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Tämän illan ohjelmassa on ensin Raamattukouluosa, vuorossa 1. Tessalonikalaiskirje, sen jälkeen saamme yhdessä olla vielä hetken katselemassa vaalenneita vainioita ja lähetysnäkymiä ja erityisesti Etiopian kohdalla. Kyösti Jokimies on tehnyt siellä pitkän työn, ja minäkin sain olla siellä v. -72 toistakymmentä vuotta sitten Kyöstin ja Annelin hyvässä hoidossa Gebremengistissä Etelä-Etiopiassa, ja sieltä käsin kierrellä siellä eri puolilla Etiopiaa. Keväällä tulee 4 vuotta sitten, kun sain olla uudelleen siellä pääkaupungissa Kyöstin ja Annelin kodissa. Sain asustella kuukauden päivät heidän kodissaan ja sieltä käsin osallistua Kansallisen kirkon, Megana Jeesus-kirkon yleiskokoukseen ja myös kierrellä tutustumassa tuon kirkon ja seurakuntien ja kansan elämään. Oikeastaan olen näkemässä ja kokemassa Jumalan johdatuksena, että meillä on tänään 1. Tessalonikalaiskirje ja sitten saamme myös olla lähetysnäkyjen äärellä.

1. Tessalonikalaiskirje on suurenmoista sanomaa Jumalan valtavasta armosta ja rikkaudesta mitä Hän sai olla jakamassa Paavalin kautta hänen toisen lähetysmatkansa aikana. 1. Tessalonikalaiskirje kertoo meille näistä tapahtumista kuinka Paavali siellä toisen lähetysmatkansa aikana tuli Tessalonikaan, nykyiseen Salonikiin, joka on Vähän-Aasian ja Euroopan välinen yhdysside, ja joka oli Paavalin aikana hyvin merkittävä kaupunki. Sinne syntyi seurakunta ja siitä kerrotaan meille Apostolien teoissa luvussa 17, kuinka Paavali työtovereineen tuli juutalaisten synagogaan, ja sitten tapansa mukaan hän meni sinne sisälle heidän luoksensa, ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa.

Tässä on hyvin merkittävä sana 2. jakeen lopussa; ”että lähtien kirjoituksista”. Paavalilla oli mukana sen ajan Raamattu, Vanha Testamentti. Kirjakääröt niin kuin hän jossain kirjeessä niistä mainitsee, ja hänellä oli samanlainen mieli niin kuin oli Jeesuksella, Luukas 24–27. Siinähän kerrotaan Jeesuksesta kuinka Hän oli opetuslasten kanssa, Jeesus alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista, ja selitti heille mitä Hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Paavali menetteli samalla tavalla kun hän tuli Tessalonikaan, ja meni sinne synagogaan jossa diasporassa asuvat juutalaiset olivat koolla, kaivoi kassistaan nämä kirjoitukset, ja siellä he kävivät näitä kirjoituksia läpi. Jumalan Pyhä Henki tunnustautui tähän kirjoitusten tutkimiseen sellaisella tavalla, niin että Pyhä Henki avasi siellä monien sydämiä vastaanottamaan sen mitä Paavali puhui. Tällä kohtaa voisimme ottaa esille Tessalonikalaiskirjeestä erityisesti 1. luvun jakeesta 2 eteenpäin. Paavali kirjoittaa: ”Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa, ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Tietäen veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne, että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne.” Siinä kerrotaan mistä Apostolien teoissa mainitaan.

Evankeliumi tuli Tessalonikalaisten tykö: ”Ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte millaisia me olimme teidän keskuudessanne teidän tähtenne, ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä.”

Jakeessa 9 jatketaan: ”Itse he kertovat meistä millainen meidän tulomme teidän tykönne oli, ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa, ja odottamaan taivaista Hänen poikaansa, jonka Hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.” Siellä syntyi seurakunta, ja tämän seurakunnan syntyä ajatellen on tärkeä muistaa tällainen asia, että elävän seurakunnan synnytti Raamattukeskeinen sanoma, Paavali lähti kirjoituksista.

Hän osoitti kirjoituksista heille, mitä näissä kirjoituksissa on Jeesuksesta sanottu. Siellä Pyhä Henki käytti tätä kirjoitettua Jumalan sanaa. Tämä on hyvin tärkeää muistaa kun katselemme Tessalonikan seurakunnan olemusta ja elämää. Joskus Urho Muroma muistaakseni sanoi, että on sellaistakin herätystä olemassa, hän sanoi sitä kitaraherätykseksi. Se ei tarkoita sitä, että kitara olisi pahasta, mutta hän tarkoitti sillä sitä, että on saattanut syntyä jonkunlainen uskonnollinen tunne ja sen tunteen pohjalta sitten jonkunlainen uskonnollinen ratkaisu. Kun sitten tulevat koettelemukset, hän sanoi, nuorten keskuudessa saattaa olla näin, että kun poika pussaa ensimmäisen kerran tyttöä, niin se usko on sitten tipotiessään tai päinvastoin. Kyllähän me tiedämme, että meidänkin päivinämme on tällaistakin uskoa, että nuoria tulee suuri joukko esim. rippikoululeirien jälkeen mukaan seurakuntaan, ja saattavat olla puoli vuotta tai vuoden mukana. Mutta missä he ovat sitten sen jälkeen, kun he ovat kasvaneet 20 tai 25 vuoden ikään? Täällä Tampereella Vanha kirkko täyttyy syksyisin rippikoulun käyneistä nuorista, mutta missä he ovat 1-4 vuoden kuluttua? Onko käynyt niin, että se uskonelämän kipinä ei olekaan syntynyt sillä tavalla, että rippikoululeirillä ei olisikaan tutkittu Jumalan sanaa? Raamatut otettu esille, ja katsottu sieltä mitä Raamattu Jeesuksesta ja pelastuksesta kertoo, niin että lakia ja evankeliumia olisi julistettu ja sen kautta sitten syntynyt usko.

