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Sapattina 5. huhtikuuta 2014

Voimakas huuto ja vastustus
”Mutta siellä on vielä Jumalan kansaa; ja ennen kuin Jumalan tuomiot kohtaavat sitä,
täytyy nämä uskolliset Jumalan palvelijat kutsua sieltä pois, »etteivät tulisi hänen
synteihinsä osallisiksi ja saisi kärsiä hänen vitsauksistansa». Tästä johtuu sen enkelin
kuvaama liike, joka tulee alas taivaasta, valaisee maan kirkkaudellaan ja voimallisella
äänellä julistaa Babylonin synnit. Hänen sanomansa yhteydessä kuuluu kutsu:
»Lähtekää siitä ulos, te minun kansani.» Nämä tiedotukset, liittyneinä kolmannen
enkelin sanomaan, muodostavat viimeisen varoituksen, joka annetaan maan
asukkaille.” - Suuri taistelu s. 589
Babylonin viimeinen kukistuminen
1. Mikä tulee olemaan uskonnollisen maailman tila kolmannen enkelin sanoman
ja Ilmestyskirja 18. luvun enkelin sanoman aikana?
Ilm. 14:8; 18:2, 3 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut
on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat." Ja
hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja
tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien
saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä
ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen
kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta."
”Tässä kuvaillaan uskonnollisen maailman kauheaa tilaa. Aina kun totuus hylätään,
ihmisten mieli pimentyy ja sydän paatuu, kunnes he lopulta vaipuvat julkeaan
jumalattomuuteen. Jumalan antamista varoituksista välittämättä he jatkavat
siveyslaissa olevan käskyn halveksimista, kunnes alkavat vainota niitä, jotka sitä
kunnioittavat. Kristuksen sanan ja hänen kansansa halveksiminen on uhmaa häntä
itseään kohtaan. Kun kirkkokunnat hyväksyvät spiritualismin opit, poistuvat lihallista
sydäntä pidättävät rajoitukset, ja uskonnollisuus tulee pahinta vääryyttä salaavaksi
verhoksi. Usko henki-ilmestyksiin avaa oven villitseville hengille ja riivaajien
opeille, ja siten pimeyden enkelit pääsevät vaikuttamaan seurakunnissa.” - Suuri
taistelu s. 588
2. Mitkä ovat tämän sanoman syyt niille, jotka väittävät olevansa kristittyjä, ja
myös muulle maailmalle? Mitä innoitettu kynä kirjoitti yli vuosisata sitten?
Jes. 24:5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait,
muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
Room. 1:21, 25. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana
kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän
ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.;.... nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan
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totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa,
joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
”Jumalan Henki on hitaasti mutta varmasti vetäytymässä pois maanpiiristä.
Vitsaukset ja tuomiot jo kohtaavat Jumalan armon halveksijoita. Pahan välikappaleet
yhdistävät voimiaan ja tiivistävät rivejään. Ne varustautuvat viimeiseen suureen
koitokseen. Maailmassamme tapahtuu pian suuria muutoksia, ja viimeiset siirrot
tulevat olemaan nopeita. Maailmassa vallitseva asiaintila osoittaa, että ahdistuksen
ajat ovat aivat kätemme ulottuvilla. Päivittäiset sanomalehdet ovat täynnä viittauksia
lähitulevaisuudessa puhkeavaan hirvittävään taisteluun. Törkeitä ryöstöjä tapahtuu
tuon tuostakin. Lakot ovat yleisiä. Varkauksia ja murhia tapahtuu joka taholla.
Pahojen henkien riivaamat ihmiset tappavat miehiä, naisia ja pikku lapsia. Ihmiset
ovat hurmaantuneet paheisiin, ja vallalla on kaikkinainen paha.” - Todistusaarteita, 3.
kirja s. 272
Kutsu seurakuntien vilpittömille sieluille
3. Mikä on kiireellinen kutsu, jonka Jumala antaa vilpittömille lapsilleen, jotka
ovat yhä langenneissa seurakunnissa?
Ilm. 18:4; Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te
minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen
vitsauksistansa.
2 Kor. 6:17, 18. Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä,
sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen
teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra,
Kaikkivaltias."”Babylonin tilasta ennustuksen esittämänä aikana sanotaan, että
»hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa».
Ilm. 18: 5. Se on täyttänyt syntimittansa, ja hävitys on pian kohtaava sitä. Mutta siellä
on vielä Jumalan kansaa; ja ennen kuin Jumalan tuomiot kohtaavat sitä, täytyy nämä
uskolliset Jumalan palvelijat kutsua sieltä pois, »etteivät tulisi hänen synteihinsä
osallisiksi ja saisi kärsiä hänen vitsauksistansa». Tästä johtuu sen enkelin kuvaama
liike, joka tulee alas taivaasta, valaisee maan kirkkaudellaan ja voimallisella äänellä
julistaa Babylonin synnit. Hänen sanomansa yhteydessä kuuluu kutsu: »Lähtekää
siitä ulos, te minun kansani.» Nämä tiedotukset, liittyneinä kolmannen enkelin
sanomaan, muodostavat viimeisen varoituksen, joka annetaan maan asukkaille.” Suuri taistelu s. 589
Kaksi valtaa taistelussa
4. Mitä peto ja sen kuva suunnittelee ympäri maailman? Toisaalta, minkä
vakavan varoituksen Jumala lähettää maan asukkaille?
Ilm. 13:15-17. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva
puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne
tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat
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että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi
ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.
Ilm. 14:9-11. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos
joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin
hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen
vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien
edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja
iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen
kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.
”Kauhea on se taistelu, jota kohti maailma käy. Maan vallat yhtyvät taisteluun
Jumalan käskyjä vastaan ja antavat määräyksen, joka velvoittaa »kaikki, pienet ja
suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat» (Ilm. 13: 16) väärää sapattia
viettämällä mukautumaan kirkon vakiintuneisiin tapoihin. Kaikkia, jotka kieltäytyvät
noudattamasta tätä määräystä, rangaistaan yhteiskunnallisen lain mukaan, ja lopulta
selitetään, että he ansaitsevat kuoleman. Toiselta puolen Jumalan laki vaatii
viettämään Luojan lepopäivää, ja Jumala uhkaa vuodattaa vihansa kaikkien niiden
ylle, jotka hänen käskynsä rikkovat.” - Suuri taistelu s. 589
5. Mitä voimakasta työtä väärät saarnaajat tekevät houkutellakseen ihmisiä?
2 Kor. 11:13-15; Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka
tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden
enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden
palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.
1 Kun. 22:23-25 Katso, nyt Herra on pannut valheen hengen kaikkien näiden sinun
profeettaisi suuhun, sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi onnettomuuden." Silloin
astui esille Sidkia, Kenaanan poika, löi Miikaa poskelle ja sanoi: "Mitä tietä Herran
henki on poistunut minusta puhuakseen sinun kanssasi?" Miika vastasi: "Sen saat
nähdä sinä päivänä, jona kuljet huoneesta huoneeseen piiloutuaksesi."
”Monet jotka kuulevat tämän sanoman – suurin osa – eivät sisäistä sen selkeää
varoitusta. Monet ovat uskottomia Jumalan käskyille, jotka ovat luonteen koetinkivi.
Herran palvelijoita tullaan kutsumaan intoilijoiksi. Papit varoittavat ihmisiä, jotta
eivät kuuntelisi heitä. Nooa sai osakseen saman kohtelun, kun Jumalan Henki kehotti
häntä antamaan sanoman, jonka ihmiset joko kuulisivat tai eivät. Koska se
tapahtuukin, Kristuksen paluu yllättää väärät opettajat, jotka puhuvat 'rauhasta ja
turvallisuudesta' ja siitä että 'kaikki jatkuu niin kuin oli alusta asti.' Innoituksen sana
sanoo: 'heitä kohtaa yllättävä tuho.' Jumalan päivä tulee varkain kaikille niille, jotka
ovat maan päällä.” - Testimonies to Ministers and Gospel Workers s. 233
Jumalan laki ja evankeliumi
6. Mitä Jumala tekee suuressa armossaan? Jättääkö Hän ihmiset pimeyteen?
Ilm. 18:1 Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli
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suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan.
“Mutta Jumalan viha ei kohtaa ketään, ennen kuin totuus on hänelle selvinnyt ja hän
vastoin parempaa tietoaan on sen hyljännyt. On useita, joilla ei ole ollut tilaisuutta
kuulla meidän aikaamme koskevia erityisiä totuuksia. Neljännen käskyn
velvoittavuutta ei ole heille koskaan esitetty oikeassa valossa. Hän, joka tuntee
jokaisen sydämen ja tutkii jokaisen vaikuttimen, ei ole jättävä yhtäkään totuuden
tietoa kaipaavaa sielua erehtymään niiden kohtien suhteen, joita taistelu koskee.
Mainitun määräyksen noudattamista ei vaadita tietämättömältä kansalta. Jokainen on
saava kylliksi valoa, voidakseen järkevästi tehdä valintansa.” - Suuri taistelu s. 589
7. Mikä on viimeisen varoituksen sanoman ydin?
Room. 3:24-26; ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen
kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi
uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt
rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään,
osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja
vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
Ilm. 14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja
Jeesuksen uskon.
“Kristuksen vanhurskauden viesti on kuuluva maailman äärestä toiseen
valmistaakseen tietä Herralle. Tämä on Jumalan kirkkaus, joka saattaa päätökseen
kolmannen enkelin työn.” - Todistusaarteita (engl. Vol. 6 s. 605)
Mietiskelyä varten
Ps. 126:5, 6; Ilm. 3:21; Kork.v. 6:10
“Kirkko on loistava 'kirkkaana kuten kuu, selkeänä kuin aurinko ja kauheana kuten
sotalippujen armeija.' Jumalan palvelijoiden täytyy yhdessä Kristuksen kanssa
työskennellen vierittää pois kirous, joka on tehnyt seurakunnasta niin penseän. (Ilm.
3:15-19.) Kunniallisuus paljastaa toivon uudistuksesta (Ilm. 3:20, 21).”
- (Letter 130, 1902) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 7 s. 966
“Kristuksen vanhurskauden sota-asussa seurakunta on käyvä viimeiseen taisteluunsa.
