ja ottaa sen
vastaan, hänen syntinsä annetaan anteeksi. Se on uskosta
vanhurskauttamista. ... Anteeksiantoja vanhurskautus on sama asia." BC.
Mutta vanhurskauteen täytyy liittyä usko, jotta se olisi hyödyksi. Usko on
avain, joka avaa Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden aarrekammion. Me
vetoamme Hänen lupauksiinsa uskon kautta. Meidän täytyy tarttua uskon
käsin Kristuksen ansioihin. Meille annetaan anteeksi, kun me uskomme
Kristuksen veren ansioihin. Uskon kautta meidät katsotaan vanhurskaiksi.
Uskon kautta meidät tehdään vanhurskaiksi lain edessä, Jumalan
valtaistuimen edessä ja koko maailmankaikkeuden edessä. Kristuksessa
katuva, uskova kristitty, jolle on annettu anteeksi, seisoo virheettömänä.
Uskon korkein taso on, että luotamme elämämme jokaisena hetkenä
ehdoitta Jumalaan Hänen sanassaan. Apostoli Paavali sanoo, että ne, jotka
uskovat "... elävään Jumalaan, joka on kaikkien Vapahtaja..." 1. Tim. 4:10.
Paavali tarkoittaa, että me emme olisi vain esimerkkinä toisille, vaan myös
opettaisimme heitä luottamaan Jeesukseen. Jeesus ei enää riipu ristillä. Hän ei
ole haudassa. Hän toimii taivaallisessa pyhäkössä ja antaa anteeksi, välittää ja
sovittaa kansaansa, joka luottaa Häneen.
Punainen oli uhrieläimen väri
Vanhassa Testamentissa uhrattiin yksi uhri koko Israelin kansan puolesta,
jotta se puhdistuisi seremoniallisesta liasta. Se kuvasi Jeesuksen uhria, joka
puhdistaa meidät, jotka olemme kuolleet rikoksiimme (Ef. 2:1).
"Tuo uhrieläin oli ruskeanpunainen hieho, ja se kuvasi täydellisempää
uhria, joka lunastaa synnin saastasta. ... Hiehon piti olla ruskeanpunainen,
mikä kuvasi verta. Se viittasi jälleen Kristukseen." T.4.
Ruskeanpunaisen hiehon tuli olla virheetön, sillä Jeesus ei tehnyt
milloinkaan syntiä. Se teurastettiin pyhäkön ulkopuolella, leirin ulkopuolella,
varjokuvana Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta Jerusalemin muurien
ulkopuolella. Hiehon tuhka lisättiin puhtaaseen veteen. Se oli vertauskuva
synnin saastutuksen puhdistamisesta.
"Niin Kristus menee, vuodatettuaan kallisarvoisen verensä, tahrattomassa
vanhurskaudessaan pyhään puhdistamaan pyhäkköä. Siellä tuo punainen virta
palvelee sovittaen Jumalan ihmisen kanssa.
Toistuva pirskottaminen kuvaa sen työn perusteellisuutta, jonka täytyy
tapahtua katuvan syntisen hyväksi. Kaikki, mikä hänelle kuuluu, täytyy
pyhittää. Ei ainoastaan hänen sydäntänsä täydy pestä aivan puhtaaksi, vaan
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hänen täytyy pyrkiä vihkimään Jumalalle perheensä, kotinsa ja koko
omaisuutensa." T.4.
Punainen muistuttaa meitä Punaisesta merestä
Sen jälkeen, kun Jumalan lapset olivat sivelleet kotiensa ovipielten
ylälaudan ja sivulaudat pääsiäislampaan verellä, heidän piti valmistautua
pakenemaan Egyptistä. Se kuvasi, kuinka Golgatan veri puhdistaa ja uudistaa
meidän oven ylälaudan, ajatukset, ja sivulaudat, sydämen. Meidän tulee paeta
Egyptistä ja Babylonista sekä maailmallisuuden virrasta. Israelin piti uskossa
ylittää Punainen meri (Hebr. 11:29.) Heidän vihollisensa hukkuivat sinne
ikiajoiksi. Meidän Punainen meremme on kaste, jossa meidän menneet
syntimme ja taipumuksemme syntiin haudattiin. Paavali sanoo: "ja saivat
kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä." 1. Kor. 10:2. Siksi meidän
tulee valmistautua kasteelle, jotta meidät puettaisiin vanhurskauden valkeaan
liinavaatteeseen. Jeesus itse sanoi, että Hänet täytyi kastaa, koska "näin
meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus." Matt. 3:15. Siten kaste on edellytys
vanhurskaudelle.