Tessalonikassa kävi niin, että seurakunta syntyi Jumalan sanan kautta Pyhän Hengen voimassa, Pyhän Hengen elämää antavassa voimassa ja että se julistus oli Kristus keskeistä. Paavali osoitti sieltä kirjoituksista Jeesuksen ja sanoi: ”Tämä Jeesus jota minä teille julistan, on Kristus.” Tällainen Kristus keskeinen julistus. Seurauksena oli terveen uskon elämän syntyminen. Tapahtui tervettä kasvua. Paavali oli työtovereineen noin kuukauden päivät Tessalonikassa. Sitten he lähtivät pois paikkakunnalta ja uskoon tulleet jäivät keskenään.

Heille jäi Jumalan sana, Pyhä Henki, Kristus ja keskinäinen rakkaus. Kun sitten Paavali 18 kuukauden aikana kirjoitti heille kirjeensä, ja lähetti heille viestinsä, siellä kävi ilmi, että seurakunta oli omaksunut pelastuksen evankeliumin, niin kuin 1. luvun jakeessa 8 sanotaan: ”Sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaijaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse mitään siitä puhua.”

Uskoon tulleet evankelioivat siellä ympäristöä, ja se on evankelioimistyötä ajatellen ja lähetysstrategisesti erittäin merkittävä totuus tässä. Eli pitäisi päästä omistamaan evankeliumi sillä tavalla, että uskoon tullut voi kertoa tämän pelastuksen evankeliumin toiselle. Tällainen uskoon tullut voi johtaa ja auttaa toisen myös uskoon, sillä tavalla omaksua pelastuksen evankeliumin.

Frank Mangs sanoi kirjassaan Kristitty sielujen voittajana, että uskoon tulleen täytyisi olla niin kuin vissillä tavalla levoton, niin kauan kunnes hän on ainakin yhden ihmisen auttanut sisälle uskoon. Voimme ajatella että Herra antaisi meille tällaista mielenlaatua, että olisimme kulkemassa tuntosarvet herkkinä, missä Herra johdattaa meidän tiellemme jonkun sellaisen, jonka saisimme auttaa elävään uskoon. Tämä on yhteistä ja yleistä pappeutta, ja maallikkovastuuta ajatellen aivan olennainen osa. Olen ajatellut näin, että Paavali oli 46 vuoden ikäinen kun hän tätä kirjoitti, hän oli ollut 16 vuotta uskossa. Nyt hän näki että uskoon tulleet saivat kokea valtavan Jumalan rakkauden, niin kun hän kirjoitti: ”Te Jumalan rakastetut.” Pyhä Henki sai kirkastaa heille tämän suuren, ihmeellisen asian ja totuuden, että heikko ihminen saa olla Jumalan rakastettu.

Jumalan armo sai valaa heihin sitä palsamia ja lääkettä, joka sai hoitaa kaikki heidän haavansa ja valaa heihin rohkeutta ja lujuutta Herrassa. Heidän ei tarvinnut katsella niitä valuvikoja mitä saviastiassa on, vaan saivat katsella sitä aarretta mikä on siinä saviastiassa. Meillähän menee usein energia ja voima, kun me katselemme tätä omaa heikkoa saviastiaa, ja siinä on paljon valuvikoja, ja sitten harmittelemme että kylläpä on rosoinen astia. Kuitenkin Herra haluaisi kirkastaa meille tätä valtavaa aarretta Kristusta, mikä on siinä saviastiassa. Että saisimme unohtaa ne rosoiset kohdat ja katsella enemmän sitä aarretta.

Tessalonikalaiset saivat katsella tätä aarretta ja Pyhä Henki sai tehdä heissä työtänsä. Paavalilla oli vähän sellainen mieli, että tässä voisi siirtyä jo eläkevuosia viettämään. Nämä siskot ja veljet kyllä hoitavat evankeliumin eteenpäin viemisen, ettei meidän tarvitse enää puhua tästä asiasta ollenkaan. Paavali ei kuitenkaan jäänyt eläkkeelle 46 vuotiaana, sitä työkenttää riitti. Oli monia paikkakuntia jossa ei vielä evankeliumia ollut julistettu, ja työkenttää hänelläkin oli, ja hän sai tehdä työtä ihan loppumetreille saakka uskollisesti palvella Herraa. Tessalonikalaisten kohdalla sai usko tällä tavalla kasvaa. Tämän kirjeen sanoma on aivan suurenmoinen kun ajattelemme mitä tällainen Kristuksen katseleminen sai näissäkin itsessään mitättömissä ja heikoissa Tessalonikalaisissa vaikuttaa.