»Kauniina kuin kuu, kirkkaana kuin päivänpaiste, peljättävänä kuin sotajoukot»
(Kork.v. 6: 10) se on lähtevä kaikkeen maailmaan, voittajana ja voittamaan.” Patriarkat ja profeetat s. 503
*****
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Sapattina 12. huhtikuuta 2014

Voimakkaan huudon tulokset
“Maan asukkaiden joukossa, kaikkiin maihin hajaantuneina, on niitä jotka eivät ole
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notkistaneet polveaan Baalille. Taivaan tähtien tavoin, jotka näkyvät vain öisin, nämä
uskolliset loistavat silloin kun pimeys peittää maan ja synkeys kansat. Pakanallisessa
Afrikassa, Euroopan ja Etelä-Amerikan katolisissa maissa, Kiinassa, Intiassa, merten
saarilla ja maan kaikilla pimeillä kulmilla Jumalalla on valtaisa joukko valittuja, jotka
vielä tulevat loistamaan pimeyden keskellä ja ilmaisemaan luopuneelle maailmalle
selvästi, mikä muuttava voima liittyy hänen lakinsa noudattamiseen. Nytkin heitä jo
on jokaisen kansanheimon, kielen ja kansan keskuudessa. Syvimmän luopumuksen
aikana, jolloin saatana suurimpaan yritykseensä ryhtyen koettaa saada »kaikki, pienet
ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat» vastaanottamaan,
kuolemanrangaistuksen uhalla, väärän lepopäivän noudattamisen merkin, nämä
uskolliset, »moitteettomat ja puhtaat, — — tahrattomat Jumalan lapset» loistavat
»niinkuin tähdet maailmassa» (Ilm. 13: 16; Fil. 2: 15). Mitä pimeämpi yö on, sitä
kirkkaammin he loistavat.” - Patriarkat ja profeetat s. 130, 131
Vastustuksen kohtaaminen
1. Mitä katolisuus, langennut protestanttisuus ja maalliset voimat tekevät
Saatanan yllyttäminä? Minkä kannan Jumalan lapset ottavat?
Ilm. 12:17. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen
jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
1 Piet. 5:9; Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy
teidän veljiennekin maailmassa kestää.
Luuk. 10:19, 20. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää
kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että
teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."
“Sanomaa seuraava voima herättää vain vihaa sen vastustajissa. Papit tulevat
tekemään melkein yli inhimillisiä ponnistuksia, estääkseen valon loistamasta
seurakuntiinsa. Kaikin käytettävissä olevin keinoin he koettavat estää ihmisiä
punnitsemasta näitä tärkeitä kysymyksiä. Kirkko vetoaa yhteiskunnallisen vallan
vahvaan käsivarteen. Katolilaiset ja protestantit liittyvät yhteen tässä työssä. Kun
pakollista sunnuntain viettoa vaativa liike tulee rohkeammaksi ja päättäväisemmäksi,
vedotaan lakiin niiden vastustamiseksi, jotka pitävät Jumalan käskyt. Heitä uhataan
sakoilla ja vankeudella. Muutamille tarjotaan korkeita virkoja sekä muita palkkioita
ja etuja houkuttelemaan heitä kieltämään uskonsa. Mutta heidän järkkymätön
vastauksensa on: »Näyttäkää meille Jumalan sanalla, että me olemme väärässä» —
sama vastaus, minkä Luther antoi samanlaisissa olosuhteissa. Ne, jotka haastetaan
oikeuteen, puolustavat totuutta voimakkaasti, ja jotkut kuuntelijoista päättävät pitää
kaikki Jumalan käskyt. Näin tuodaan valo tuhansille, jotka muutoin eivät saisi tietoa
näistä totuuksista.” - Suuri taistelu s. 591, 592
2. Mitä tapahtuu perheissä jotka eivät ole ottaneet vastaan uskoa Jeesukseen?
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Matt. 10:21, 22; Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat
vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun
nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
2 Tim. 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa,
joutuvat vainottaviksi.
“Omantunnonmukaista kuuliaisuutta Jumalan sanalle kohdellaan kapinoimisena.
Saatanan sokaisemina vanhemmat tulevat osoittamaan ankaruutta ja raakuutta
uskovia lapsiaan kohtaan. Isäntä ja emäntä sortavat palvelijoitaan, jotka tahtovat pitää
Jumalan käskyt. Hellät tunteet tukahdutetaan; lapset tehdään perinnöttömiksi ja
ajetaan pois kotoa. Silloin täyttyvät kirjaimellisesti Paavalin sanat: »Kaikki, jotka
tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.» 2 Tim.
3:12. Kun totuuden puolustajat kieltäytyvät kunnioittamasta sunnuntai-lepopäivää,
heitetään muutamia heistä vankeuteen, toisia ajetaan maanpakoon ja joitakuita
kohdellaan orjina. Inhimilliselle ymmärrykselle tämä kaikki näyttää nyt
mahdottomalta. Mutta kun Jumalan hillitsevä Henki vetäytyy pois ihmisistä ja he
joutuvat Jumalan käskyjä vihaavan saatanan hallintaan, ilmenee outoja asioita. Sydän
voi olla hyvin julma, kun Jumalan pelko ja rakkaus ovat poistuneet. - Suuri taistelu s.
592
3. Kenen eteen Jumalan kansan on astuttava taivaallisen armon viimeisinä
päivinä totuuden tähden?
Matt. 10:16-20 Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa
siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he
vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä ruoskivat; ja teidät viedään
maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille.
Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä
puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te
itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.
“Et tiedä, millaisen vastuun saatat saada. Et tiedä, milloin sinut kutsutaan antamaan
todistuksesi totuuden nimessä. Monen on astuttava lakia valvovien oikeuksien eteen,
joidenkin kuninkaiden ja oppineiden eteen vastatakseen uskostaan.” - Messages to
Young People s. 86
“Meille ei näytä mahdolliselta, että kenenkään täytyisi pärjätä yksin, mutta jos
Jumala on koskaan puhunut kauttani, koittaa aika, jolloin meidät viedään neuvostojen
ja tuhansien muiden Hänen nimensä tähden ja jokaisen täytyy antaa uskostaan
perustelu. Silloin koittaa kovimman arvostelun aika jokaisen totuuden
vastaanottaneen tielle. Silloin meidän täytyy tutkia Jumalan Sanaa, jotta tietäisimme
miksi uskomme oppeihin joita edustamme.” - (Review and Herald, 18. joulukuuta
1888) Last Day Events s. 209
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Välineet, joita Jumala käyttää
4. Millaisia ovat ne työntekijät, joita Jumala käyttää työvälineinään ehtoosateen
aikana?
Room. 8:35-39. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai
ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niinkuin
kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään
teuraslampaina." Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa,
joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei
enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys,
eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Fil. 2:13,15.
sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että
tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. että olisitte moitteettomat ja puhtaat,
olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden
joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa,
“Siten on myös kolmannen enkelin sanoma tuleva julistetuksi. Kun tulee aika, jolloin
sitä saarnataan suurimmalla voimalla, Herra on käyttävä vaatimattomia
välikappaleita, johtaen niiden mieliä, jotka pyhittäytyvät hänen palvelukseensa.
Nämä työntekijät tulevat kykeneviksi toimeensa Pyhän Hengen voitelun kautta
paremmin kuin oppilaitoksissa tapahtuvan opetuksen avulla. Uskon ja rukouksen
miehet ryhtyvät sisäisen pakon vaatimina toimimaan pyhällä innolla, esittäen niitä
sanoja, joita Jumala heille antaa. Babylonin synnit paljastetaan. Ne kauheat
seuraukset, mitkä johtuvat siitä, että yhteiskunnalliset viranomaiset pakottavat kansaa
noudattamaan kirkon määräyksiä, spiritualismin leviäminen, paavinvallan salainen,
mutta nopea eteneminen — kaikki tämä paljastetaan. Nämä vakavat varoitukset
herättävät kansan. Tuhansittain ihmiset, jotka eivät koskaan ennen ole kuulleet
sellaisia sanoja, tulevat niitä nyt kuuntelemaan.” - Suuri taistelu s. 590, 591
5. Jumalan viinitarhan työntekijöiden lisäksi, keitä muita kutsutaan
lipunkantajiksi ehtoosateen aikana? Keitä muita ihmisiä liittyy Jumalan
riveihin saarnatakseen sanomaa?
1 Kun. 19:18; Mutta minä jätän jäljelle Israeliin seitsemäntuhatta: kaikki polvet,
jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta
antaneet."
Matt. 20:6, 7. Ja kun hän lähti ulos yhdennentoista hetken vaiheilla, tapasi hän vielä
toisia siellä seisomassa; ja hän sanoi heille: 'Miksi seisotte täällä kaiken päivää
joutilaina?' He sanoivat hänelle: 'Kun ei kukaan ole meitä palkannut.' Hän sanoi
heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani.'
Mark. 10:13-16 Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta
opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi
heille: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten
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on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan
valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle." Ja hän otti heitä syliinsä, pani
kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.
“Henki kehottaa Jumalan lapsia kulkemaan eteenpäin ja julistamaan taivaasta tullutta
sanomaa. Henki on vuodatettu jokaisen ylle, joka on uskollinen sen kehotukselle ja
jättää pois kaikki ihmisten koneistot, velvoittavat säännöt ja metodit; he julistavat
totuutta Hengen valtavassa voimassa. Kansanjoukot saavat uskon ja liittyvät Jumalan
armeijaan.” - (Review and Herald, 23. heinäkuuta 1895) Evangelism, s. 700
“Jumalan palvelijat, joiden kirkastuneet kasvot loistavat pyhästä innostuksesta,
kiiruhtavat paikasta paikkaan, julistaen taivaan sanomaa. Tuhannet äänet kaikkialla
maan päällä kuuluttavat varoitusta. Ihmeitä tehdään, sairaita parannetaan ja
tunnusteot seuraavat uskovaisia. Mutta saatanakin vaikuttaa valheen voimalla ja
ihmeillä, saattaen tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ilm.
13:13. Siten maan asukkaat saatetaan valitsemaan kantansa.” - Suuri taistelu s. 595
Ratkaiseva maailmanlaajuinen sanoma
6. Kuinka laajalle kolmannen enkelin voimakas huuto ulottuu?
Ilm. 18:1 Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli
suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan.
“Se enkeli, joka liittyy kolmannen enkelin sanoman julistustyöhön, valaisee koko
maan kirkkaudellaan. Täten ennustetaan harvinaisen voimallinen maailmanlaajuinen
työ. Adventtiliike vuosina 1840—1844 oli Jumalan voiman ihana ilmestys.
Ensimmäisen enkelin sanoma vietiin maailman kaikille lähetysasemille, ja
muutamissa maissa heräsi suurin uskonnollinen harrastus, mitä missään maassa on
nähty kuudennentoista vuosisadan uskonpuhdistuksen jälkeen; mutta nämä on
voittava se mahtava liike, joka syntyy kolmannen enkelin viimeisen varoituksen
aikana.” - Suuri taistelu s. 594
“Silloin näin mahtavan enkelin, jolle oli annettu tehtäväksi laskeutua maan päälle,
yhdistää äänensä kolmanteen enkeliin ja antavan voimansa hänen sanomalleen. Suuri
voima ja kirkkaus liittyi enkeliin ja kun hän laskeutui, maa valkeni hänen
kirkkaudestaan.” - Early Writings s. 277
7. Mitkä ovat voimakkaan huudon tulokset?
Joh. 15:8; Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette
minun opetuslapsikseni.
Ilm. 7:3; ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita,
ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan."