Punainen oli yksi pyhäkön väreistä
Mooses sai ohjeen värjätä oinaan nahat punaiseksi. "Ja tee teltalle peite
punaisista oinaannahoista." 2. Moos. 26:14. Ne toimivat kattona
ilmestysmajassa, jossa Jumala sovitti uskovan kansansa itsensä kanssa.
Sivullinen saattoi nähdä vain valkeat pellavaverhot, mutta kattonahkojen alla
oli punaiset oinaannahat vertauskuvana Jumalan uhrista meidän
pelastukseksemme. Punaiset granaattiomenat koristivat papin pukua, ja papin
viitassa oli punaisia raitoja. Punaiset kivet rintakilvessä kuvasivat joitakin
Israelin heimoja. Siksi nuo punaiset värit eivät kuvanneet ainoastaan meidän
syntejämme tai Kristuksen verta, vaan Hänen uhriaan, johon tuli jatkuvasti
vedota, jotta se toimisi. Kaikki tämä kuvasi Jeesuksen toimintaa, kun Hän
taivaallisessa pyhäkössä lakkaamatta rukoilee meidän puolestamme, toimii
Välittäjänä ja Sovittajana ja antaa anteeksi.
"Kristuksen veri on riittävä, mutta siihen pitää vedota aina uudelleen. ...
Kun te, veljeni, olette tulleet itsekkäiksi ja kiellätte Herralta sen, mikä teidän
tulisi iloiten antaa Hänen palvelukseensa, silloin te tarvitsette tätä
perusteellista pirskotusta Hänen verellään vihkiäksenne itsenne ja kaiken
omaisuutenne Jumalalle." T.4.
Pyhäkkö ja kaikki sen palvelukset kuvasivat Jeesuksen, meidän
Ylimmäisen Pappimme, työtä, kun Hän lunastaa, vanhurskauttaa, pyhittää ja
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kirkastaa meidät. Pyhäkkö ei ollut vain paikka uskon harjoittamista varten,
vaan jatkuvat työn ja toiminnan paikka. Vanhurskaus merkitsee toimintaa.
Punainen on uuden viinin väri
Jeesus mainitsi Uudessa Testamentissa usein nuoren viinin. Hän sanoi:
"Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin; muutoin viini
pakahuttaa leilit, ja viini menee hukkaan ... vaan nuori viini on laskettava
uusiin leileihin." Mark. 2:22. Uusi leili kuvaa uutta ihmistä Jeesuksessa
Kristuksessa. Mitä sitten on uusi viini?
Kun Jeesus asetti ehtoollisen, Hän sanoi, että uusi viini, joka tarkoittaa
punaista rypälemehua, kuvasi uutta testamenttia tai uutta liittoa. Uudessa
liitossa Jumala kirjoittaa lakinsa meidän sydämiimme ja mieliimme, jotta me
tuntisimme pakottavaa tarvetta noudattaa Hänen käskyjään. Uusi liitto sisältää
lain. Laki on ehdottoman välttämätön, jotta oikeus ja vanhurskaus voidaan
määritellä. E. J. Waggoner kirjoitti: "Vanhurskaus on sama asia kuin
kuuliaisuus lakia kohtaan. ... Kymmenen käskyä on siten Jumalan
vanhurskauden mittapuu. ...Koska laki on Jumalan vanhurskaus - Hänen
luonteensa ilmaus - on helppo ymmärtää, että ihmisen velvollisuus on pelätä
Jumalaa ja pitää Hänen käskynsä. "Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauden
tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini. ..." Jes. 51:7."Mitä me tästä
opimme? Että niiden, jotka tuntevat Jumalan vanhurskauden, sydämissä on
Jumalan laki, ja että siksi Jumalan laki on vanhurskaus."
"Niiden, joilla on Hänen lakinsa sydämessään, täytyy tietysti pitää käskyt.
