Saarna 2.adventti
Kristus tulee kunniassaan, Lk. 17:20-24

Milloin Jumalan valtakunta tulee?
20 Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän
vastasi: "Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla.
21 Eikä voida sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' Katsokaa: Jumalan
valtakunta on teidän keskellänne."*

Ihmisen Pojan päivä
22 Opetuslapsilleen hän sanoi:
"Tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden Ihmisen Pojan päivän
mutta ette saa nähdä. 23 Teille sanotaan silloin: 'Hän on tuolla', ja: 'Hän on
täällä', mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. 24 Sillä niin kuin
salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika
oleva ilmestymisensä päivänä.
Fariseukset kysyivät Jeesukselta elämän tärkeintä kysymystä: milloin Jumalan valtakunta tulee?
Juutalaiset odottivat sekä ajallisen valtakunnan ilmestymistä, Daavidin suvun kuninkuuden
palauttamista, että Messiaan valtakunnan ilmestymistä. Evankeliumitekstistä ei käy ilmi, kumpaa
valtakuntaa fariseukset kysymyksellään tarkoittivat. Jeesus vastasi heille, että Jumalan
valtakunnan tulemista ei voi tarkkailla eikä sitä voida sijoittaa vain yhteen paikkaan ”tänne” tai
”tuonne”. Aivan ilmeisesti Jeesus viittaa sanoillaan ”Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän
keskellänne.” itseensä ja ympärillä oleviin opetuslapsiinsa. Opetuslapsilla, noilla aikuisilla miehillä,
ei ollut enää vastaavaa kysymystä mielessään aprikoitavana. He olivat päässeet armosta uskomaan
ja saaneet sydämeensä todistuksen uskostaan Pyhän Hengen kautta. Heille Jeesus sanoi, että on
tuleva aika, jolloin opetuslapset toivovat nähdä edes yhden Ihmisen Pojan eli Jeesuksen päivän,
mutta että he eivät saa enää sitä nähdä.

Varsin arvoitukselliset ja ihmeelliset sanat Jeesukselta! Ihmisen Poika eli Herra Jeesus Kristus teki
täällä maan päällä niitä tekoja, jotka ilmaisivat hänen jumalallisen suuruutensa ja voimansa. Ne
viittasivat hänen toiseen tulemiseensa, jolloin hän kokoaa kaikki kansat eteensä viimeiselle
tuomiolle. Tämä sama Ihmisen Poika, Herra Jeesus Kristus, ennustaa omille opetuslapsilleen, että
heidän elinaikanaan tulee sellainen aika, jolloin Ihmisen Pojan sanotaan olevan siellä ja täällä,
monessa paikassa. Jeesus kuitenkin muistutti opetuslapsiaan, että ”älkää lähtekö minnekään,
älkää juosko perässä.” Sielunvihollinen teki voimakasta eksyttävää työtään heti alkuseurakunnan
järjestäytymisen aikana. Evankelistat ja apostolit kirjoittivat kirjojaan ja kirjeitään tiedostaen
tämän. Monissa paikoissa kristittyjen joukkoon pyrki opettajia, jotka saarnasivat toisenlaista
evankeliumia, mitä Kristus ja apostolit olivat saarnanneet. Liikkeellä oli juutalaiskristillisyyttä sekä
gnostilaisuutta ja muita harhaoppeja. Näistä Jeesus varoitti omiaan.
Tänään olemme paljon lähempänä Ihmisen Pojan ilmestymisen päivää kuin opetuslasten
elinpäivinä. Jos heidän niin varmasti meidän on syytä ottaa vakavasti Vapahtajan sanat: ”Sillä niin
kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva
ilmestymisensä päivänä.” Monien Jeesuksen ennustusten mukaan elämme jo ajan iltaa. Jumalan
sanasta luopuminen yleistyy ja myös suoranainen vastustus sitä kohtaan kasvaa. Monet asiat, joita
ennen pidettiin syntinä, ei sitä enää yhteiskunnallisesti ole, vaikka pyhä Raamattu ilmoittaakin
toisin. Olemme juuri saaneet juhlia 100-vuotiasta itsenäistä Suomea. Kansamme kohtalonvuosina
silloinen presidentti Kyösti Kallio rukoili Suomen puolesta talvisodan aikaan. Rukouksessaan hän
lähestyi Jumalaa mm. näillä sanoilla: ”Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa
elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti.” Tämä rukous on yhä
ajankohtainen.
Saamme jäädä uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, niin täällä kirkossa
kuin viestimien ääressä. Aamen.