Jes. 53:11, alkuosa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi…
“Valo, joka laskeutui odottavien ylle, tunkeutui kaikkialle, ja ne seurakunnissa olevat,
joilla oli vähänkään valoa, jotka eivät olleen kuulleet ja hylänneet kolmea sanomaa,
tottelivat kutsua ja jättivät langenneet seurakunnat.... Kaikki koeteltiin ja jotkut
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kutsuttiin pois uskonnollisista ryhmistään. Pakottava voima liikutti rehellisiä, kun
taas Jumalan voiman ilmentyminen aiheutti pelkoa niille sukulaisille ja ystäville jotka
eivät uskoneet, niin että he eivät uskaltaneet tai heillä ei ollut voimaa estää niitä jotka
tunsivat Jumalan Hengen työn itsessään. Viimeinen varoitus annettiin jopa köyhille
orjille ja heidän joukossaan hurskaat vuodattivat iloisia laulujaan tämän onnellisen
vapautuksen vuoksi.... Jumala teki työtä ja jokainen pyhä, seurauksia pelkäämätön
seurasi oman omantuntonsa vakaumusta ja liittyi niihin, jotka pitivät Jumalan kaikki
käskyt; ja julistivat kolmatta sanomaa voimalla.” - Early Writings s. 278
Mietiskelyä varten
Hab. 2:3; Matt. 5:14-16; Jes. 41:18; Matt. 16:18
“Lahjakkaat, kaunopuheiset miehet, jotka kerran iloitsivat totuudessa, käyttävät
kykyjään sielujen pettämiseen ja eksyttämiseen. He tulevat entisten veljiensä
katkerimmiksi vihollisiksi. Kun sapatinpitäjät viedään tuomioistuinten eteen
vastaamaan uskostansa, nämä luopiot tulevat saatanan tehokkaimpina välikappaleina
esittämään väärässä valossa ja syyttämään heitä sekä valheellisilla kertomuksilla ja
vihjailuilla kiihottamaan vallanpitäjiä heitä vastaan. Tänä vainon aikana koetellaan
Herran palvelijain uskoa. He ovat uskollisesti julistaneet varoitusta, luottaen
ainoastaan Jumalaan ja hänen sanaansa. Jumalan Henki on vaikuttanut heidän
sydämeensä ja vaatinut heitä puhumaan. Pyhän innon ja voimakkaan jumalallisen
vaikutuksen kannustamina he ryhtyivät täyttämään velvollisuuttaan, laskematta niitä
seurauksia, jotka koituisivat Jumalan heille antaman sanan puhumisesta kansalle.” Suuri taistelu s. 592
*****
16
Sapattina 19. huhtikuuta

Koeajan päättyminen
“Kun Jeesus kaikkeinpyhimmässä nousee paikaltaan, riisuu yltään välittäjänpukunsa
ja pukeutuu koston vaatteisiin, on työ syntisten hyväksi päättynyt. Silloin koittaa
päivä, jolloin lähtee liikkeelle käsky: 'Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä...
ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön
edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni
kullekin hänen tekojensa mukaan.' Ilm. 22:11, 12” - Todistusaarteita, 1. kirja s. 266
Jumalan palvelijoiden sinetöinti loppuun suoritettu
1. Mitä tapahtuu kun sinetöivä enkeli lopettaa tehtävänsä? Mitä Jeesus tuolloin
lausuu?
Hes. 9:11; Ja katso, pellavavaatteisiin puettu mies, jolla oli kirjoitusneuvot
vyöllänsä, toi tämän sanan: "Minä olen tehnyt, niinkuin sinä käskit minun tehdä."
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Ilm. 21:6. Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu.
Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.
Ilm. 22:11 Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen,
saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka
on pyhä, pyhittyköön edelleen.
“Näin enkelien kiirehtivän edestakaisin taivaassa. Enkeli, jolla oli kirjoitusneuvot
lanteillaan, palasi maan päältä ja kertoi Jeesukselle, että hänen työnsä oli tehty, ja että
pyhät oli laskettu ja sinetöity. Silloin näin Jeesuksen, joka oli palvellut kymmenen
käskyä sisältävän arkin edessä, heittävän pois suitsukeastian. Hän nosti kätensä ja
sanoi kuuluvalla äänellä 'Se on täytetty.' Kaikki enkelijoukot ottivat kruununsa pois,
kun Jeesus teki tämän juhlavan julistuksen, 'Vääryyden tekijä tehköön edelleen
vääryyttä, joka on saastainen, saastukoon yhä edelleen, joka on vanhurskas tehköön
edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.'” - Early Writings s.
279, 280
2. Mitä Jeesukselle Kristukselle annetaan, kun armonaika päättyy?
Dan. 7:14; Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat,
kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei
lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.
Luuk. 1:32, 33; Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi,
ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on
oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä
loppua oleman."
Ilm. 11:15 Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä,
jotka sanoivat: "Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen
Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti."
“Jokainen tapaus on päätetty elämäksi tai kuolemaksi. Kun Jeesus palveli pyhäkössä,
tuomiota oli pidetty kuolleisiin vanhurskaisiin ja sitten elossa oleviin vanhurskaisiin
nähden. Kristus oli saanut valtakuntansa sovitettuaan kansansa ja pyyhittyään pois
heidän syntinsä. Valtakunnan alamaiset oli koottu. Karitsan häät olivat päättyneet. Ja
valtakunta ja sen suuruus koko taivaan alla annettiin Jeesukselle ja pelastuksen
perillisille ja Jeesus hallitsi kuningasten Kuninkaana ja herrain Herrana.” - Early
Writings s. 280
“Hän tulee Vanhaikäisen luo taivaassa vastaanottamaan vallan, kunnian ja
valtakunnan, jotka annetaan hänelle hänen välittäjätyönsä päättyessä.” - Suuri taistelu
s. 474
Synnit pannaan Saatanan päälle
3. Mitä tapahtui muinaisessa pyhäkköpalvelussa, kun pyhäkkö puhdistettiin?
Kenen päälle asetetaan vanhurskaiden synnit, kun Vapahtaja lopettaa
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välitystyönsä?
3. Moos. 16:10,20-22 Mutta se kauris, jonka arpa määräsi Asaselille, asetettakoon
elävänä Herran eteen, että sille toimitettaisiin sovitus ja se sitten päästettäisiin
erämaahan Asaselille… Ja kun hän on loppuun toimittanut pyhäkön ja ilmestysmajan
ja alttarin sovittamisen, tuokoon hän sen elävän kauriin. Ja Aaron laskekoon
molemmat kätensä elävän kauriin pään päälle ja tunnustakoon siinä kaikki
israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä
tahansa, ja pankoon ne kauriin pään päälle ja lähettäköön sen, sitä varten varatun
miehen viemänä, erämaahan. Näin kauris kantakoon kaikki heidän pahat tekonsa
autioon seutuun; ja kauris päästettäköön erämaahan.
“Kun Kristus pappispalveluksensa lopussa oman verensä ansiolla poistaa kansansa
synnit taivaallisesta pyhäköstä, hän asettaa ne saatanan päälle, jonka tuomiota
toimeenpantaessa täytyy kärsiä lopullinen rangaistus. Syntikauris vietiin autioon
erämaahan, mistä se ei enää koskaan tullut Israelin seurakunnan luo. Samoin
karkoitetaan saatana ikuisiksi ajoiksi Jumalan ja hänen kansansa luota; ja kun synti ja
syntiset lopullisesti hävitetään, on hänkin lakkaava olemasta.” - Suuri taistelu s. 422
“Sinä pelottavana aikana, Jeesuksen välitystyön loputtua, pyhät elivät Jumalan
kasvojen edessä ilman välittäjää. Jokainen tapaus oli päätetty, jokainen jalokivi
luettu.” - Early Writings s. 280
Syntisten tilanne
4. Mitä syntiset kokevat koetusajan lopulla?
Ilm. 16:1 Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle
enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan
päälle."
“Kun Jeesus lähti pois kaikkein pyhimmästä, kuulin kellojen soivan Hänen
vaatteissaan, ja kun Hän lähti, pimeä pilvi peitti maan asukkaat. Silloin ei ollut
välittäjää loukatun Jumalan ja syyllisen ihmisen välillä. Kun Jeesus oli Jumalan ja
syyllisen ihmisen välillä, oli jotakin, joka pidätti kansaa, mutta kun Hän lähti ihmisen
ja Isän välistä, poistui se, mikä pidätti kansaa ja Saatana sai vallan. Vitsauksia oli
mahdoton vuodattaa silloin kun Jeesus toimi pyhäkössä, mutta kun Hänen työnsä oli
tehty loppuun ja Hänen välitystyönsä sai päätöksen, ei ole mitään pitelemässä
Jumalan vihaa, ja se purkautuu suojattomien syntisten päälle, niiden, jotka
halveksivat pelastusta ja vihasivat moitteita..” - Early Writings s. 280
5. Mitä katumaton etsii ja kaipaa tässä kauheassa tilanteessa?
Aam. 8:11, 12 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän
maahan: en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän.
Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään; he samoavat etsien Herran
sanaa, mutta eivät löydä.
“Ne jotka eivät arvosta Jumalan sanaa kiirehtivät edestakaisin, vaeltavat mereltä
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merelle ja pohjoisesta itään, etsien Herran sanaa. Enkeli sanoi 'He eivät löydä sitä.
Maassa on nälänhätä; ei pula leivästä, ei janoa vedestä, vaan Jumalan sanojen
kuulemisesta. Mitä he eivät tekisi yhdestä hyväksyvästä Jumalan sanasta! Mutta ei,
heidän täytyy nähdä nälkää ja janota. Päivästä toiseen heillä oli tarjolla pelastus,
mutta he arvostivat enemmän maallisia rikkauksia ja nautintoja kuin taivaallisia
aarteita. He ovat hylänneet Jeesuksen ja väheksyvät Hänen pyhiään. Saastainen pysyy
saastaisena ikuisesti.'” - Early Eritings s. 281, 282
6. Mitä sitten kuullaan niiden joukossa, jotka hylkäävät Jumalan armon?
Luuk. 6:25 Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä,
jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä!
“Monet syntiset raivostuivat, kun he kärsivät vitsauksien vaikutuksista. Se oli
pelottavan kärsimyksen aikaa. Vanhemmat moittivat karvaasti lapsiaan ja lapset
vanhempiaan, veljet siskojaan ja siskot veljiään. Kovaäänistä ja valittavaa itkua
kuului joka suunnalta. 'Sinä estit minua saamasta totuutta, joka olisi saattanut pelastaa
minut tästä kauheasta tilanteesta.' Ihmiset kääntyivät pappeja vastaan katkeralla
vihalla ja lähestyivät heitä sanoen: 'Ette varoittaneet meitä. Kerroitte meille, että
maailma muuttuisi ja huusitte 'rauha, rauha' vaientaaksenne jokaisen pelon. Ette
kertoneet meille tästä tilanteesta; kaikki ne, jotka varoittivat meitä, te leimasitte
intoilijoiksi tai pahoiksi ihmisiksi, jotka pilaisivat meidät.' Mutta näin, että papit eivät
välttäneet Jumalan vihaa. Kärsimys oli kymmenkertainen kuin muiden ihmisten.” Early Writings s. 282
Kutsu elämään
7. Mitä Jumala tahtoo suuressa rakkaudessaan? Minkä kutsun Hän siksi antaa
kaikille, jotta liittyisimme ikuiseen elämään Hänen kanssaan?