Voisimme hiukan kerrata mitä tässä tulee esille. Ensiksi näemme että jokainen näistä luvuista päättyy Jeesuksen toisen tulemisen sanomaan. Elävään uskonelämään liittyy myös tuore Jeesuksen takaisin tulemisen odotus. Jokainen luku päättyy tähän sanomaan. 1. luku; ”odottamaan taivaista Hänen poikaansa, jonka Hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.” 9. jakeen loppuosa, kuinka heille selvisi tämä, että Herra on pelastanut heidät palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. Siinä on eräs terveen uskonelämän peruspiirre, että silloin kun on pieni lapsi Kristuksessa, silloin kerää aina vain itsellensä ja on kokoamassa itselleen, kiinnostunut itsestään ja puhumassa itsestään. Vähemmän ajattelee miten minun elämäni ja aikani ja voimani voisivat olla Herran käytössä. Kun Herra saa viedä syvemmälle uskossa, niin avautuu nimenomaan, että Herra on pelastanut palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. Mitä tämä palveleminen on? Sen voisi oikeastaan sanoa, että se on käytännössä Jumalan ja Jumalan seurakunnan rakastamista. Palveluteot ovat seurausta Jumalan ja Jumalan seurakunnan rakastamisesta.

Toista lukua katsellessa näkyy jälleen myös se asia mikä tulee esille Ilmestyskirjan 2. luvussa kun puhutaan Smyrnan seurakunnasta. Smyrna tarkoittaa katkeruutta ja siinä kerrotaan kuinka seurakunta eli siellä vainojen keskellä. Jeesuksella ei ollut yhtään nuhteen sanaa Smyrnan seurakunnalle. Jeesuksella oli pelkästään rohkaisun ja lohdutuksen sanaa. Siinä tulee esille, että elävä usko näyttää versovan parhaiten kärsimyksen maaperästä. Ajatelkaa mikä valtava totuus tässäkin on meille kerrottu. 2. luvun alussa kerrotaan: ”Tiedättehän itsekin veljet ettei tulomme teidän tykönne ollut turha, vaan vaikka me ennen, niin kuin tiedätte, olimme kärsineet Filippissä, ja meitä siellä oli pahoinpidelty, oli meillä kuitenkin Jumalassamme rohkeutta puhua teille Jumalan evankeliumia suuressa kilvoituksessa.”

Jakeessa 4: ”Niin kuin Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, niin me puhumme, emme niin kuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Jumalalle, joka koettelee teidän sydämenne.” Jakeessa 6: ”Emmekä ole etsineet kunniaa ihmisiltä, emmekä teiltä, emmekä muilta, vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvon antoa, vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa.” Ajatelkaa miten ihmeellistä rakkautta Pyhä Henki sai valaa Paavalin sydämeen seurakuntalaisia kohtaan, ja myös seurakuntalaisten sydämiin Paavalia kohtaan. Ajatelkaa miten suurenmoinen kuva. Jakeessa 8: ”Niin mekin teitä hellien halusimme antaa teille, ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet.” Ajatelkaa millaisia säveliä, sydämen säveliä, herkkiä säveliä siinä on soimassa.

Tai sitten jakeessa 11: ”Samoin te tiedätte kuinka me niin kuin isä lapsiansa kehotimme itse kutakin teistä, rohkaisimme teitä. Ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valkeuteensa ja kirkkauteensa. Ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te kun saitte meiltä kuulla Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanaa, joka myös vaikuttaa teissä jotka uskotte.”

Jakeessa 13 on tuo pieni sana toisella rivillä, te, siinä puhutaan seurakuntalaisista, uskovista. Siinä käy ilmi mikä oli vaikuttamassa tällaista hengellistä elämää.
Jo jakeessa 12 tulee esille:
1. Jumala kutsui teitä valtakuntaansa
2. kirkkauteensa, ei ainoastaan että pelastuu, vaan myös kirkkauteensa
3. saitte meiltä kuulemamme Jumalan sanan
4. otitte sen vastaan
5. Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa
Tässä on tuotu esille Jumalan sanan valtava voima. Jumalan sanan, joka myös vaikuttaa teissä jotka uskotte.

Jakeessa 14 puhutaan, kuin he juutalaisista. Sitten siinä mainitaan ainakin seitsemän asiaa vastustajista. Jakeessa 15 sanotaan; ”tappoivat Herran.” Toiseksi; ”ovat tappaneet profeetat.” Kolmanneksi; ovat vainonneet meitä.” Neljänneksi; ”eivät ole Jumalalle otolliset.” Viidenneksi jakeessa 16; ”kun estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa.” Kuudenneksi; ” täyttävät syntiensä mittaan.” Seitsemänneksi; ”viha onkin saavuttanut heidät viimeiseen määräänsä asti.” Siellä seurakunta joutui myös elämään vaikeuksien keskellä.

Luvussa 3 on tätä keskeistä sanomaa edelleen. Paavali kirjoittaa; ”emme enää voineet kestää kauemmin:” Jakeessa 2; ”Lähetimme Timoteuksen, veljemme,
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Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa, vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa, sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. Sanoinhan kun olimme teidän tykönänne teille jo edeltäpäin, että meidän oli ahdinkoon joutuminen, niin kuin on käynytkin, ja te tiedätte käyneen. Sen tähden, minä kun en enää jaksanut kestää kauemmin, lähetinkin tiedustelemaan teidän uskoanne, ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut, ja meidän vaivannäkömme mennyt hukkaan. Mutta nyt kun Timoteus tuli teidän tyköänne, meidän tykömme, ja toi meille ilosanoman teidän uskostanne ja rakkaudestanne, ja siitä, että te aina pidätte meitä rakkaassa muistossa ikävöiden meitä nähdäksenne, niin kuin mekin teitä. Sen tähden olemme teidän uskostanne veljet saaneet lohdutusta teihin nähden kaikessa hädässänne ja ahdistuksessanne, sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujina Herrassa.”

