
Näillä sanoilla tahtoi Vapahtaja kehoit-

taa opetuslapsiansa uskomaan, että hei-

dän lunastuksensa silloin lähestyy, koska vii-

meisen ajan merkit rupeevat tapahtumaan. 

56

N:o 9      2 SUNNUNTAINA  ADVENTISSA 1859

Koska nämät viimeisen ajan merkit rupeevat tapahtumaan, nostakaat  sil-

loin päänne ylös, sillä teidän lunastuksenne silloin lähestyy. Luuk.21: 28

1-840_SAARIJARVI_245X175  1.6.2016  13:38  Sivu 56



Jeesuksen opetuslapset ovat aina odotta-

neet tuomion tulevan, koska heillä oli

tuska maailmassa. Ja minä luulen, että kai-

killa kristityillä on semmoinen toivominen

ja odottaminen, koska heillä on tuska maa-

ilmassa. Mutta Jumala on viisaudessansa

päättänyt, että veljesten luku pitää täytet-

tämän, ennen kuin maailman loppu tulee,

koska kristityt saavat niin paljon kärsiä

maailmassa Jeesuksen nimen tähden. 

Se on mahdollista ajatella, että kristi-

tyillä tulee kärsimättömyys, koska Kristus

ei tule pian omiansa noutamaan pois tästä

surun laaksosta. Ei kristityt silloin ajattele,

että Jumalalla on muutamia sieluja, jotka

Hän viisaudessansa näkee, että ne käänty-

vät ja tulevat autuuden tuntemiseen. Ja

koska kristityt odottavat tuomion pian tu-

levan ja huutavat alttarin alla: "Herra mik-

set kosta meidän vertamme niille, jotka

maan päällä asuvat!" Silloin annetaan heille

vastaukseksi, että heidän pitää odot taman

vähän aikaa, siksi kuin veljesten luku täy-

tetyksi tulee. Niiden veljesten tähden täytyy

heidän odottaa vielä vähän aikaa, siksi kun

veljesten luku täytetyksi tulee.

Taivaallinen Vanhin tahtoo vielä muu-

tamia lapsia synnyttää niitten sijaan, jotka

nuorena kuolivat. Hänen murheensa nii-

den tähden, jotka nuorena kuolivat, on

suurempi kuin että joku raavas ihminen

kuolee, ja Hänen murheensa ei lopu ennen

kuin Hän saapi toisia sijaan, jotka istuvat

Hänen sylissänsä ja imevät Hänen rinto-

jansa ja ottavat Häntä ympäri kaulan ja

halaavat Häntä. Silloin unhottaa Hän mur-

heensa ja iloitsee niiden ylitse, jotka uu-

desta syntyivät. Odottakaat siis vähän ai-

kaa, te piskuinen lauma, jotka olette kil-

voittelemassa kalliimmassa uskossanne,

odottain teidän lunastustanne! Pian tulevat

vieraat taivaasta katsomaan, kuin ka kaunis

Vapahtajan morsian nyt on, jos hän on

valvomassa, jos hänellä on entinen kau-

neus, jonka hän oli saanut Yljältänsä,

koska hän otettiin kirkkoon morsiamen

tavalla. Ja koska nyt viimeisen ajan merkit

on nähty taivaalla, niin nostakaat nyt pää-

tänne, te Jeesuksen opetuslapset, ja ru-

koilkaat, että viimeisen ajan vaivat lyhet-

täisiin valittuin tähden. Kuule taivaan ja

maan haltija murheellisten, katuvaisten,

uskovaisten ja alaspainettuin huokaus. Isä

meidän jne.

Evankeliumi Luuk. 21: 25

Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Koska

nämät viimeisen ajan merkit rupeevat ta-

pahtumaan, nostakaat päätänne ylös, sillä

teidän lunastuksenne silloin lähestyy."

Seuraavaisesti siitä pitää meidän Ju-

malan armon kautta perään ajatteleman:

minkä tähden Jeesuksen opetuslasten pitää

nostaman päätänsä ylös, koska viimeisen

ajan merkit rupeevat tapahtumaan?

Jeesuksen opetuslapset tuntevat välistä

autuuden esimakua jo täällä armonajassa,

koska he ovat Pyhällä Hengellä täytetyt.

Mutta he ovat hirmuisesti ahdistetut sekä

sisällisesti että ulkonaisesti. Ei ainoastansa

maailman viha ja pilkka, mutta myös si-

sälliset viholliset, perkeleen kiusaukset ja

monen kaltaiset ahdistukset heitä kiusaa -

vat, joita ei surutoin ihminen tunne. Näit-

ten vihollisten tähden tulevat Jeesuksen

opetuslapset nuopeiksi; koska Ylkä viipyy

tulevat kaikki uneliaiksi.

On kirjoitettu, että opetuslapset maka-

sivat murheen tähden yrttitarhassa, kussa

Jeesus hikoili verta. Emme tiedä, oliko

heillä hengellinen murhe siinä paikassa,

mutta sittemmin tuli heille suuri murhe,

koska Jeesus kuoli, ja tämä suuri murhe

oli heille tarpeellinen, sillä heidän mur-

heensa kääntyi iloksi, koska he näkivät

Herran. Ja he täytettiin Pyhällä Hengellä
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helluntaipäivänä. Silloin oli heillä suuri

voima saarnata evankeliumia kaikille.