Mikset alleviivaisi seuraavia jakeita Raamatustasi, jotta voisit tulevaisuudessa
määritellä vanhurskauden Hänen käskyjensä pitämiseksi? "Ja se on koituva
meille vanhurskaudeksi, että tarkoin noudatamme kaikkia näitä käskyjä
Herran, meidän Jumalamme edessä, niin kuin hän on meitä käskenyt." 5.
Moos. 6:25 "Minun kieleni veisatkoon sinun lupauksistasi, sillä kaikki sinun
käskysi ovat vanhurskaat." Ps. 119:172. "Jospa ottaisit minun käskyistäni
vaarin, niin olisi sinun rauhasi niin kuin virta ja sinun vanhurskautesi niin
kuin meren aallot." Jes. 48:18.
"Mitä se sitten merkitsee? Se merkitsee kuulla ja nähdä, että Kristuksen
vanhurskauden kanssa, sen vanhurskauden, jonka Hän on antanut ansioidensa
ja jumalallisen voimansa kautta meidän saatavillemme, sinä voit pitää
Jumalan käskyt, kun otat sen vastaan." FW.
Punainen on rakkauden väri
Muistatko vielä aikaa, kun olit koululainen ja olit piirtänyt punaisia
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sydämiä ja ruusuja äidillesi? Psykologit kertovat, että ensimmäinen ihminen,
jota lapsi oppii rakastamaan, on hänen äitinsä. Äidinrakkaus ylittää kaiken.
Kun Jumala halusi kertoa meille rakkaudestaan, Hän vertasi sitä äidin
rakkauteen. "Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa
poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota." Jes. 49:15.
Monille punainen väri on rakkauden vertauskuva. Vanhurskaus liittyy myös
rakkauteen. Rakkaus on vanhurskauden mittapuu. Rakkaus ja vanhurskaus
ovat tekoja. Uskon tunnustaminen ja Hänen käskyjensä pinnallinen
noudattaminen ei yksinkertaisesti riitä. Vanhurskauden tiellä tarvitaan
enemmän. Meidän täytyy tehdä rakkauden tekoja. Luther saamasi: "Meillä
täytyy olla myös rakkautta, ja rakkauden kautta meidän pitää tehdä
toisillemme sitä, mitä Jumala on tehnyt meille uskon kautta. Ilman rakkautta
usko ei ole mitään, niin kuin pyhä Paavali sanoo: 'Vaikka minä puhuisin ...
enkelien kielillä ... ja vaikka minulla olisi kaikki usko ... mutta minulla ei olisi
rakkautta, en minä mitään olisi.'"
Lutherille vanhurskautus tai vanhurskaus uskon kautta ei ollut pelkkiä
sanoja, jotka taivaassa lausuttiin katuvan ja uskovan syntisen hyväksi. Taivaan
toiminnalla oli vertauskuvansa täällä maan päällä. Kun Jumala rakkaudessaan
pyyhkii synnin pois, me emme voi tehdä enempää kuin osoittaa samaa
rakkautta toisille. Luther opetti, että vanhurskaus on "uskoa rakkauden
kautta". Hän sanoo edelleen: "Rakkaat ystävät, Jumalan valtakunta - ja me
olemme se valtakunta - ei koostu puhumisesta tai sanoista, vaan toiminnasta,
teoista, töistä ja harjoituksesta. Jumala ei halua sanansa kuulijoita ja toistajia,
vaan seuraajia ja tekijöitä, ja se tapahtuu rakkauden kautta uskossa. Sillä usko
ilman rakkautta ei ole mitään - se ei ole ylipäätänsä mitään uskoa vaan
vääristeltyä uskoa."
Todistukset antavat meille samanlaisen kuvan sellaisen uskon tärkeydestä,
joka toimii rakkauden kautta. "Ja se on usko, joka vaikuttaa sen, mitä haluatte.
Miten se toimii? Se toimii rakkauden kautta. Millaisen rakkauden? Tietysti sen
rakkauden, joka loistaa Golgatan ristiltä." FW.