Jakeessa 12: ”Teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan, ja kaikkia kohtaan, niin kuin meillä on teitä kohtaan, vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun Hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.” Siellä Paavali työtovereineen oli ahdistusten keskellä, ja siellä Jumalan seurakunta Tessalonikassa eli ahdistusten keskellä, mutta kaiken tämän kautta Pyhä Henki sai lisätä heille rakkautta, niin että heidän maljansa olivat ylitsevuotavia.

4. luvun alussa Paavali kehottaa Tessalonikalaisia edelleen varttumaan pyhityksessä ja veljellisessä rakkaudessa, sekä viettämään hiljaista ja ahkeraa elämää, ja sitten puhuu lohdutuksen sanoja ylösnousemuksesta. 4. luvun loppuosa on eräs keskeinen kohta, jossa on kuvaus millä tavalla tapahtuu lopussa. Jumalan seurakunta ei odota maailmanloppua, vaan Jumalan seurakunta odottaa Kristuksen toista tulemista.

Näyttäisi siltä, että Kristuksen toisen tulemisen ensimmäinen vaihe tapahtuu niin, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, haudat aukenevat. Sitten meidät jotka olemme elossa, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Eli että tässä Kristuksen tulemisen vaiheessa, Jeesus ei tulisikaan maan päälle saakka, vaan pilviin. Sitten Jumalan lapset saavat viettää suurenmoisen sukukokouksen pilvissä. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten meidät jotka olemme elossa, yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan. Minunkin uskova äiti ja isä nousevat sieltä hautausmaalta, ja sitten jos me olemme elossa, sisarukset ja lapset yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Joku on sanonut, että tiedotusvälineillä on sitten paljon kerrottavaa, kun ympäri maailmaa tulee sähkeitä jossa kerrotaan, että on tapahtunut salaperäisiä katoamisia. Washingtonista ja Moskovasta ja Pekingistä ja Tokiosta ja siellä kerrotaan, että jostakin lentokoneesta on hävinnyt lentokapteeni ja lentoemäntä, ja jostakin liikkeestä ykskaks asiakas tai myyjä häviää. Tai liikenteessä katoaa bussin- tai henkilöauton kuljettajia, sinne jäävät Mersut ja muut, jotka ovat olleet äärettömän rakkaita, niin että ne ovat täyttäneet koko elämän. Pankeista ja toimistoista häviää henkilökuntaa. Ne jotka ovat valmiit nousevat yhdessä Kristuksessa kuolleitten kanssa Herraa vastaa yläilmoihin, ja alkavat Karitsan häät, valtavat ilojuhlat. Tämä sanoma on keskeinen Tessalonikalaiskirjeessä, ja se oli alkuseurakunnan elämässä. Tämä luku päättyy tähän sanaan; ”niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.” Alkuseurakunnan eräs tervehdys oli maranata, Herramme tulee, tällainen tervehdys. Aina elävän herätyksen aikana tämä Raamatun keskeinen sanoma on myös palavasti esillä.

Olimme muutama päivä sitten Öljymäellä Jerusalemissa. Menimme sieltä Kidronin laakson yli, ja siellä saatoimme jälleen ajatella sitä tapahtumaa, kun Jeesus oli omien opetuslastensa kanssa Öljymäellä, niin kuin Apostolien teot 1 kertoo. Apostolien tekojen 1. luvun sanoma liittyy Tessalonikalaiskirjeen sanomaan. Apostolien teot 1:9–11: ”Kun Jeesus oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle Hänen mennessään, niin katso heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle, tämä Jeesus joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte Hänen taivaaseen menevän.” Emme tiedä tänä levottomana aikana mitä tulee. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä vuosi saattaa olla maailman historiassa aika merkittävä mitä tapahtuu. Jumalan lapsen ei tarvitse sitä tietääkään mitä tulee, Jumalan lapsi tietää kuka tulee. Jeesus Kristus tulee. Kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne, nostakaa päänne. Teidän vapautuksenne on lähellä. 5. luvun sanoma on myös hyvin ajankohtaista kun ajatellaan Jeesuksen toisen tulemisen sanomaa. ”Aikakausista ja määrähetkistä ei teille veljet ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te veljet ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas, sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia, ja me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.” Siinä on tervettä sanomaa.

Kun ajattelemme jaetta 3; ”Nyt on rauha, ei hätää mitään.” Rauha, rauha, voiko ajatella että sanoma olisi ajankohtaisempaa, kun ajattelemme rauhanmarsseja eri puolella maailmaa, rauhankonferensseja pidetään, miten rauha on päällimmäisenä. Sinä aikana kun Jeesuksen tuleminen tapahtuu, niin on myös näin. Tässä keskeistä näköalaa Tessalonikalaiskirjeen sanomasta. Seurakunta sai syntyä Jumalan sanan kautta, seurakunnan keskuudessa vallitsi keskinäinen rakkaus. Jeesuksen toisen tulemisen odotus sai vaikuttaa palvelemisen mieltä. Jumalan siunaus sai seurakunnan kautta levitä myös ympäristöön. Tässä on meille pieniä eväitä matkan varrelle. Tässä kirjeessä on paljon muitakin kohtia, sellaisia jotka ovat meille hyvin tarpeellisia. 5. luvussa on näitä kehotuksen sanoja: olla hengessä palava, palvella Herraa, älkää henkeä sammuttako, älkää profetoimista halveksuko jne., jotka ovat oikein hyviä.

