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”

umalan armo on näet ilmestynyt pelastuk
seksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä
hylkäämään jumalattomuuden ja maailmal
liset himot ja elämään hillitysti, oikeamieli
sesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa,
kun odotamme autuaan toivomme toteutumista,
suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kris
tuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsen
sä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen
meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdis
taakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin
voimin tekee hyvää.” (Tit. 2:11–14.)
Tämän raamatuntekstin opetus on hyvin eri
lainen kuin se, jota monet sellaiset julistavat, jotka
väittävät tuntevansa evankeliumin. Meitä kehote
taan elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa
kunnioittaen tässä ajassa ja odottamaan suuren Ju
malan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
kirkkauden ilmestymistä.
Jotkut ovat vastustaneet työtäni, koska opetan
sitä, että meidän tehtävämme on odottaa Kristuk
sen henkilökohtaista ilmestymistä taivaan pilvissä.
He ovat sanoneet: ”Luulisi, että Herran päivä on
aivan kohdallamme, kun kuuntelee Ellen Whiten
puhuvan Jeesuksen takaisintulosta. Hän on lisäksi
saarnannut samasta aiheesta viimeiset neljäkym
mentä vuotta eikä Herra ole vielä tullut.”
Samanlaisia väitteitä on saatettu esittää itse
Kristuksen sanoja vastaan. Hän sanoi rakastetun
opetuslapsen suulla ”Minä tulen pian”, ja Johan
nes vastasi: ”Tule, Herra Jeesus!” Jeesus puhui
nämä sanat varoitukseksi ja rohkaisuksi kansal
leen, ja miksi emme kuuntelisi niitä? Herra on sa
nonut, että juuri uskolliset löydetään odottamasta
häntä. – –
Kristuksen toisen tulemisen tarkkaa aikaa ei ole
ilmoitettu. Jeesus sanoi: ”– – sitä päivää ja hetkeä
ei tiedä kukaan – –.” Hän kertoi kuitenkin merk
kejä tulostaan ja sanoi: ”Kaiken tämän nähdessän
ne tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella.”
Kun Jeesuksen tulon merkit ilmestyisivät, hän ke
hotti: ”Nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä
teidän vapautuksenne on lähellä.”
Apostoli kirjoitti aiheesta: ”Mutta te, ystävät,
ette elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättä
mään teitä kuin varas. Te kaikki olette valon ja päi
vän lapsia.” Koska emme tiedä Kristuksen tulon
hetkeä, meidän tulee elää hillitysti ja Jumalaa kun
nioittaen tässä maailmassa, ”kun odotamme au
tuaan toivomme toteutumista, suuren Jumalan ja
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden
ilmestymistä.”
Kristus antoi itsensä alttiiksi meidän puoles
tamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta
vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kan
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sakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Hänen
kansansa tulee säilyttää luonteensa puhtaana toi
miessaan hänen edustajinaan.
Jokaiselle Jumalan kansan edustajalle on tehtä
vää. Rikkaiden tulisi antaa varojaan, kunnioitettu
jen vaikutusvaltaansa, oppineiden viisauttaan,
köyhien hyveitään, jos he haluavat olla tehokkaita
Jumalan työntekijöitä. Heidän tulee saattaa itsen
sä oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa, jotta he
voivat heijastaa Jumalan kunnian valoa, joka lois
taa Jeesuksen Kristuksen kasvoilta.
Luemme ihmisryhmästä, joka uskoo Jeesuksen
tulon toteutuvan kaukana tulevaisuudessa, mutta
heille hänen tulonsa on kuin varas yöllä, ja tuho
kohtaa heidät äkkiarvaamatta. Miten monet tuu
dittuvatkaan uneen turmeltuneen luontonsa keh
dossa, mutta meidän on aika herätä unesta. Apos
toli sanoo: ”Me emme kuulu yölle emmekä pi
meydelle. Emme siis saa nukkua niin kuin muut,
vaan meidän on valvottava ja pysyttävä raittiina.”