2 Piet. 3:9; Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä
viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että
kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.
Ilm. 3:20, 21. 20. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun
ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen
kanssaan, ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani
valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen
valtaistuimellensa.
Matt. 11:28-30 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä
annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä
olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun
ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."
“Mutta syntiselle tarjotaan vielä armoa. 'Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra,
Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy
tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkä tähden te
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kuolisitte, Israelin heimo' (Hes. 33:11). Katumaton kuulee tänäänkin hänen äänensä,
joka sydän tuskaa täynnä huudahti katsoessaan rakastamaansa kaupunkia: 'Jerusalem,
Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt,
kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa
poikansa siipensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä
hyljätyksi'' (Luuk. 13:34, 35). Jeesus näki Jerusalemissa vertauskuvan maailmasta,
joka oli hylännyt Hänen armonsa ja halveksinut sitä. Hän itki sinun tähtesi, sinä
itsepäinen ihminen! Jeesuksen vuodattaessa kyyneleitä vuoren rinteellä Jerusalem
olisi vielä voinut katua ja välttyä tuomiolta. Taivaan lahja oli vielä vähän aikaa
tarjona sille. Samalla tavalla Kristus vielä kutsuu sinua rakastavin sanoin...”
- Vuorisaarna s. 159, 160
Mietiskelyä varten
Matt. 13:24-30, 47-50; 25:31-46
“Vertaukset lusteesta ja nuotasta opettavat selvästi, ettei tule sellaista aikaa, jolloin
kaikki jumalattomat kääntyisivät Jumalan puoleen. Nisu ja luste kasvavat yhdessä
elonleikkuuseen asti. Hyvät ja kelvottomat kalat vedetään yhdessä rannalle lopullista
erottelua varten. Edelleen nämä vertaukset opettavat, ettei tuomion jälkeen ole mitään
uutta koetusaikaa. Evankeliumin työn päättymistä seuraa välittömästi hyvien ja
pahojen erottaminen toisistaan, mikä ratkaisee molempien kohtalon ikuisiksi ajoiksi.”
- Kristuksen vertaukset s. 84, 85s
*****
17
Sapattina 26. huhtikuuta 2014

Ensimmäisten vitsausten vuodattaminen
“Armon enkeli jättää pian maailman ja seitsemän viimeistä vitsausta tullaan
vuodattamaan.... Jumalan kärsivällisyys ja armo ei aina odota.... Jumalan vihan
salamat lankeavat pian ja kun Hän alkaa rankaisemaan rikkojia, ei tule olemaan
lepohetkeä ennen loppua.” - Testimonies to Ministers and Gospel Workers s. 182
Neljä tuulta päästetään irti
1. Mitä tulee maan päälle kun koetusaika päättyy?
Ilm. 15:8; Ja temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen
voimastansa, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennenkuin niiden
seitsemän enkelin seitsemän vitsausta oli käynyt täytäntöön.
Ilm. 16:1 Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle
enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan
päälle."
“Näin, ettei Jeesus jättäisi kaikkein pyhintä ennen kuin jokainen tapaus olisi päätetty
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joko pelastukseksi tai perikadoksi, ja ettei Jumalan viha tulisi ennen kuin Jeesus on
lopettanut tehtävänsä kaikkein pyhimmässä, riisunut päältään pappispukunsa ja
pukeutunut koston vaatteisiin. Silloin Jeesus astuu Isän ja ihmisen väliin ja Jumala ei
pysy enää hiljaa, vaan vuodattaa vihansa niiden päälle, jotka ovat hylänneet Hänen
totuutensa. Näin, että kansakuntien viha, Jumalan viha ja kuoleman tuomion aika
ovat erillisiä, yksi toistaan seuraten, ja ettei Mikael ollut noussut, ja että se vaikea
aika, jollaista ei ole koskaan ollut, ei ole vielä alkanut. Kansat ovat nyt vihaisia, mutta
kun Ylimmäinen Pappimme on päättänyt työnsä pyhäkössä, Hän nousee ylös, pukee
ylleen koston vaatteet ja silloin vuodatetaan seitsemän viimeistä vitsausta.” - Early
Writings s. 36
2. Mitä neljä enkeliä neljällä maailman kulmalla silloin vapauttaa?
Ilm. 7:1-3 Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja
pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan
päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin
kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi
suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja
merta, ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen
kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan."
“Enkelit pidättelevät nyt sodan tuulia, jotta ne eivät puhaltaisi ennen kuin maailmaa
on varoitettu sen tulevasta tuomiosta, mutta myrsky on nousemassa, valmiina
puhaltamaan maailman ylle, ja kun Jumala antaa enkeliensä vapauttaa nämä tuulet,
tulee tapahtumaan sellaista, mitä ei voi kynin kuvailla.” - Education s. 179, 180
“Silloin on saatana syöksevä maan asukkaat viimeiseen suureen ahdinkoon. Kun
Jumalan enkelit lakkaavat pidättämästä ihmisten intohimojen raivoisia tuulia,
pääsevät kaikki taistelun voimat irralleen. Koko maa joutuu silloin vielä
kauheamman hävityksen alaiseksi kuin Jerusalem muinoin.” - Suuri taistelu s. 597
Kaksi ensimmäistä vitsausta
3. Mitä ensimmäisessä vitsauksessa tapahtuu niille, jotka hyväksyvät pedon
merkin ja kumartavat sen kuvaa? Mitä tapahtuu merelle toisessa
vitsauksessa?
Ilm. 16:2, 3. Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja
ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen
kuvaa. Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikäänkuin
kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli.
“Kun Kristus päättää välittäjätyönsä taivaan pyhäkössä, vuodatetaan se sekoittamaton
viha, millä on uhattu niitä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa sekä ottavat sen
merkin. Ilm. 14:9,10. Ne vitsaukset, jotka kohtasivat Egyptiä Jumalan ryhtyessä
vapauttamaan Israelia, olivat samanlaisia kuin ne vielä pelottavammat ja
laajakantoisemmat rangaistukset, jotka kohtaavat maailmaa juuri Jumalan kansan
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lopullisen vapautuksen edellä. Näitä hirveitä vitsauksia kuvaillaan Ilmestyskirjassa
seuraavasti: »Tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja
jotka kumarsivat sen kuvaa.» Meri »tuli vereksi, ikään kuin kuolleen vereksi, ja
jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli». »Kolmas enkeli vuodatti maljansa
jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi.» Niin hirveitä kuin nämä vitsaukset
ovatkin, on Jumalan oikeudenmukaisuus kuitenkin täysin ilmeinen. Jumalan enkeli
vakuuttaa: »Vanhurskas olet.. . sinä Pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja
profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda; sen he
ovat ansainneet.» Ilm. 16: 2—6.” - Suuri taistelu s. 608
Kolmas vitsaus
4. Mitä liittyy kolmanteen vitsaukseen? Kun meiltä puuttuu puhdas vesi, mitä
vääryydentekijät on tuomittu juomaan sammuttaakseen janonsa? Miksi?
Ilm. 16:4. Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat
vereksi.
Ilm. 16:5-7 Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan: "Vanhurskas olet sinä, joka olet
ja joka olit, sinä Pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he
ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda; sen he ovat ansainneet." Ja
minä kuulin alttarin sanovan: "Totisesti, Herra Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja
vanhurskaat ovat sinun tuomiosi."
“Meri »tuli vereksi, ikään kuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä
meressä oli». »Kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat
vereksi.» Niin hirveitä kuin nämä vitsaukset ovatkin, on Jumalan oikeudenmukaisuus
kuitenkin täysin ilmeinen. Jumalan enkeli vakuuttaa: »Vanhurskas olet.. . sinä Pyhä,
kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja
verta sinä olet antanut heille juoda; sen he ovat ansainneet.» Ilm. 16: 2—6.
Tuomitsemalla Jumalan kansan kuolemaan he ovat tulleet syyllisiksi sen vereen yhtä
todellisesti kuin vuodattamalla sen omilla käsillään. Samassa mielessä Kristus selitti
aikansa juutalaiset syyllisiksi kaikkeen siihen pyhien vereen, mitä oli vuodatettu aina
Aabelin päivistä alkaen; sillä heissä oli sama henki, ja he koettivat tehdä samaa kuin
profeettain murhaajatkin.” - Suuri taistelu s. 608
Neljäs vitsaus
5. Kuinka ihmiset kärsivät neljännen vitsauksen seurauksista? Kuinka se
vaikuttaa luontoon?
Ilm. 16:8, 9. Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta
paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat
Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet
parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian.
Jooel 1:10-12, 17-20 Hävitetty on pelto, maa murehtii; sillä vilja on hävitetty,
viinistä on tullut kato, öljy on kuivunut. Peltomiehet ovat joutuneet häpeään,
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viinitarhurit valittavat nisun ja ohran tähden, sillä mennyt on pellon sato.
Viiniköynnöstä on kohdannut kato, viikunapuu on kuihtunut, granaattipuu ja myös
palmu ja omenapuu; kaikki kedon puut ovat kuivettuneet. Niin, häpeään on joutunut
ilo, ihmislasten joukosta pois… Surkastuneet ovat siemenjyvät multiensa alla,
varastohuoneet autiot, aitat puretut, kun viljasta on kato. Kuinka huokaa karja,
kuinka hädissään ovat raavaslaumat, sillä ei ole niillä laidunta! Myös lammaslaumat
joutuvat perikatoon. Sinua, Herra, minä huudan, sillä tuli on kuluttanut erämaan
laitumet ja liekki polttanut kaikki kedon puut. Metsän eläimetkin sinua ikävöivät, sillä
vesipurot ovat kuivuneet ja tuli on kuluttanut erämaan laitumet.
“Neljännessä vitsauksessa annetaan auringolle valta »paahtaa ihmisiä tulella. Ja
ihmiset paahtuivat kovassa helteessä.» Ilm. 16:8,9. Profeetat kuvailevat maan tilaa
tänä kauheana aikana seuraavasti: »Maa murehtii; sillä vilja on hävitetty.» »Kaikki
kedon puut ovat kuivettuneet. Niin, häpeään on joutunut ilo, ihmislasten joukosta
pois.» »Surkastuneet ovat siemenjyvät multiensä alla, varastohuoneet autiot.»