Heprean kielessä vanhurskaus on "tzedek" Rabbiinit määrittelevät tzedekin
armon ja rakkauden sanoiksi. Jokaisen Aabrahamin vilpittömän pojan täytyy
tehdä vanhurskauden tekoja valmistaakseen sinetöimisensä sovintopäivänä.
Juutalaisuudessa ei ole suurempaa ohjetta tzedekille, kuin niiden kymmenen
päivänä aikana, jotka on trumpettien päivän (Rosh Hashana ja sovintopäivän
(Yom Kippur) välisenä aikana. Rabbbiinit opettavat, että Jumala sinetöi
Israelin tuona päivänä. Emmekö mekin usko sinetöimissanomaan? Emmekö
me ole uusi hengellinen Israel? Emmekö me elä sovintopäivän profeetallisena
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aikana? Tänä aikana Jeesus, meidän Ylimmäinen pappimme Melkisedekin
järjestyksen mukaan (vanhurskauden kuningas), sovittaa meidät Jumalan,
toistemme ja itsemme kanssa ja antaa meille vastuun rakastaa.
Ei riitä, että uskomme vanhurskauteen, puhumme ja saarnaamme sitä.
Meidän täytyy tehdä vanhurskautta. Tai kuten Luther sen ilmaisi, meidän
täytyy olla tekijöitä. Jeesus sanoi, että meidän tulee tehdä hyviä tekoja, mikä
juutalaisen käsityksen mukaan tarkoittaa rakkauden ja armeliaisuuden tekoja.
Teetkö sinä joitain rakkauden tekoja? Vai oletko sinä Jeesuksen ennustuksen
elävä täyttymys, kun Hän sanoi: "Ja sen tähden, että laittomuus pääsee
valtaan, kylmenee useimpien rakkaus." Matt. 24:12.
Rakkaus ei ole toimetonta, se on toimivaa. Rakkaus on tekijä, antaja,
kärsijä, ja se kestää ikuisesti. Rakkaus on vanhurskauden korkein aste. Usko
on Jumalan vanhurskauden alfa ja rakkaus sen omega. Jumalan vanhurskaus
on rakkaus, sillä Jumala on rakkaus. 1. Joh. 4:8. Jumala rakastaa sinua.
Jälleen yksi vuosi on kulumassa loppuun, ja ehkä sinun rakkautesi on
kylmennyt kaiken vääryyden ja pahuuden tähden, jonka todistajaksi olet tällä
planeetalla joutunut. Tai ehkä et ole enää niin rakastunut Herraan, Raamattuun
ja hengelliseen perheeseesi, kuin aiemmin. Etkö haluaisi pyytää nyt
Jeesukselta anteeksi ja pyytää Häntä vahvistamaan uskoasi ja antamaan
sinulle todellisen tzedekin, joka tekee ensimmäisiä rakkauden tekoja Jumalan
kunniaksi ja lähimmäistesi hyväksi?
Punainen on vallankumouksen väri
Kun vallankumoukselliset nykyään ottavat vallan, he huiskuttavat punaisia
lippuja, ripustavat punaisia julisteita ja pukeutuvat yleisiin paraateihin
punaiseen. Kun jossain maassa tapahtuu vallankumous, se näyttää olevan
punainen. Punainen on vallankumouksen väri. Mutta kaikki vallankumoukset
eivät ole samanlaisia. Ei kaikki ole punaisia. Planeettamme historiassa on
ollut maatalouden vallankumous, teollisuuden vallankumous ja tekniikan
vallankumous.
Jumalalla on toisenlainen vallankumous mielessä. Hän valmistaa tänä
päivänä kansaansa ja näyttämöä viimeistä hengellistä vanhurskauden
vallankumousta varten. "Seurakunnassa täytyy tapahtua hengellinen
vallankumous, jotta vanhurskauden hedelmät näkyisivät meidän
jokapäiväisessä elämässämme." E. G. White 1888.
Tämä vallankumous vaatii tänä päivänä valtavan muutoksen jokaisen
siihen osallistuvan ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Se on Pyhän Hengen
vuodatus. Me emme saa odottaa, kunnes se tapahtuu, kokeaksemme sisäisen
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hengellisen vallankumouksen, jota Jumalan Henki ohjaa. Me tarvitsemme
muutosta, ja sen muutoksen täytyy alkaa minusta ja minun perheestäni, sinusta
ja sinun kodistasi, meistä ja meidän seurakunnastamme. Ehtoosateen edellytys
on Kristuksen vanhurskauden omistaminen. Viimeinen hengellinen
vallankumous, jonka tämä planeetta kokee, tulee olemaan vanhurskauden
sade, joka vuodatetaan taivaallisesta pyhäköstä.