Meidän tulee olla hereillä, jotta voimme huo
mata ajan merkit ja varoittaa muita. Maailmassa
on monia, jotka yrittävät hiljentää ihmisten va
roittamisen ja sanovat: ”’Nyt on rauha, kaikki hy
vin!’ vaikka rauhaa ei ole”, mutta meidän tulee ot
taa vastakkainen suunta. On monia, jotka sanovat
heränneille: ”Älkää järkyttäkö itseänne, jatkakaa
vain jumalattomilla teillänne, jatkakaa vain oman
itsenne korottamista ja eläkää nautinnoissa. Her
ran päivä ei ole käsillä.”
Eikö Kristuksen silmien edessä ollutkin hänen
pikainen paluunsa hänen sanoessaan: ”Katso,
minä tulen pian”? Eikö hän nähnytkin, että hänen
seurakuntansa tuli pitää tämä vakava tapahtuma
mielessään? Sanommeko viimeisten päivien pilk
kaajien kanssa: ”Onko hän muka tullut, niin kuin
lupasi? Isämme ovat nukkuneet pois, ja kaikki on
entisellään, niin kuin on ollut maailman luomi
sesta asti.” Minä en aio kuulua tuohon joukkoon.
Minun aikomukseni on herättää ihmisiä kerto
malla Kristuksen pikaisesta tulosta.
Suuri vastuu
Niillä, jotka tuntevat nykyisen totuuden, on suuri
vastuu maailman edessä. Heidän tulee varoittaa
ihmisiä tulevasta tuomiosta. Heidän tulee edustaa
Kristusta ihmisille. Heidän ei tule surkutella ti
laansa, puhua pimeydestä ja mutisten valitella tien
vaikeutta. Heidän tulee nostaa mielensä Jumalaa
kohti, avata sydämensä ovi Jeesukselle ja antaa hä
nen tulla sinne asumaan.
Sydämemme valtaistuimella tulee olla Kristus,
jotta sisimmän temppeli voidaan puhdistaa kai
kesta turmeluksesta. Vapahtajamme pikaisen tule
misen tulee olla meille elävää todellisuutta. Tär
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kein kysymys tänä aikana on: ”Miten
on sisimpäni laita? Pyrinkö toistamaan
Kristuksen sanoja? Opetanko lapsille
ni, että heidät täytyy pelastaa? Opetan
ko heille, että rauhan ja pyhyyden tu
lee olla osa heidän elämäänsä? Opetan
ko heitä laittamaan kätensä Kristuksen
käteen, jotta hän voisi ohjata heitä?”
Meillä on käsissämme mitä vakavin
työ, eikä meillä ole aikaa tuhlattavaksi
siihen, että juomme tyhjistä säiliöistä,
jotka eivät pidä vettä. Meidän tulisi
mennä viivyttelemättä Kristuksen luo
saamaan elämän vettä. Meidän tulisi
tutkia ahkerasti Raamattua. Raamatun
tutkiminen on meille ensiarvoisen tär
keää. Raamatun kirjoitukset voivat an
taa viisautta, niin että ihminen voi pe
lastua, mutta miten harvat löytävät
kään aikaa Jumalan sanan tutkimiselle!
Miehet ja naiset ovat kaikki tämän
katoavan maailman asioiden vallassa.
He rakentavat toivonsa arvottomalle
perustukselle ja kirjoittavat nimensä
hiekkaan. Nekään, jotka julistavat ole
vansa Kristuksen seuraajia, eivät nou
data hänen käskyjään. – –
Jumala ilahduttaa meitä runsailla
siunauksillaan, ja hän odottaa meissä
näkyvän hedelmää hänen kunniak
seen, mutta monet laiminlyövät hänen
työnsä. He eivät antaudu kokonaan Ju
malan tahtoon. Näyttää siltä, että mo
nien mielestä Jumalan ja taivaallisten
asioiden ajatteleminen saa ihmisen
synkäksi ja masentuneeksi; että tervey
delle on vahingollista antaa mielen vii
pyä uskonnollisissa aiheissa.
Kun Jumala nuoruudessani avasi
Raamatun kirjoitukset mielelleni luo
den valoa sanansa totuuksille, aloin ju
listaa muille pelastuksen kallisarvoisia
uutisia. Veljeni kirjoitti minulle sa
noen: ”Pyydän sinua, ettet tuota per
heellemme häpeää. Saat mitä tahansa,
jos et ryhdy saarnaajaksi.”
”Tuota häpeää perheelle!” vastasin.
”Voinko tuottaa perheelleni häpeää
saarnaamalla Kristuksesta ja hänestä
ristiinnaulittuna! Jos antaisit minulle
kaiken kullan, mitä kotiisi mahtuisi,
en lopettaisi todistamasta Jumalasta.
Jumalan lupaamaa taivaallista palkkio
ta ei voi verrata mihinkään, mitä tämä
maailma voi antaa. En pysy hiljaa, sillä
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Kerro Kristuksen
rakkaudesta, puhu
hänen voimastaan ja saat
nähdä jo nyt kulkevasi
taivaan ilmapiirissä.