2. Tessalonikalaiskirje

Viime kerralla käsittelimme 1. Tessalonikalaiskirjettä, ja siinä meillä oli 4. luvussa 1. Tessalonikalaiskirjeen keskeinen sanoma esillä jakeesta 13 jakeeseen 18. Tuossa kappaleessa ilmoituksen sana puhuu meille toisesta osasta Jeesuksen toista tulemista. Eli siinä on kysymys parusiasta, Kristuksen päivästä, ja Kristuksen tulosta hänen omillensa. Tämä osa Raamatun sanomaa on hyvin riemullinen. Kappale päättyy 4. luvussa jakeessa 18 sanaan; ”Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.” Kun katselemme parusia-sanomaa 1. Tessalonikalaiskirjeessä, 2. Tessalonikalaiskirjeessä tulee opetuksen sana Kristuksen toisen tulemisen toisesta puolesta, Herran päivästä.

Apocalypsis kreikankielinen sanoma, vedetään verho pois, Kristuksen tulosta tälle maailmalle. Ilmestyskirjan 6. luvun alussa on kolme sinettiä, ja niissä on kysymys myös lopun tapahtumista. Matteus 24, se on Jeesuksen toisen tulemisen opetuksen luku. Ensimmäistä kertaa avautui omalle sydämelle Raamatun sanoma tältä kohtaa, miten tärkeää on meidän tutkiessamme lopun ajan profetian sanomaa ensin katsella Jumalan olemusta. Sitten Jumalan olemuksesta käsin katsella tätä profetian sanaa, ja sitten Jumalan toimintaa lopun aikana.

Silloin sieltä löytyy tällainen linja, joka kulkee läpi Raamatun. Jumalan olemuksesta Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Ja myönteisesti sanottuna, Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Silloin voidaan nähdä Jumalan toimintaa ajatellen, ja myös lopun ajan toimintaa ajatellen näin, että Jumalan armo kulkee aina ennen tuomiota.

Lopun ajan tapahtumia ajatellen 1. Tessalonikalaiskirjeessä meille avattiin tätä riemullista puolta Kristuksen toisen tulemisen sanomassa. Eli siinä meille avattiin, kuinka Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten meidät, jotka olemme elossa, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan. Matteus 25 puhuu hääjuhlasta, kuin siellä neitsyet vaeltavat kohti häitä. Matteus 22, Jeesuksen sana; ”Kaikki on valmiina, tulkaa häihin.” Lopun ajan sanomaa ajatellen Ilmestyskirjan 1. luvussa on näky Kristuksesta, ennen kuin aletaan kertoa lopun ajan ahdistuksista. 4. luku alkaa; ”Ja katso minä näin, taivaassa oli ovi avoinna.” Ensin Johannekselle näytetään taivas. Ilmestyskirjan 5. luku, kuinka karitsa avaa sinettiä, ja sitten avautuu pelastettujen ylistys ja kiitos. Siinä on Jumalan seurakunnan parusia, eli ylös ottaminen, Kristuksen kohtaaminen, taivaan sävel, taivaan sointu. Ilmestyskirjan 6. luvussa Apocalypsis, vedetään verho pois ja kuvataan mitä maailma kokee toisessa vaiheessa, kun Kristus tulee maan päälle.

2. luvun sanoma on varsin arkaluontoinen, siihen sisältyy sellaista, että se ymmärretään helposti väärin, kun ihminen puhuu rajoittuneesti. Se on varsin vahvaa ruokaa. Ajattelin, että täällä on ehkä äsken uskoon tullut, sellainen joka ei ole vielä kovin syvällä Herran sanassa, että tulee rukiinen leipäpala meidän purtavaksi, niin kuin tässä 2. Tessalonikalaiskirjeessä on. Sen avainsanana voidaan pitää; ”että Hän kirkastuisi pyhissänsä.” Sen keskeinen sanoma on, että Herran tuleminen on kaiken Kristukseen kohdistuvan odotuksen täyttymys.

Pian 1. Tessalonikalaiskirjeen jälkeen Paavali kirjoitti tämän kirjeen. 1. kirje on kirjoitettu n. 52 tai 53 jälkeen Kristuksen. Kirje on lähetetty Korinttosta, Paavali viipyi siellä yhdessä Silvanuksen ja Timoteuksen kanssa. Tässä kirjeessä tulee esille uskovien tila siellä Tessalonikassa. Ensin siinä näkyy, että uutiset olivat suurin piirtein hyviä. 1:3; ”Uskonne runsaasti kasvaa, keskinäinen rakkautenne lisääntyy, teillä on kärsivällisyyttä, teidän uskonne kestää kaikissa vainoissa ja ahdistuksissa, kärsitte Jumalan valtakunnan tähden” jne., tällaisia ilonaiheita Paavali näkee.

2. Tessalonikalaiskirjeessä Paavali purkaa sydämensä kipua, oikeastaan Vapahtajan sydämen kipua. Hänen sydämellään oli myös huoli joistakin asioista mitkä olivat päässeet Tessalonikassa esille. Ensin näemme, että seurakunnassa oli ymmärretty Paavalin opetusta väärin. Hän puhui 11. luvun jakeissa 4-17; ”Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin.” Siellä seurakunnassa esiintyi Paavalin sanojen väärin ymmärtämistä, että vihan aika, lopun loppu olisi jo tullutkin. Sen seurauksena tulivat esille ikävät ilmiöt. 2. luvun alussa Paavali kirjoittaa; ”Mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme Hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä veljet, ettette anna minkään hengen järkyttää itseänne.” Eli oli tällaista henkeä liikkeellä, joka sai Jumalan seurakunnassa järkytystä aikaan, mielen masennusta ja kaaosta, että nyt Jeesuksen tuleminen tapahtuu tuossa tuokiossa, ja tämä oli väärin ymmärrettyä.