Jumala haluaisi antaa vanhurskauden sataa niiden päälle, jotka etsivät
Herraa. Hoosean 10:12 on kirjoitettu: "Kylväkää itsellenne vanhurskauden
kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto,
silloin kun aika on etsiä Herraa kunnes hän tulee ja antaa sataa teille
vanhurskautta."
"Nyt muutamat sanovat ja laskevat, koska ehtoosade tulee. Minä ajattelisin
sinun sijassasi ennemminkin sitä, oletko ottanut laskelmiisi mukaan itseesi
liittyvän iankaikkisuuden. Ajattele, onko iankaikkisuus päivittäin sinun
silmiesi edessä. Jos olet oikein Jumalan edessä tänään, silloin olet valmis, jos
Jeesus tulisi tänään. Me tarvitsemme sitä, että Jeesus, kirkkauden toivo, ottaisi
meissä muodon. Meidän toivomme on, että sinulla olisi syvä ja vakava
kaipaus Jeesuksen Kristuksen vanhurskauteen. Sinun vanhat risaiset itse
vanhurskauden vaatteesi eivät hanki sinulle pääsyä Jumalan valtakuntaan,
vaan se vaate, joka on kudottu taivaan kangaspuissa." SaT
Ne, jotka ovat olleet kauan työssä, ovat aivan liian tyytyväisiä odottaakseen
ehtoosadetta, joka elähdyttäisi heidät. ... Jumalan totuus täytyy tuoda sielun
temppeliin puhdistamaan se kaikesta epäpuhtaudesta. ...Me haluamme, että
saarnaajat ja nuoret miehet kääntyisivät. Me haluamme korottaa tasoa. Kunpa
kaikki ihmiset pääsisivät Jumalan korkeaan kutsumukseen Kristuksessa
Jeesuksessa. Rukoilkaamme, että me isoaisimme ja janoaisimme
vanhurskautta, sillä Jeesus sanoo: 'Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat
vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.' " E. G. White 1888.
"Suunnatkaamme ajatuksemme Kristukseen, niin hän antaa meille sateen,
kevätsateen, joka kostuttaa maan. Hän nousee kuin vanhurskauden aurinko,
pelastus siipiensä alla."
Punainen julistaa Jeesuksen tulemusta
Niin Jesaja kuin Johanneskin sanovat meille, että Jeesus tulee punaiseen
vaatteeseen puettuna. Minkä tähden? Koska punainen merkitsee lunastusta.
Hän tulee lunastamaan ne, jotka ovat tulleet Hänen kaltaisikseen, joilla on
Hänen uskonsa, jotka pitävät Hänen käskynsä, jotka tekevät mielellään Hänen
hyviä tekojaan, joilla on Hänen Henkensä ja jotka ovat pukeutuneet Hänen
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vanhurskautensa vaatteisiin. Hän tulee tuomaan iankaikkisen vanhurskauden.
"Kuka tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo
puvultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa? 'Minä, joka
puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan'. Miksi on punaa sinun
puvussasi, miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? Kuurnan minä
poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani ... ja
niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin koko pukuni. Sillä
koston päivä oli minun mielessäni ja minun lunastettujeni vuosi oli tullut."
Jes. 63:1-4. "Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen ja
sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii
vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit ... ja hänellä
oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan
Sana." Ilm. 19:11-13.
"Me haluamme Jeesusta. Me haluamme Hänen rakkauttaan. Me haluamme
jaloa ja ylevää luonnetta. Me haluamme kuolla itse vanhurskaudelle emmekä halua odottaa hamaan tulevaisuuteen. Haluamme vihkiytyä nyt. Olen
niin kiitollinen, että vielä ei ole liian myöhäistä tulla vanhurskautetuksi...
'Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän
syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.'" SaT. Aamen.
Idel Suarez Jr.
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