»Kuinka huokaa karja, kuinka hädissään ovat raavaslaumat, sillä ei ole niillä
laidunta...» »Vesipurot ovat kuivuneet, ja tuli on kuluttanut erämaan laitumet.» »Sinä
päivänä palatsin laulut muuttuvat valitukseksi, sanoo Herra, Herra. Paljon on oleva
ruumiita, joka paikkaan heitettyjä. Hiljaa!» Jooel 1:10—12, 17—20; Aam. 8:3. Nämä
vitsaukset eivät ulotu yli koko maapallon, sillä siinä tapauksessa maapallon asukkaat
häviäisivät sukupuuttoon.” - Suuri taistelu s. 608
Viides vitsaus
6. Minkä ryhmän ylle viides vitsaus erityisesti lankeaa?
Ilm. 16:10, Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen
valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat taivaan
Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa.
“Tässä todistuksessa on tärkeä tosiasia. Vitsaukset eivät heti tuhoa kaikkia uhrejaan,
jotkut jotka kärsivät ensimmäisestä vitsauksesta, elävät vielä viidennen vitsauksen
aikaan purren kieliään kivusta. Kuvailu tälle vitsaukselle löytyy Toisesta Mooseksen
kirjasta 10:21-13. Se vuodatetaan pedon, paaviuden, valtaistuimelle. Pedon
valtaistuin on se, missä paavinvaltaa esiintyy, joka on tähän mennessä ollut
epäilemättä ja on jatkossakin Rooma. 'Hänen kuningaskuntansa' todennäköisesti
käsittää kaikki paavin kirkollisia toimijoita missä ikinä ovatkin.” - Uriah Smith, The
Prophecies of Daniel and the Revelation 1944, s. 690, 691
Jumalan syvä rakkaus ja tahto
7. Perehtyen siihen, mitä tapahtuu katumattomille syntisille, mitä uskot
Jumalan haluavan ja tuntevan?
Room. 1:16, 17; Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima,
itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on:
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"Vanhurskas on elävä uskosta."
1. Joh. 4:9; Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen
Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
2 Kor. 6:1, 2 Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan
Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä
olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut." Katso, nyt on otollinen
aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.
“Armolliselle Jumalallemme rankaiseminen on »kumma teko». »Niin totta kuin minä
elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että
jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää» (Hes. 33: 11). »Herra on laupias ja
armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka antaa
anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta» (2
Moos. 34: 6, 7). Vaikkei hän olekaan kostonhaluinen, hän kyllä rankaisee lakinsa
rikkojia. Hänen on pakko tehdä näin, jotta maan asukkaat varjeltuisivat täydelliseltä
turmelukselta ja tuholta. Pelastaakseen muut hänen on poistettava synnin
paaduttamat. »Herra on pitkämielinen ja suuri voimassansa, mutta Herra ei jätä
rankaisematta » (Naah. 1:3). Hän nostaa maahan poljetun lakinsa jälleen oikeuteensa
»ihmeellisillä teoilla vanhurskaudessa» (Ps. 65: 6). Ja juuri se, että hän vitkastelee
oikeutensa toteuttamista, osoittaa niiden syntien suuruuden, jotka kerran saavat
tuomionsa, sekä sen rangaistuksen ankaruuden, joka odottaa lain rikkojaa.”
-Patriarkat ja profeetat s. 614
Mietiskelyä varten
Hes. 3:16-21; 33:11-14; Luuk. 23:28-31
“Ne kristityiksi tunnustautuvat, jotka joutuvat viimeiseen kauheaan taisteluun
valmistautumattomina, tulevat epätoivoisina tunnustamaan syntinsä katkeran tuskan
esiin pusertamilla sanoilla, jumalattomien riemuitessa heidän ahdistuksestaan.
Heidän tunnustuksensa ovat Eesaun ja Juudas Iskariotin tunnustusten kaltaisia. He
valittavat synnin seurauksia, mutta eivät sen synnillisyyttä. Heillä ei ole todellista
synninsurua eikä pahan kammoa. He tunnustavat syntinsä rangaistuksen pelosta. Jos
tuomio peruutettaisiin, he jälleen uhmaisivat taivaan valtaa, kuten farao muinoin.” Suuri taistelu s. 602
*****

Lähetyskertomus Pääkonferenssin lähetysosastolta
Luettavaksi sapattina 26. huhtikuuta 2014
Erikoissapattikolehti kootaan sapattina 3. toukokuuta 2014
Pidä huoli heistä...
Ainakin kahden kirkkoisän, Papiaksen ja Irenaeuksen mukaan ”Matteus lausui
oraakkeleja (tai 'ennustuksellisia ilmauksia') heprean kielellä.” Noin kolmekymmentä
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hepreankielistä kirjoitusta Matteuksen evankeliumista (kokonaisina tai osissa)
tiedetään olevan olemassa. Nämä kirjoitukset ovat todisteina siitä, että
kreikankielinen versio todellakin on käännös alkuperäisestä hepreankielisestä
tekstistä.
Kolme viimeisintä virkettä hepreankielisestä Matteuksesta ovat käännetty monin
tavoin, yhdessä lukee näin:
18. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi: ”Kaikki valta taivaissa ja maassa on
annettu minulle,
19. menkää heidän luokseen
20. ja pitäkää heistä huolta, jotta he täyttävät kaikki tehtävät, jotka olen sinulle
antanut. Olen teidän kanssanne iankaikkisesti.”
Tässä Kristus puhuu opetuslapsilleen, johtajille ja uuden liikkeen evankelistoille,
kun Hän antoi näille lakiasäätäville ihmisille tehtäväksi ”pitää heistä huolta”. Heidän
ei ollut määrä ainoastaan ”tuoda heidät uskovien joukkoon” vaan myös pitää heistä
huolta sitten. ”He” näissä lauseissa edustavat uusia uskovia tai Kristuksen
opetuslapsia.
Vanhempi, joka kuulee sanat ”pitäkää heistä huolta” ajattelee ehkä
vastasyntyneestä vauvasta tai kasvavasta lapsesta huolehtimista. Hoitaja tai lääkäri
ajattelee sairaan tai vahingoittuneen ihmisen hoitamista. Kirkon johtaja tai opettaja
ehkä ymmärtää tarkoituksen hieman eri tavalla. Kaiken kaikkiaan huolta pitämisen
tarkoituksena esimerkiksi lapsesta, vahingoittuneesta tai sairaasta ihmisestä tai edes
oppilaasta ei ole pitää heitä ikuisesti lapsina, ikuisesti sairaana ja vuoteessa tai
oppilaina, vaan auttaa heitä tulemaan elämässään pisteeseen, jossa he voivat
edesauttaa muidenkin terveyttä ja hyvinvointia – tehdäkseen työtä sen eteen kun ovat
itse vanhempia, terveydenhuollon ammattilaisia ja/tai evankelistoja.
Ja tämä on tarkalleen se, mitä viimeinen lause Matteuksen kirjasta sanoo.
Viimeiset – ja tärkeimmät – sanat ovat: ”Pitäkää heistä huolta jotta he täyttävät kaikki
tehtävät, jotka olen sinulle antanut (toteutettavaksi)”.
Koskaan aikaisemmin ei ole ollut tilannetta, jolloin tavallisella miehellä tai
naisella olisi ollut enemmän tietoa tarjolla. Silti suurin osa tiedosta johtaa pois
Kristuksesta, ei täytä tehtävää jonka Hän määräsi seuraajilleen. Kun seurakunta tekee
työtä täyttääkseen nämä tehtävät opastaen jäseniä evankeliumin ja lääkinnälliseen
lähetystyön eteenpäin viemiseen, siinä on paljon tehtävää, ja lisämateriaalia on
valmistettava.
Alkaen lapsistamme ja nuoristamme yhtä hyvin kuin vanhemmista ja opettajista,
me haluaisimme valmistaa parasta mahdollista materiaalia, kirjoja, CD:itä, DVD:itä
ja seminaareja siitä, miten kasvattaa lapsiamme Herran hoivassa ja nuhteessa, kuinka
ohjata menestyvää yhteisöä ulottumaan pidemmälle, mitä tehdä ja mitä ei pidä tehdä,
kun kyseessä on sairaus ja ahdinko, kuinka opastaa niitä, jotka suunnittelevat
avioliittoa, perheen vastuuasioissa, kuinka jakaa alueita ja kustannuksia ja kuinka
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lisätä omia ja muiden taitoja puolustamaan ja palvelemaan Herraa kaikkein
vaarallisimpina aikoina.
Tänä tulevana sapattina, erikoissapattikolehti kootaan tarkoituksena valmistaa
enemmän materiaalia seurakunnan nuoria ja vanhoja jäseniä innoittamaan heitä
seurakunnan toimintaan.
Kun pohdit avustusta jonka annat ensi viikolla, ajattele myös ajan lahjaa, kykyjä
ja vaikutuksia joilla Jumala on sinua siunannut. Kysy Häneltä, missä Hän tahtoisi
sinun käyttävän niitä Hänen hyväkseen ja kuinka niitä voidaan käyttää
kunnioittaakseen Häntä. Kun käytämme ideoitamme, aikaamme ja kykyjämme
jakaaksemme henkisiä lahjoja muiden kanssa, kasvamme itse Herran ilossa. Kiitos
tuestasi tähän tärkeään työhön. Olkoon Jeesus kanssasi aina!
Lary Watts Pääkonferenssin lähetysosaston johtaja
Tänään kerätään erikoissapattikolehti pääkonferenssin lähetysosastolle
18
Sapattina 3. toukokuuta 2014

Jumalan seurakunta vitsausten aikana
”Hän tuomitsee maanpiiriä vanhurskaasti, vallitsee kansoja oikeuden mukaan. Niin
Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Sillä hän, verenkostaja, muistaa heitä
eikä unhota kurjain huutoa.” Ps. 9:9, 10, 13
Pyhät, joita enkelit suojelevat
1. Mitä pyhät tekevät, kun koetusaika päättyy? Mikä kannattelee heitä tänä
vaikeana aikana?
Jes. 26:20. Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes
viha on ohitse mennyt.
Jes. 33:15, 16 Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka
halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa
kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa, hän on asuva kukkuloilla,
kalliolinnat ovat hänen turvansa; hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä
ehdy.
”Näin pyhien jättävän kaupungit ja kylät, liittyvän yhteen ja elävän kaikista
yksinäisimmissä paikoissa. Enkelit turvasivat heille ruoan ja veden, kun taas syntiset
kärsivät nälästä ja janosta.” - Early Writings
“Vihan koitoksen päivänä Kristus sanoo, 'Mene, kansani, kammioihisi, ja sulje ovet
jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt.' Mitä ovat kammiot, joihin
he aikovat mennä piiloon? Ne ovat Kristuksen ja pyhien enkelien suoja. Jumalan
kansa ei ole tällä kertaa samassa paikassa. He ovat eri ryhmissä ja kaikissa osissa
maailmaa.” Maranata s. 270
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2. Mikä oli Hamaanin suunnitelma kun hän pyysi säädöstä juutalaisia vastaan?