Sitten Paavali sanoi; ”…ettette minkään sanaan.” Siellä tulkittiin Paavalin opetusta, ja tulkinta ei osunut kohdalleen. Sitten hän sanoi; ”ettekä minkään kirjeen, meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää.” Siellä oli kirjeitä liikkeellä, joista annettiin kuva, että ne ovat Paavalin kirjoittamia. Todellisuudessa ne eivät olleet Paavalin kirjoittamia. Jumalan seurakunta, uskovat joutuivat tällaiseen seulaan. Sen seurauksena olivat väärinkäsityksen kielteiset vaikutukset. Jakeessa 6 näkyy näitä vaikutuksia; ”Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä veljet vetäytymään pois jokaisesta veljestä joka vaeltaa kurittomasti, eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet.” Jakeessa 7; ”Tiedättehän itse kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne.” Jakeessa 8; ”Emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme.”

Jakeessa 10; ”Sillä jo silloin kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä.” Jakeessa 11; ”Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä heille ei kuulu.” Jakeessa 12; ”Semmoisia me käskemme ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä.” Jae 13; ”Mutta te veljet älkää väsykö tekemästä sitä mikä hyvää on.” Jae 14; ”Mutta jos joku ei tottele sitä mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää hänet, älkääkä seurustelko hänen kanssansa, että hän häpeäisi.” Jakeessa 15; ”Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niin kuin veljeä.” Voimme vain hyvin kuvitella miten kipeitä nämä tilanteet olivat siellä Tessalonikan seurakunnassa, kun tuli tällaista seulonnan aikaa. Toisaalta oli Paavalin opetusta Pyhän Hengen innoittamana, ja sitten oli toisaalta veljiä jotka kiersivät siellä, ja olivat palavia, mutta opettivat toisin. Sen seurauksena oli, että syntyi järkytystä, mielen maltin menettämistä ja sekasortoa. Niin kuin sanoin, niin pyysin armoa, että Herra anna siskojen ja veljien jotka tätä kuuntelevat oikein päin ymmärtää, etten joutuisi sellaiseen tilanteeseen, että täällä olevat siskot ja veljet ymmärtävät väärin niin kuin Paavali ymmärrettiin siellä. Jouduin Jeesuksen toisen tulemisen sanomaa ajatellen katsomaan kirkkohistorian vaiheista, ja totesin esim. sellaisen asian, että v. 156 jälkeen Kristuksen oli Frykian maakunnassa Montanos-niminen julistaja, jonka julistuksen ja opetuksen seurauksena syntyi Montanolainen liike. Hän alkoi puhua hurmostilassa ja sai apulaisikseen naisprofeetat Friskan ja Maximillan, ja hän julisti että Herran tuleminen kirkkaudessaan oli välittömästi lähellä. Tuli välttää avioliittoa ja avioliitossa olevien piti elää vain hengellisessä liitossa. Maailma ja sen meno oli mitä jyrkimmin hyljättävä, ja vetäydyttävä pois. Se sai hyvin outoja piirteitä, ja kävi niin, että hänen aikamääränsä eivät toteutuneet. Kirkon historiassa oli Montanolainen liike kohta alkuseurakunnan jälkeen varsin vaarallinen.

Kun tiedämme miten Jumalan tahto on, että Jeesuksen toisen tulemisen sanomaa pitäisi julistaa lämmöllä ja rakkaudella, sellaisella mielellä, että sinä hetkenä jona ette luule, ihmisen Poika tulee. Samankaltaista voi nähdä amerikkalainen maanviljelijä William Miller 1843–44, hänen laskelmiensa mukaan, ja hän lähti Daniel 8:14 sanasta tätä aikamäärää laskemaan, ja hän päätyi tähän 22.10.1844. Silloin kokoontui n. 2000 ihmistä valkeissa vaatteissa eräälle vuorelle odottamaan Jeesuksen tulemista. Sitten ei tapahtunut tätä, niin hänen työtoverinsa selitti, että siinä tapahtuikin niin, että Kristus meni taivaalliseen pyhäkköönsä suorittamaan puhdistusta.

Jotkut ystävät muistatte miten kipeästi täällä Tampereella koettiin 1980–81 tienoissa, kun oli tällaista opetusta jossa oli näitä päivämääriä. Ihmiset olivat mukana, ja minunkin luokseni jälkimaininkien jälkeen tuli useita kymmeniä henkilöitä sielunhoitoon. Se oli ollut aikalailla ahdistavaa kokea tällainen opetus. Tiedän, että silloin meidän lähettimme Tuppuraisen perhe oli lähdössä Etiopiaan, ja siellä jotkut rakkaat siskot ja veljet olivat tämän opetuksen seurauksena näkemässä, että nyt on loppu niin lähellä, että ei enää kannata tehdä lähetystyötä. Ei enää kannata lähettää lähetystyöntekijöitä. Se teki omalle sydämelle valtavan kipeää, kun tiesin että tämäkin veli vilpittömästi halusi palvella Herraa, ja julistaa Herran sanaa. Tiedän, että oli opettaja, jolla oli syvä rakkaussuhde toisen uskovan kanssa, mutta hän oli sen opetuksen piirissä ja toi esille,

että ei hän voi enää solmia avioliittoa, koska loppu on niin lähellä. Tulee tällaisia seurausilmiöitä. Ajatelkaa miten vaikeaa on tarttua tällaisiin asioihin. Siskot ja veljet jotka innolla ovat tällaisen opetuksen piirissä henki ja hehku päällä, tulee profetioita ja kielillä puhumista ja selittämistä myös tällaisissa tilaisuuksissa, ja ilmenee armolahjat, niin mennä sanomaan että nyt pitäisi hiukan tarkistaa tilannetta.