puhu hänen voimastaan ja saat nähdä
jo nyt kulkevasi taivaan ilmapiirissä.
Vastaa Jumalan valoon ja olet kuin
vehmas puutarha. Haavasi kasvavat
nopeasti umpeen, pimeyteesi koittaa
valo ja Herran kirkkaus seuraa suoja
nasi.

Pohdintakysymyksiä
kun Jumala antaa valoaan minulle, hä
nen tarkoituksensa on, että levitän sitä
muille kykyjeni mukaan.”
Eivätkö papit ja johtajat tulleet
opetuslasten luo ja käskeneet heitä lo
pettamaan Kristuksen nimessä saar
naamisen? He sulkivat uskolliset mie
het vankilaan, mutta Herran enkeli
tuli heidän luokseen ja vapautti heidät,
jotta he voisivat puhua elämän sanoja
ihmisille. Tämä on meidän työmme. –
–
Totuus niin kuin se on
Jeesuksessa
Meidän tulee esittää totuus niin kuin
se on Jeesuksessa. Kristus tuli maail
maan pelastamaan syntisiä. Kolmen
kymmenen vuoden ajan hän eli esi
merkkinämme. Hän kesti loukkauksia,
julkista häpäisyä, soimaamista, hylkää
mistä ja kuoleman – ja silti hän elää.
Hän on elävä Vapahtaja. Hän on nous
sut taivaaseen toimiakseen välittä
jänämme.
Juuri ennen ristiinnaulitsemistaan
Jeesus rukoili, että opetuslapset olisivat
hänen kanssaan yhtä, niin kuin hän oli
yhtä Isän kanssa. Voiko tosiaan olla
mahdollista, että syntinen, langennut
ihminen voidaan saattaa tällaiseen yle
vään yhteyteen Kristuksen kanssa? Täl
lainen liitto Kristuksen kanssa antaa
meille valoa, rauhaa ja lohdutuksen.
Kun Jeesus meni taivaaseen, hän sanoi
opetuslapsilleen: ”– – teille on hyödyk
si, että minä menen pois. Ellen mene,
ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mut
ta mentyäni pois minä lähetän hänet
luoksenne.” Kukapa ei haluaisi Puolus
tajaa koetusten aikoina? – –
Kerro Kristuksen rakkaudesta,

1. Mitä tarkoittaa elää ”hillitysti,
oikeamielisesti ja Jumalaa
kunnioittaen”? Kun pidämme
tämän ohjeen mielessämme,
saako Kristuksen takaisintulon läheisyys pysymään meidät erossa muista ihmisistä
vai kutsumaan heitä seuraamme?
2. Odottaessamme Kristuksen
takaisintuloa mitkä raamatuntekstit opettavat meille parhaiten sitä, miten heijastaa Kristuksen luonnetta ympärillämme oleville?
3. Miten luottavainen olet sen
suhteen, että olet pelastettu,
jos Kristus palaisi tänään?
Vastaa asteikolla 1–10 (10 ilmaisten suurinta luottamusta). Ole rehellinen itsellesi.

Seitsemännen päivän adventistit uskovat, että Ellen G. Whitella (1827–
1915) oli raamatullinen profetoimisen
lahja hänen yli 70 vuotta kestäneen
julkisen toimintansa aikana. Tämä
on ote Ellen Whiten kirjoittamasta
kirjeestä, joka julkaistiin myöhemmin Signs of the Times -lehdessä 24.
kesäkuuta 1889.
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