Kuka on samalla tavoin syntisten raivon kohteena?
Ester. 3:8-15; 8. Ja Haaman sanoi kuningas Ahasverokselle: "On yksi kansa
hajallaan ja erillään muiden kansojen seassa sinun valtakuntasi kaikissa
maakunnissa. Heidän lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien muiden kansojen, he
eivät noudata kuninkaan lakeja, eikä kuninkaan sovi jättää heitä rauhaan. Jos
kuningas hyväksi näkee, kirjoitettakoon määräys, että heidät on tuhottava; ja minä
punnitsen kymmenentuhatta talenttia hopeata virkamiehille, vietäväksi kuninkaan
aarrekammioihin." Niin kuningas otti kädestään sinettisormuksensa ja antoi sen
agagilaiselle Haamanille, Hammedatan pojalle, juutalaisten vastustajalle. Ja
kuningas sanoi Haamanille: "Hopea olkoon annettu sinulle, ja samoin se kansa,
tehdäksesi sille, mitä hyväksi näet." Niin kutsuttiin kuninkaan kirjurit ensimmäisessä
kuussa, sen kolmantenatoista päivänä, ja kirjoitettiin, aivan niinkuin Haaman käski,
määräys kuninkaan satraapeille ja jokaisen maakunnan käskynhaltijoille ja jokaisen
kansan ruhtinaille, kuhunkin maakuntaan sen omalla kirjoituksella ja kullekin
kansalle sen omalla kielellä. Kuningas Ahasveroksen nimessä se kirjoitettiin ja
sinetöitiin kuninkaan sinettisormuksella. Ja juoksijain mukana lähetettiin kaikkiin
kuninkaan maakuntiin kirjeet, että oli hävitettävä, tapettava ja tuhottava kaikki
juutalaiset, nuoret ja vanhat, lapset ja vaimot, samana päivänä, kahdennentoista
kuun, se on adar-kuun, kolmantenatoista päivänä, ja että oli ryöstettävä, mitä heiltä
oli saatavana saalista. Kirjeen jäljennös oli julkaistava lakina jokaisessa
maakunnassa, tiedoksi kaikille kansoille, että olisivat valmiit tuona päivänä.
Juoksijat lähtivät kuninkaan käskystä kiiruusti matkaan kohta, kun laki oli annettu
Suusanin linnassa. Kuningas ja Haaman istuivat juomaan, mutta Suusanin kaupunki
oli hämmästyksissään.
Ilm. 13:15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva
puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne
tapettaisiin.
”Sitten näin maan johtavia ihmisiä keskustelemassa keskenään, ja Saatanan ja hänen
enkeliensä heidän ympärillään. Näin kirjoituksen, jota kopioitiin ja jaettiin ympäri
maailmaa, siinä annettiin käskyjä siitä, kuinka pyhien täytyisi luopua uskostaan,
sapatistaan ja noudattaa viikon ensimmäistä päivää ja että ihmiset olivat tietyn ajan
jälkeen vapaasti tapettavissa. Mutta tänä koettelemuksen hetkenä pyhät olivat
rauhallisia ja kärsivälisiä, luottaen Herraan ja nojaten Hänen lupaukseensa, että heillä
on mahdollisuus pelastua. Joissakin paikoissa teloituksen julistamisen ajan jälkeen
syntiset ryntäsivät pyhiä vastaan surmatakseen heidät, mutta enkelit sotilaitten
muodossa taistelivat heidän puolestaan.” - Early Writings s. 282, 283
3. Mitä todisteita syntiset käyttävät pyhiä vastaan? Mitkä voimat tulevat
olemaan tärkeitä taistelussa Jumalan kansaa vastaan, erityisesti PohjoisSapattikoululäksyt
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Amerikassa?
Joh. 11:49, 50. Mutta eräs heistä, Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi,
sanoi heille: "Te ette tiedä mitään ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi
ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu."
Ilm. 13:1, 2, Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja
seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu
pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat
ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille
voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.
Ilm. 13:11, 14-17 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi
sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme… Ja se villitsee
maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se
yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja
joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva
puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne
tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat
että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi
ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.
”Vaaditaan, ettei saa suvaita niitä harvoja, jotka vastustavat kirkon säädöstä ja valtion
lakia, sillä on parempi antaa heidän kärsiä kuin syöstä kokonaisia kansoja
sekasortoon ja laittomuuteen. Samaa todistustapaa käyttivät kansan hallitusmiehet
Kristusta vastaan yhdeksäntoista vuosisataa sitten. »Teille on parempi», sanoi
salakavala Kaifas, »että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa
hukkuu.» Joh. 11: 50. Tämä peruste on näyttävä ratkaisevalta; ja lopuksi julkaistaan
asetus niitä vastaan, jotka pyhittävät sapattia neljännen käskyn mukaan. Tämä asetus
julistaa heidät ankarimman rangaistuksen ansainneiksi ja antaa kansalle vapauden
määrätyn ajan kuluttua surmata heidät. Katolilaisuus vanhassa maailmassa ja
luopioprotestanttisuus uudessa tulevat noudattamaan samaa menettelytapaa niitä
kohtaan, jotka kunnioittavat kaikkia Jumalan käskyjä.” - Suuri taistelu s. 598
Koeteltu niin kuin Jaakob
4. Minkä koetuksen Jumalan lapset kohtaavat sinä aikana? Miksi on
tarpeellista, että he läpäisevät sen?
Jer. 30:5-7. Näin sanoo Herra: "Pelon huudon me kuulemme: on hirmu, ei rauha!
Kysykää ja katsokaa: synnyttääkö miehenpuoli? Miksi näen kaikkien miesten
pitelevän käsin lanteitansa synnyttäväisten tavalla, ja miksi ovat kaikki kasvot
käyneet valjuiksi? Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille
ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.
Jaak. 1:12 Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on
hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!
”Pian näin pyhien kärsivän suuresta henkisestä tuskasta. He näyttivät olevan syntisten
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maan asukkaiden ympäröimänä. Jokainen ilmiö oli heitä vastaan. Jotkut alkoivat
pelätä, että Jumala oli jättänyt heidät kuolemaan syntisten käsiin. Mutta jos heidän
silmänsä olisivat avautuneet, he olisivat nähneet itsensä Jumalan enkelien
ympäröiminä. Seuraavaksi tuli vihaisten syntisten kansanjoukko ja sitten pahojen
enkelien parvi, kiirehtien syntisiä surmaamaan pyhät. Mutta ennen kuin he pystyivät
tavoittamaan Jumalan kansan, syntisten täytyi päästä pyhien, mahtavien enkelien
joukon läpi. Se oli mahdotonta. Jumalan enkelit saivat heidät perääntymän ja pahat
enkelit, jotka painostivat heitä, kaatumaan.” Early Writings s. 283
5. Mitä keinoja Herra käyttää puhdistaakseen lapsensa?
Ilm. 3:10, Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä
myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko
maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
Mal. 3:2-4 Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän
ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua. Ja hän
istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi
kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja
Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niinkuin ammoin menneinä
päivinä ja muinaisina vuosina.
”Se oli pelon ja kauhean tuskan hetki pyhille. Päivin ja öin he itkivät Jumalan
pelastusta. Ulkoisesti heillä ei ollut mahdollisuuksia paeta. Syntiset olivat alkaneet jo
juhlia voittoaan, huudellen 'miksei Jumalanne pelasta teitä käsistämme? Miksette
nouse ylös ja pelasta itseänne?' Mutta pyhät eivät, niinkuin Jaakob, huomioineet heitä
vaan painivat Jumalan kanssa. Enkelit janosivat pelastaa heidät, mutta heidän piti
odottaa vähän pidempään, Jumalan kansan täytyi juoda kärsimysten malja ja tulla
kastetuiksi. Enkelit, uskollisena luottamukselleen, jatkoivat vartioimistaan. Jumala ei
sallisi nimeään häväistävän pakanain keskuudessa. Oli tullut miltei aika, jolloin
Jumala ilmentäisi mahtavan voimansa ja kunniallisesti pelastaisi pyhät. Nimensä
kunnin tähden Hän pelastaisi jokaisen, joka on kärsivällisesti odottanut Häntä ja
jonka nimi oli kirjoitettu kirjaan.” - Early Writings s. 283, 284
Voiton vuoksi kamppaileminen
6. Jos joku kamppailee Jumalan kanssa rukouksessaan niin kuin Jaakob teki,
mikä on tänä päivänä ja vaikeuksien aikana sen tulos?
Hoos. 12:4; Äidin kohdussa tämä petti veljensä, ja miehuutensa voimassa hän taisteli
Jumalan kanssa.
Jes. 63:9 Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen
kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti
heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä.
”Äkkiä laskeutuu käsi hänen olkapäälleen. Hän luulee vihollisen vaanivan hänen
henkeään ja epätoivon kaikella voimalla hän painii ahdistajansa kanssa. Päivän
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koittaessa vieras käyttää yli-inhimillistä voimaansa. Hänen kosketuksestaan
voimakas Jaakob lamautuu ja lankeaa avuttomana, itkien ja rukoillen, salaperäisen
vastustajansa kaulaan. Jaakob tietää nyt, että hän on taistellut liiton enkelin kanssa.
Vaikka hän on kyvytön taistelemaan ja kärsii mitä kovinta kipua, hän ei luovu
aikeestaan. Hän on kauan kärsinyt hämmennystä, tunnontuskaa ja ahdistusta syntinsä
tähden; nyt hänen täytyy saada varmuus anteeksiannosta. Jumalallinen vieras näyttää
aikovan lähteä; mutta Jaakob pitää hänestä kiinni ja rukoilee siunausta. Enkeli sanoo:
»Päästä minut, sillä päivä koittaa»; mutta patriarkka huudahtaa: »En päästä sinua,
ellet siunaa minua.» Mitä luottamusta, lujuutta ja hellittämättömyyttä Jaakob tässä
osoittaakaan! Jaakobin tuskanyö, jolloin hän rukouksessa taisteli pelastuakseen
Eesaun käsistä (1 Moos. 32:24—30), kuvaa Jumalan kansan kokemusta
ahdistuksen aikana.” - Suuri taistelu s. 589, 590
Nimen muutos
7. Mitä seurasi Jaakobin vaikeuksista ja voitosta? Mitä tapahtuu Jumalan
kansalle ja mikä nimi heille annetaan jos he voittavat, niinkuin Jaakob voitti?
1 Moos. 32:27, 28. Ja hän sanoi hänelle: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi:
"Jaakob." Silloin hän sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel,
sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut."
Ilm. 3:12 12. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän
koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja
Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta
minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.
”Todistukseksi hänen voitostaan ja kehotukseksi toisille seuraamaan hänen
esimerkkiään hänen nimensä muutettiin syntiin viittaavasta voittoon viittaavaksi
nimeksi.” Suuri taistelu s. 600
“Jumalan Israel katsoi ylöspäin kuunnellen sanoja, kun ne tulivat Jehovan suusta ja
vierivät maailman läpi niin kuin kovimman ukkosen jylinä. Se oli todella juhlallista.