Tällainen tilanne oli 2. Tessalonikalaiskirjeen kohdalla, siellä Paavali ja seurakunta kokivat sen kipeästi. Minäkin olen kokenut kipeästi, koska en totisesti haluaisi olla sammuttamassa Jumalan tulta, en estämässä profetoimista, kielillä puhumista, vaan päinvastoin näen, että Pyhä Henki jakaa kaikkia armolahjoja seurakunnan rakentamiseksi. Voi miten riemuitsen siitä, että Pyhä Henki antaa profetian hengen langeta tilaisuuteen tai sielunhoitotilanteeseen, niin että Herra saa toteuttaa, niin kuin Korinttolaiskirjeessä sanotaan, että profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehotukseksi ja lohdutukseksi.

Erään veljen kanssa eilen tuolla olimme rukousalttarilla ja profetian henki laskeutui. Koimme alttarilla yhdessä ollessamme, miten Jumalan hengen virvoittava sade tuli. Mitä sitten tähän sanomme? Muistan kun eräälle tällaiselle veljelle, jonka koin kipeästi hänen polkunsa ja tiensä, niin sanoin hänelle: ”Kuka on sen seurakunnan paimen mihin sinä kuulut?” Hän sanoi, että Jeesus. Sehän silloin merkitsi sitä, että hän ei halua ottaa keneltäkään ihmisiltä kehotuksia ja opetuksia vastaan. Hän kysyy suoraan Jumalalta, ja tekee sitten sen mukaan niin kuin hän Jumalalta saa. Tämähän on toisaalta ihan oikein, että meillä tulee olla rakkaussuhde Herraan. Että me Jumalan edessä kyselemme, mitä Herra tahtoisi meidän tekevän ja miten meidän vaeltavan. Näettekö rakkaat siskot ja veljet, että jos meiltä puuttuu seurakuntayhteys siskojen ja veljien kanssa, niin että siellä Herra on asettanut paimenet ja vanhimmat, jotka myös tarvittaessa nuhtelevat ja varoittavat ja kehottavat, niin helposti joudutaan sellaisiin tilanteisiin jossa se valo ei saata ollakaan niin kirkasta kuin se sillä hetkellä näyttää. Niin kuin tästäkin veljestä tiedämme, että hän ei halunnut kuunnella omassa seurakunnassaan vanhimmiston päätöksiä eikä paimenten ajatuksia, vaan oli valmis kulkemaan omia teitänsä. Niin, minkä takia tällaista. Uskon näin, että 2. Tessalonikalaiskirje on Raamatussa meille hyvin opettava, ja meidän pitäisi tätä kirjettä käydä läpi ja katsella ja kysellä mitä sillä on sanottavana meille. Meillä voisi olla silloin tällainen perusasenne, että kun profetoimisesta esimerkiksi Raamattu sanoo, kun joku profetoi, niin toiset arvostelkoot. Jos on tällainen lähtökohta, silloin todennäköisesti pysytään terveellä tiellä. Ei lähdetäkään siitä, että minulla on kaikkein kirkkain valo, vaan toiset saavat arvostella ja sanoa opetuksen ja kehotuksen ja nuhteen, rohkaisun ja lohdutuksen mitä tarvitsen.

Uskon näin, että silloin myös lopun ajan sanoma tulee meille sillä tavalla rakkaaksi ja läheiseksi niin kuin se Herran sydämeltä on meille annettu. Jeesuksen opetus on, että siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan ihminen. Se on Jumalan salaisuus, ja sen takia Herra sanoo, että valvokaa ja rukoilkaa, ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Eli Raamatun terve opetus ja julistus ovat, että meidän pitäisi julistaa rohkeasti ja omalle sydämelle tehdä selväksi; Jeesus tulee pian, valvokaa ja rukoilkaa. Se riittää, että me emme sitten ala sanoa, että sillä vuosikymmenellä tai sinä vuonna tai siinä kuukaudessa. Raamatun opetus on, että sinä hetkenä jona ette luule, vaikka tässä silmänräpäyksessä, että minulla olisi rakkaussuhde Jeesukseen. En tiedä osasinko tämän sanoa sillä tavalla, niin kuin sen Herra olisi halunnut meille sanoa, ei niin että me olisimme loukkaamassa jotakuta toista, tai sitten kiertämässä tällaista kipeää totuutta. Uskaltaisimme sitä katsoa ja sen opetusta, mutta rakkaudessa, niin että se voisi myönteisesti saada meissä Jumalan tahtoa vaikuttaa.