Mutta kun tuomio ei tullut niin pian kuin

he luulivat, niin he rupesivat kohta epäi-

lemään autuudestansa, niin että Pietari kir-

joittaa kristityille vähää ennen kuole-

maansa: "Jos hurskas tuskalla vapaaksi

tulee, kussa sitte jumalatoin ja syntinen

näkyy?" Ei ole siis ihme, että opetuslapset

tulevat nuopeiksi, koska Herra Jeesus tai-

vaasta ei tule pian omiansa noutamaan

tästä surun laaksosta. Mutta koska viimei-

sen ajan merkit rupeevat tapahtumaan, sil-

loin he saavat nostaa päätänsä, sillä heidän

lunastuksensa silloin lähestyy. 

Jeesuksen opetuslapset ovat jo aikaa

odottaneet tuomion tulevan, mutta kun

tuomio ei tule niin pian kuin he itse tahto-

vat, niin rupeevat muutamat epäilemään

Hänen tulemisestansa, niin kuin me kuu-

lemme Pietarin epistolassa: "Emmepä me

ole kavaloita juttuja noudatelleet teille tiet-

täväksi tehdessämme meidän Herran Jee-

suksen voimaa ja tulemista." Näistä Pie-

tarin sanoista kuuluu, että muutamat olivat

alkaneet epäilemään Hänen tulemises-

tansa. Mutta kyllä Jeesus pian tulee nou-

tamaan murheellisia opetuslapsiansa pois

tästä maailmasta. Minä tiedän, että maail-

massa on teillä tuska, mutta olkaat hyvässä

turvassa, minä voitin maailman! Älkäät

istuko maata päin kallistettuna, vaan nos-

takaat päätänne ylös, koska viimeisen ajan

merkit ilmestyvät taivaassa. Älkäät maat -

ko, te viisaat neitseet, koska Ylkä viipyy,

sillä pian tulee huuto: Katso Ylkä tulee!

Menkäät ulos Häntä vastaan! Ilmankin

teillä on vielä sen verran öljyä lampuissa,

että lamput syttyvät palamaan, koska Ylkä

tulee, vaikka tosin ei ole niin paljon, että

liikenisi antaa tyhmille, jotka ovat niin ras-

kaaseen uneen nukkuneet, että heidän öl-

jynsä on vuotanut maahan. Mutta kuiten-

kin taitavilla on niin paljon öljyä, että lam-

put syttyvät palamaan, koska huuto tulee. 

Te morsiamen piiat! Onkos teillä öljyä

lampuissa? Katsokaat perään, koska te

makaatte ynnä tyhmäin kanssa, vaikka tei-

dän olisi pitänyt valvoman ja niitä tyh-

miäkin huiskuttaman, jotka kuorsaavat

synnin unessa! Katsokaat perään, te mor-

siamen piiat, ettei öljy rupea teiltä puut-

tumaan, koska teillä niin vähän on, ettei

liikene muille antaa! 

Te olette nyt nähneet merkit taivaassa,

jotka käyvät tuomion edellä. Merkit aurin-

gossa: armon aurinko on tullut mustaksi ja

pimeäksi maailmassa; ainoastaan Goosenin

maassa vielä paistaa aurinko. Kuu on tullut

punaiseksi niin kuin veri, se merkitsee,

että verenvuodatukset tulevat maailmassa;

kuoleman enkeli hävittää pakanain esikoi-

set. ainoastansa Israelin lasten huoneissa,

kussa Karitsan veri on pyyhitty pihtipie-

liin, ovat esikoiset elämässä. Merkit täh-

dissä: Lohikäärme on pyrstöllänsä vetänyt

kolmannen osan taivaan tähdistä maan

päälle. Ei ole enää monta tähteä taivaassa,

jotka kelpaavat matkustavaisille ojennuk-

seksi, koska he eksyvät. Nyt on siis vii-

meisen ajan merkit käsillä. Nostakaat pää-

tänne, te Jeesuksen opetuslapset, sillä

teidän lunastuksenne lähestyy. Ei ole enää

niin pitkä aika ennen kuin loppu tulee. Ei

ole enää matkustavaisille ijankaikkisuu-

teen kuin yksi puoli neljännestä matkaa. 

Jos väsyneet polvet rupeavat näänty-

mään, niin rukoilkaat sitä Suurta Ristin-

kantajaa, että Hän vahvistaisi nääntyneet

polvet ja nostaisi väsyneet kädet, että he

jaksaisivat vielä viimeisen puoli neljän-

nestä katkaista. Pian pääsevät väsyneet

luut lepäämään! Pian pääsette isänmaa-

han, kussa kynttilät palavat ja hääpöytä

on valmis! Siellä saatte kaikkien autuait-

ten lasten kanssa pitää sitä suurta sapattia
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ja puhtaammalla ja pyhemmällä kielellä

veisata ylistys- ja kiitosvirttä. Siellä on

enkeleitten laulu ja sanomatoin riemun

ääni kaikilta autuailta sieluilta taivaassa.

Autuas on se, joka löydetään viisasten

neitseitten seassa, joitten lamput ovat pa-

lamassa. He saavat Hänen kanssansa

käydä sisälle hääsaliin. Siellä seisovat

kaikki naurusuulla ja iloisilla silmillä ja

huutavat ylistystä ja kunniaa ja kiitosta

Jumalalle ja Karitsalle. Amen, Jeesuksen

nimeen.
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