Jokaisen lauseen jälkeen pyhät huusivat 'Kunnia, Halleluja!' Heidän kasvojaan valaisi
Jumalan kirkkaus ja ne loistivat niin kuin Mooseksen kasvot, kun hän tuli alas
Siinailta. Syntiset eivät voineet katsoa niihin kirkkauden vuoksi. Ja kun loppumaton
siunaus oli lausuttu niille, jotka kunnioittivat Jumalaa pitämällä Hänen sapattinsa
pyhänä, kuului mahtava riemuhuuto, kun oli saatu voitto pedosta ja sen kuvasta..” Early Writings s. 285, 286
Mietiskelyä varten
Ps. 37:39; Hebr. 11:1, 2, 6; Ps. 91:3-10
“Jotta kestäisit vaikeiden aikojen läpi, sinun täytyy tuntea Kristus ja arvostaa Hänen
vanhurskautensa lahjaa, jonka Hän antaa katuvalle syntiselle.” - (Review and Herald,
22. marraskuuta 1892) Selected Messages 1. kirja s. 363
“Vähän ennen Kristuksen tuloa vallitsevana ahdingon aikana taivaalliset enkelit
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varjelevat vanhurskaita. Mutta Jumalan lain rikkojilla ei ole mitään turvaa. Enkelit
eivät voi suojella niitä, jotka suhtautuvat välinpitämättömästi yhteenkin jumalalliseen
käskyyn.” - Patriarkat ja profeetat s. 236
“Meidän täytyy nyt oppia uskon läksyjä, jos aiomme kestää vaikeuksien aikoina,
jotka ovat tulossa kaikkialle maailmaan koettelemaan niitä, jotka maan päällä
asustavat. Meillä täytyy olla sankarien rohkeutta ja marttyyrien uskoa.” - (Letter 14,
18. tammikuuta 1884) The Upward Look s. 32
*****
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Sapattina 10. toukokuuta 2014

Kuudennen vitsauksen tapahtumapaikka
“Vaikka viholliset voivat heittää Jumalan lapsia vankeuteen, eivät vankilan muurit
kuitenkaan voi katkaista heidän sielunsa ja Kristuksen välillä olevaa yhteyttä. Hän,
joka näkee kaikki heidän heikkoutensa ja tuntee heidän kaikki koettelemuksensa, on
kaikkien maallisten valtojen yläpuolella. Heidän yksinäisiin vankikoppeihinsa tulee
enkeleitä, tuoden valoa ja rauhaa taivaasta. Vankilasta tulee palatsi, sillä sen asukkaat
ovat uskosta rikkaita. Taivaallinen valo valaisee sen synkät muurit, samoin kuin
Paavalin ja Silaan rukoillessa ja laulaessa ylistyslauluja keskiyöllä Filippin
vankilassa.” - Suuri taistelu s. 607
Kuudennen vitsauksen ensimmäiset vaikutukset
1. Mitä tapahtuu kun kuudes enkeli tyhjentää maljansa? Mitä valtaa Eufratjoki kuvastaa?
Ilm. 16:12. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi
kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille.
“Mitä on Eufrat-joki, jonka ylle tämä malja tyhjennetään? Yksi näkökulma on, että se
on kirjaimellinen Eufrat-joki Aasiassa. Toinen on se, että se on symboli valtiosta joka
käsittää alueen, johon tämä joki virtaa (Turkin). Viimeksi mainittua näkökulmaa
pidetään parempana monista syistä... Viimeksi mainitussa tekstissä (Ilm. 16:12)
kaikkien täytyy myöntää, että Eufrat symboloi turkkilaista valtaa.” - The Prophecies
of Daniel and the Revelation s. 691, 693
2. Täytyykö Eufrat käsittää kirjaimellisesti jokena vai kuvaannollisena tässä
yhteydessä? Mitä 'vesi' kuvastaa, kun sanaa käytetään kuvaannollisesti?
Ilm. 17:15 Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu,
ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.
“Näiden vastalauseiden myötä, joita on sitä vastaan että Eufrat täytyisi käsittää
kirjaimellisesti jokena, täytyy ymmärtää, että se on kuvaannollinen symboli vallasta,
joka omistaa alueen, jota tämä joki kastelee, ja kun sen huomataan kuivuvan. Kaikki
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ovat samaa mieltä siitä, että se on Turkin valta. Siksi voimme nähdä tämän
ennustuksen täsmennyksen vaikuttavan varmasti Turkin valtioon... Eufrat symboloi
turkkilaista valtaa.... Joen kuivuminen tässä mielessä tarkoittaisi Turkin pienenemistä
ja sen rajojen kutistumista. Tämä juuri tapahtui tarkalleen.... Vuosisatoja Palestiinan
ja Eufratin laakson alueet ovat olleet Muhamettilaisten johtajien vallan alla, heidän,
jotka jotka olivat kuuliaisia Turkin valtiolle. Silloin loogisesti Turkin valtio saa
loppunsa ennen kuin maailman kuninkaat lähettävät armeijansa sille alueelle. Turkin
loppu avaa tietä Maailmanlopun taistelulle.” - The Prophecies of Daniel and the
Revelation s. 692, 693, 698
Pahat henget toiminnassa
3. Mitä muita tekijöitä on toiminnassa maailmassa kuudennen vitsauksen
aikana?
Ilm. 16:13 Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan
suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista.
“Johannes Ilmestyskirjassa kirjoittaa maailmassa elävistä, jotka yrittävät yhdessä
tehdä Jumalan lain tyhjäksi. 'Niillä on yksi ja sama mieli ja ne antavat voimansa ja
valtansa pedolle. He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä
hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset
voittavat hänen kanssansa.' Ilm. 17:13, 14. 'Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja
pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon
muotoista.' Ilm. 16:13.” - Selected Messages s. 423
4. Mitä petollista tarkoitusta ja kauheaa vainoa ne koittavat saada maanpiirin
kuninkaat toimittamaan?
Ilm. 16:14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko
maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan,
suurena päivänä.
“Lähteet siitä, mitä nämä henget kuvastavat, osoittavat että ne työskentelevät yhdessä
kolmen suuren uskonnollisen lahkon kanssa, joita kuvastavat lohikäärme, peto ja
väärä profeetta, eli pakanuus, roomalaiskatolisuus ja langennut protestanttisuus.” The Prophecies of Daniel and the Revelation s. 700
“Riivaajain henget menevät maan kuningasten luo ja kaikkeen maailmaan,
kietoakseen ihmisiä petoksiinsa ja yllyttääkseen heitä liittymään saatanaan hänen
viimeisessä taistelussaan taivaan hallitusta vastaan. Näiden välikappaleiden kautta
tulevat sekä hallitsijat että alamaiset petetyiksi. Ilmestyy henkilöitä, jotka väittävät
itseään Kristukseksi ja vaativat itselleen maailman Vapahtajalle kuuluvaa arvoa ja
palvontaa. He tekevät suuria parantamisihmeitä sekä väittävät saavansa taivaasta
ilmestyksiä, ja nämä ilmestykset ovat ristiriidassa Raamatun todistusten kanssa.” Suuri taistelu s. 605
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Jumalan väliintulo kansansa hyväksi
5. Missä pahan voimat kohtaavat täyttääkseen tuhoavan työnsä?
Ilm. 16:16; Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on
Harmagedon.
Joel 3:2, 9-12 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja
käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he
ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani… Julistakaa
tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt,
hyökätkööt kaikki soturit. Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi.
Sanokoon heikko: "Minä olen sankari." Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat
joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankariesi astua sinne alas.
Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä hän
istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita. “Pahan voimat
eivät antaudu ilman kamppailua. Mutta Johdatuksella on osansa maailmanlopun
taistelussa. Kun maa on kirkastettu Ilmestyskirja 18:n enkelin kunnialla,
uskonnolliset tekijät, hyvä ja paha, heräävät horroksestaan ja elävän Jumalan armeijat
ottavat vallan.” - Maranatha s. 257
“Johannes oli myös todistamassa kauheita tapahtumia, jotka tapahtuvat merkkeinä
Kristuksen tulosta. Hän näki armeijoitten kokoontuvan taistelua varten ja ihmisten
sydämien pettävän pelosta.” - Christ Triumphant s. 316
6. Antaako Jumala syntisten saattaa päätökseen tuhoavia suunnitelmiaan, joilla
on tarkoitus tuhota totuus ja Hänen kansansa? Mitä on ennustettu liittyen
tähän kauheaan hetkeen?
Jooel 3:12, loppuosa, 14.
sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia
pakanakansoja, joka taholta tulleita… Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja
ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa.
Ilm. 16:15, alkuosa. Katso, minä tulen niinkuin varas…
“Niitä, jotka koettavat sortaa ja hävittää Jumalan kansaa, kohtaavat rangaistukset.
Jumalan suuri pitkämielisyys ihmisiä kohtaan tekee pahantekijät rohkeiksi pysymään
rikoksissaan, mutta heidän rangaistuksensa viipyminen ei tee sitä epävarmaksi tai
vähemmän pelättäväksi. »Sillä Herra nousee niinkuin Peräsimin vuorella, hän
kiivastuu niinkuin Gibeonin laaksossa tehdäkseen työnsä, oudon työnsä, ja
toimittaakseen tekonsa, kumman tekonsa.» Jes. 28: 21. Meidän armolliselle
Jumalallemme rankaiseminen on »kumma teko». »Niin totta kuin minä elän, sanoo
Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema.» Hes. 33:11. »Herra on
laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa,
… joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä
rankaisematta.» »Herra on pitkämielinen ja suuri voimassansa, mutta Herra ei jätä
rankaisematta.» 2 Moos. 34: 6, 7; Naah. 1: 3. Pelottavalla vanhurskaudella hän on
puolustava poljetun lakinsa arvoa. Ottamalla huomioon Jumalan vastenmielisyyden
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rankaisemista kohtaan voi arvioida, miten ankara kosto odottaa lain rikkojia.” - Suuri
taistelu s. 607
7. Huolimatta vaikeasta tilanteesta, minkä siunauksen Jumalan lapset silloin
kokevat?
Ilm. 16:15, toinen osa. autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän
kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!
“Johanneksen kuvauksen mukaan Ilm. 16:ssa on tuo ihmeitä tekevä voima, joka
kokoaisi maailman viimeiseen suureen sotaan. Pasuuna antaa jälleen selvän äänen :
'Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin,
ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi.' Ilm. 16:15.”
