Toinen adventtisunnuntai
Herra tulee kirkkaudessaan
Adventtiaika on Vapahtajan tulon odotusta. Sisäinen
valmistautuminen tapahtuu parhaiten rukoillen ja hiljaisuutta viljellen. Vanhastaan adventtiaikaa on kutsuttu pikkupaastoksi. Kurinalaisuus ja päättäväinen liiallisesta ruoasta ja juomasta pidättyminen tukevat keskittymistä mietiskelyyn ja rukoukseen. Toisen adventtisunnuntain aihe on sekä vakava että riemullinen:
Herra Kristus tulee kirkkaudessaan.
Vanhan liiton profeetat puhuvat usein Herran päivästä
vavahduttavin sanakääntein: Herran päivä iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan. Se on Hänen vihansa hehkun, hädän, kurituksen ja häpeän päivä. Se on hämmingin, pilvisen pimeyden ja pelon hirmuinen päivä
Niin vieraat kuin Valittu kansakin joutuvat tulessa
koeteltaviksi. Profeetta Malakia ennustaa, että Herran
ilmestyminen on kuin ahjon hehku, Hän puhdistaa kuin
vahvin lipeä. Kaikki röyhkeät ovat kuin oljenkorsia
(Mal. 3:2,19). Silloin palaa poroksi se kulta, se raha,
jonka mafiapomot, rahan pesijät, osakekeinottelijat ja
me kaikki olemme keränneet uskoen löytävämme elämän rahasta, omaisuudesta ja vallasta. Profeetta Elia on
käyvä sen päivän edellä (Mal. 3:23).
Profeetta Daniel näkee unessa Ikiaikaisen istuutuvan
valtaistuimelleen (Dan. 7:9-14). Taivaan pilvien keskeltä saapuu Ihmisen Poika Ikiaikaisen eteen. Hänelle
annetaan valta, kunnia ja kuninkuus; kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tulee palvella häntä. Elämänpuuksi puhkeava risti kuvaa Ihmisen Poikaa, jonka
luokse kaikki kansat rientävät liput liehuen. Danielin
profetiaan liittyen Herra Kristus lausui ylösnousemisensa jälkeen: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä” (Matt. 28:18).
Herra Jeesus ilmoittaa tulevansa takaisin yllättäen
huolimatta siitä, että merkit auringossa, kuussa ja tähdissä sitä ennakoivat. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa taivaiden
voimien järkkyessä Silloin Ihmisen Poika eli Herra
Jeesus Kristus tulee pilven päällä suuressa voimassaan
ja kirkkaudessaan. Kaikki näkevät Hänet kasvoista
kasvoihin. Hänen tulonsa ympäröi kaiken, ja meidän on
notkistettava polvemme Hänen edessään. Häneen turvautuville se on ilon ja riemun päivä. He nostavat rohkeasti päänsä pystyyn, sillä heidän vapautuksensa on
täyteydessään läsnä. Sydämensä muuhun kiinnittäneet
taas tuntevat kaiken palavan käsistä; heidän turvansa
osoittautuu pettäväksi, ja he joutuvat tekemään tiliä
sydämensä paatumuksesta, epätoivosta, kylmyydestä,
vallanhimosta ja julmuudesta. Jokaisen on tehtävä tiliä
teoistaan ja tekemättä jättämisistään. Myös kansojen
teot punnitaan ja tuomitaan. Taivaan toisesta äärestä
toiseen välähtävän salaman tavoin ilmestyy Herra Jeesus Kristus, ja Hänen kirkkautensa tuo valoon kaikki
pimeyden kätköt.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 80:15-20
Su: Jes. 12:1-6, Room. 15:4-13, Luuk. 21:25-33(-36)
Ma: Hepr. 10:3-6
Ti: Joh. 12:35-40 / Hepr. 10:35-39
Ke: Jes. 35:3-6 / 1. Kor. 4:1-5
To: Luuk. 17:20-24 / Mal. 3:19-20,23-24
Pe: Jaak. 5:7-10 / Jes. 49:8-10
La: Jes. 44:6-8 / Mark. 1:14-15
Virsirukous:
Kun ihmiskunta huutaa peloissansa, ilmestyy Kristus,
näyttää kunniansa.
Nyt koittaa oikeus. Nyt polvillemme! Pilvissä loistaa
merkki Kristuksemme.
Siis ajan merkit nähkää: uutta luodaan, puu kukkii,
kesä keskellemme tuodaan.
On päivä Kristuksen. Nyt polvillemme! Kunnian Herra
tuntee kurjuutemme.
Virsi 160: 2,3