Se on nyt joka tapauksessa näin vajavaisesti sanottu, mutta uskon että Herra kääntää sipulit oikein päin, niin että ymmärrätte kirjeen sanoman. Tuossa tuli jo esille, että tämän kirjeen keskeinen sanoma on toinen osa Jeesuksen tulemisesta. Näin ymmärtäisin Raamatun opetuksesta lopun tapahtumat, että se mitä tänä päivänä Jumalan seurakunta odottaa on tämä 1. Tessalonikalaiskirje 4:13-18, eli parusia, Kristuksen tuloa omillensa. Kristuksessa Kristuksen omat otetaan pilviin ja tuuliin Herraa vastaan. Todennäköisesti tässä vaiheessa Jeesus ei saavu maan päälle, vaan seurakunta temmataan Karitsan häihin. Mikä on sitten tämän seurakunnan tempaamisen ajankohta? Onko se ennen suurta ahdistusta, vai suuren ahdistuksen ajan jälkeen vai suuressa ahdistuksessa? Tiedämme, että siinäkin on opetusta, että ennen tai jälkeen. Näkisin, että suuri ahdistus on niin kuin Raamattu opettaa yksi vuosiviikko, eli seitsemän vuotta. Näkisin näin, että seurakunta temmataan tämän ahdistuksen ajan suurin piirtein puolessa välissä, eli siitä suuresta ahdistuksesta, mutta ehkä se huippuahdistus on vielä edessäpäin. Voidaan sanoa, että ennen sitä suurta ahdistusta, siinä mielessä, että pahimmat ovat edessäpäin, mutta kuitenkin sen suuren ahdistuksen keskellä. Nämä ovat ne jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta, ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet Karitsan veressä.

Sitten Saatana päästetään irti ja se saa suuremman vallan, ja noin puolen vuosiviikon jälkeen Kristus tulee tänne maan päälle näkyvällä tavalla tuhannen tuhansine pyhinensä. Sakaria 14:4: ”Jeesuksen jalat koskettavat Öljymäkeä, ja se on se Herran päivä, vihan päivä.” Niin kuin Ilmestyskirjan 1. luvussa kerrotaan, kuinka ihmiset huutavat vuorilla ja kukkuloilla: ”Langetkaa meidän päällemme ja peittäkää meidät Karitsan vihalla. Kristus tulee tänne alas ja siinä tapahtuu tämä puhdistus, ja todennäköisesti siinä alkaa tuhatvuotinen valtakunta, ja suuri valkea valtaistuin lopullinen tuomio sen jälkeen. Nämä ovat tulkintoja, meidän asiamme ei ole tietää kaavaa millä tavalla se tapahtuu, mutta jotakin tähän suuntaan Raamattu on osoittamassa. Meidän tehtävämme on valvoa, pitää vaatteistamme vaari, niin että se päivä ei yllätä meitä äkkiarvaamatta, kun se tulee niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon elämään, tai niin kuin varas yöllä.

Kolmannen luvun alku tätä taustaa ajatellen, on hyvin hyvä kehotuksen sana: ”Rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin, niin kuin teidän keskuudessanne ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä, sillä usko ei ole joka miehen.” Siinä alkutekstissähän on sana, että Herran sana nopeasti juoksisi, eli Herra tarvitsee alttiita jalkoja, jotka ovat valmiita viemään tätä hyvää sanomaa. ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat jotka vuorilla hyvää sanomaa julistavat.” Minusta tämä, että Herran sana nopeasti juoksi, on hyvin lämmin ja läheinen. Millä tavalla meidän jalkamme alkavat juosta Herran asioilla? Sillä tavalla, että me alamme ensin rukoilla. Se alkaa rukouksesta, ja sen takia tässä ensimmäisenä on, että rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti juoksisi. Melkeinpä voin sanoa itse kullekin teille, siskot ja veljet, ja myös omalle sydämelle, kun alan rukoilla sitä, että Herran sana nopeasti juoksisi, niin kohta juoksen ja vien sitä Herran sanaa. Se on seuraus siitä, että jos alkaa sitä rukoilla. On suuri, valtava Jumalan armo, että meillä on tällainen kehotus. Voi miten ajankohtainen se on jokaiselle meille, että rukoilisimme, että Herran sana nopeasti juoksisi.

Iloitsin siitä mitä sain kuulla Vaasasta. Siellä oli Kansanlähetyksen ja seurakunnan järjestämänä aktio, kymmenen päivän kotikäyntityö. Sitä edelsi koulutusvaihe, ja noin 40–50 seurakuntalaista oli mukana koulutuksessa. Kymmenen päivän aikana he kävivät yli 500 taloudessa, noin vähän yli kymmenen taloutta kullekin. He suorittivat siellä kyselyn, ja siinä viimeisenä oli kysymys, haluaisitteko tulla mukaan pienpiiriin jossa Raamatun pohjalta keskustellaan uskonelämän kysymyksistä. Toistasataa halukasta löytyi näitten vähän yli 500:an talouden piiristä. Niin kuin alussa kerroin, että siinä oli omat alkuvaikeutensa, eivät kaikki heti tulleet. Nyt kun heihin on pidetty useamman kerran yhteyttä, he ovat tulleet sinne pienpiiriin. Neljä uutta pienpiiriä on syntynyt, siellä on siskoja ja veljiä jotka ovat auttamassa ja rohkaisemassa näitä.

Tänään keskustelimme täällä erään tilaisuuden jälkeen Pyynikin kirkkoherran Aulis Raunion kanssa, ja oli puhetta, että kun täällä alkaa nyt vuoden alussa seurakunnan kasvu, maallikkovastuun kurssi, että jospa sitten täällä Pyynikin alueella ja Tuomiokirkkoseurakunnan alueella suoritettaisiin myös kotikäyntityötä. Kyselisimme ihmisiltä minkälaisia ajatuksia heillä on ja kuinka moni heistä haluaisi tulla pienpiiriin. Kiitos Herralle, että monet teistä olette jo ilmoittautuneet tähän seurakunnan kasvu, maallikkovastuun kurssi koulutukseen. Monet teistä saatte oman kasvuryhmän, pienryhmän, niin että saatte olla myös auttamassa toisia.