- Last Day Events s. 249; Manuscript Releases vol. 14 s. 96, 97
Mietiskelyä varten
Hab. 3:17-19; Ps. 121:1-8; Jes. 33:14-16
“Unhottiko hän Joosefin, tämän ollessa epäjumalanpalvelijain ympäröimänä
Egyptissä? Unhottiko hän Elian, kun Iisebelin vala uhkasi tätä Baalin profeettain
kohtalolla? Unhottiko hän Jeremian, kun tämä heitettiin vankilan pimeään, surkeaan
kaivoon? Unhottiko hän ne kolme jaloa miestä, jotka heitettiin tuliseen pätsiin tai
jalopeurain luolaan heitetyn Danielin? Vain ne, jotka ovat ahkerasti tutkineet
Raamattua ja vastaanottaneet rakkauden totuuteen, tulevat varjelluiksi siltä väkevältä
eksytykseltä, jonka valtaan maailma joutuu. Raamatun todistuksen avulla nämä
tulevat huomaamaan valepuvussa olevan pettäjän. Kaikki tulevat koeteltaviksi. Tämä
seulonta ilmaisee todelliset kristityt. Ovatko Jumalan lapset nyt niin lujasti asettuneet
hänen sanansa perustukselle, etteivät anna myöten aistiensa todistukselle? Tulevatko
he sellaisessa koetuksessa pitämään kiinni Raamatusta, yksinomaan Raamatusta?
Saatana on, jos mahdollista, estävä heitä valmistumasta kestämään tuona päivänä.” Suuri taistelu s. 606, 607
*****
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Sapattina 17. toukokuuta 2014

Seitsemäs vitsaus ja jumalattomat
“Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa;
sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä
suurella voimalla ja kirkkaudella.” Luuk. 21:26,27.
“Ihana on oleva niiden vapautus, jotka ovat kärsivällisesti odottaneet Vapahtajansa
tuloa ja joiden nimet ovat kirjoitetut elämän kirjaan.” - Suuri taistelu s. 613
Seitsemäs enkeli vuodattaa maljansa
1. Mikä suuri ääni kantautuu taivaan temppelistä, kun seitsemäs enkeli
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tyhjentää maljansa? Kun tämä ääni kuuluu taivaassa, mitä tapahtuu maan
päällä?
Ilm. 16:17 Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä,
valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: "Se on tapahtunut."
“Meidän täytyy tutkia seitsemännen vitsauksen vuodattamista. Pahan voimat eivät
luovuta ilman taistelua.” - Maranatha s. 257
“Jumala ilmaisee voimansa kansalleen keskiyön aikaan. Silloin ilmestyy aurinko,
loistaen voimassaan. Merkit ja ihmeet seuraavat toisiaan. Jumalattomat katsovat
kauhuissaan ja ihmetyksissään tapahtumaa, kun vanhurskaat katsovat juhlallisen ilon
vallassa vapautuksensa merkkejä. Luonnossa kaikki näyttää muuttavan kurssiaan.
Joet lakkaavat virtaamasta. Tummat, raskaat pilvet nousevat ja törmäävät toisiinsa.
Vihaisen taivaan keskellä on selkeä kohta, joka loistaa kuvailematonta kirkkautta,
sitten kuuluu Jumalan ääni, niin kuin paljojen vetten pauhu, sanoen 'se on täytetty.'
Ilm. 16:17.” - The Faith I Live By s. 182
Tapahtumat luonnossa
2. Mitä tapahtuu maan päällä seitsemännen vitsauksen aikaan?
Ilm. 16:18 Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys,
niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä
on ollut maan päällä.
“Kaupungit ja kylät makaavat rauniokasoina luhistuneena maanjäristyksestä. Vuoret
ovat liikkuneet paikaltaan ja jättäneet tilalle suuria onkaloita. Epätasaiset
kivenlohkareet, jotka meri on heittänyt maalle, tai jotka ovat irtautuneet maasta,
lojuvat kaikkialla maan pinnalla. Suuret puut, jotka oli kiskoutuneet juurineen irti
maasta, lojuivat pitkin maata..” - Early Writings s. 290
3. Vuosisatoja sitten, kuka puhui näistä tapahtumista koskien sekä taivasta että
maata?
Haggai. 2:6; Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Vielä vähän aikaa, ja minä liikutan
taivaat ja maan, meren ja kuivan.
Jes. 24:20; Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin
lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse.
Joel 3:16 Herra ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja
maa järkkyvät; mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva.
“Tämä ääni järkyttää taivaita ja maata. Tapahtuu suuri maanjäristys, »niin ankara ja
suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan
päällä». Ilm. 16:18. Taivaankansi näyttää avautuvan ja sulkeutuvan.” - Suuri taistelu
s. 615
“Hän jonka ääni silloin järisytti maata on julistanut: »Vielä kerran minä liikutan
maan, jopa taivaankin» (Hebr. 12:26). Raamattu sanoo: »Herra ärjyy korkeudesta,
antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa»; »ja taivaat ja maa järkkyvät» (Jer. 25:
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30; Jooel 3:16). Tuona tulevana suurena päivänä taivaskin väistyy pois »niinkuin
kirja, joka kääritään kokoon» (Ilm. 6:14). Ja kaikki vuoret ja saaret siirtyvät
paikoiltaan. »Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin
lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse» (Jes.
24:20).” - Patriarkat ja profeetat s. 320
Babylon saa juoda Jumalan vihan maljan
4. Kenen päälle Jumalan viha lankeaa armotta?
Ilm. 16:19 Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit
kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi
sille vihansa kiivauden viinimaljan.
”Jumalan valtaistuimesta lähtevä kirkkaus näyttää välkehtivän sen läpi. Vuoret
värähtelevät kuin ruoko tuulessa, ja rosoisia kivenjärkäleitä syöksyy joka suunnalle.
On samanlainen pauhina kuin ankaran myrskyn noustessa. Meri raivoaa. Kuuluu
pyörremyrskyn kirkunaa, joka tuntuu hävitystyötä suorittavien paholaisten ääneltä.
Koko maa nousee ja laskee kuin meren aallot. Sen pinta murtuilee. Sen perustukset
näyttävät pettävän. Vuorijonoja vajoaa maahan. Asuttuja saaria häviää. Raivoava
meri nielee satamakaupunkeja, jotka ovat Sodoman tavoin turmeltuneet. Suuri
Babylon on tullut muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antaa sille »vihansa
kiivauden viinimaljan».” - Suuri taistelu s 615
Sataa rakeita
5. Mihin tuhoavaan voimaan seitsemän vitsausta päättyy?
Ilm. 16:20, 21 Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja suuria rakeita,
leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa
raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri.
”Ilmestyskirjassa Johannes kuvailee hävitystä, joka tapahtuu silloin kun temppelistä
lähtevä suuri ääni sanoo: »Se on tapahtunut. » Hän sanoo: »Ja suuria rakeita,
leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle» (Ilm. 16: 17,21).” - Patriarkat ja
profeetat s. 490
”…»suuria rakeita, leiviskän painoisia», sataa taivaasta, suorittaen hävitystyötään.
Ilm. 16:19,21. Maailman komeimmat kaupungit tuhoutuvat. Muhkeat palatsit, joihin
maan mahtavat ovat tuhlanneet rikkauksiaan hankkiakseen itselleen kunniaa,
hajoavat raunioiksi heidän silmiensä edessä. Vankiloiden muurit kukistuvat, ja
Jumalan lapset, joita on pidetty vankeudessa uskonsa tähden, pääsevät vapaiksi.”
Suuri taistelu s. 616
Pelko ja ennakointi
6. Mikä mielentila silloin kohtaa maan asukkaita?
Haggai 2:7, alkuosa; Ja minä liikutan kaikki pakanakansat…
Luuk. 21:26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä
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maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
”Johannes on myös ollut tämän sävähdyttävimmän vallankumouksen todistajana.
Hän näki meren ja aaltojen ärjyvän, ja ihmisten sydänten pettävän pelosta. Hän katsoi
maan liikkuvan ja vuorien kulkeutuvan keskelle merta (mikä on kirjaimellisesti tilan
valtaamista), ja vesi kuohui ja oli levoton ja vuoret vapisivat tyrskyistä. Hänelle
näytettiin vitsauksia, kulkutauteja, nälänhätää ja kuolemaa niiden kamalassa
tehtävässään.” - TM. s. 445,446.
7. Mitä Isä Jumala julistaa jumalattomille?
Ps. 50:6; Ja taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala on tuomari.
Sela.
Ps. 119: 142 Sinun vanhurskautesi on iankaikkinen vanhurskaus, ja sinun lakisi on
totuus.
”Näiden pyhää luottamusta ilmaisevien sanojen kohotessa Jumalan luo pilvet
hajaantuvat, ja tähtikirkas taivas näkyy sanomattoman ihanana, vastakohtana
kummallakin puolella oleville synkille, uhkaaville pilville. Taivaallisen kaupungin
kirkkaus loistaa puoleksi avoimista porteista. Silloin näkyy taivaalla kahta
yhteenliitettyä kivitaulua pitävä käsi. Profeetta sanoo: »Taivaat julistavat hänen
vanhurskauttansa, sillä Jumala on tuomari.» Ps. 50: 6. Se pyhä laki, joka on Jumalan
vanhurskaus ja joka ukkosen jylistessä ja salaman leimahdellessa Siinailta julistettiin
elämän ohjeeksi, ilmestyy nyt ihmisille tuomion sääntönä. Käsi avaa taulut, ja silloin
näkyvät nuo kymmenen käskyä aivan kuin tulikirjaimin kirjoitettuina. Sanat ovat niin
selvät, että kaikki voivat ne lukea. Muisto herää. Taikauskon ja harhaopin pimeys
häipyy kaikkien mielestä; ja Jumalan kymmenet käskyt, lyhyinä, laajasisältöisinä ja
arvovaltaisina ovat asetetut kaikkien maan asukkaiden katseltaviksi.” - Suuri taistelu
s. 617
Mietiskelyä varten
Ps. 7:11; Jes. 33:13; Job. 40:11, 12; Ps. 94:2; 119:21
”Jumalain lain rikkominen pienimmässäkin määrin on synti. Ja synnistä
rankaisematta jättäminen on rikos Jumalan hallinnossa. Jumala on tuomari, Kostaja
oikeudessa, joka on Hänen valtaistuimensa olemus ja perusta. Hän ei voi antaa
vapautusta laeistaan, eikä tehdä tekemättömäksi pienintäkään asiaa synnin
kohtaamiseksi ja anteeksiantamiseksi. Lain vilpittömyys, oikeudenmukaisuus ja
moraalisuus täytyy säilyttää ja osoittaa oikeaksi taivaankaikkeuden ja
lankeamattomien maailmojen edessä.” - (Manuscript 145, 30. joulukuuta 1879)
Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 7 s. 951; The Upward Look s. 378
“Mutta jumalallisen tuomion raivotessa ei Jumalan lapsilla ole mitään syytä pelkoon.
»Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva» (Jooel3: 16). Päivä joka tuo Jumalan
lain rikkojille kauhua ja hävitystä, kohtaa kuuliaiset »sanomattomalla ja
kirkastuneella ilolla». - Patriarkat ja profeetat s. 321
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*****
21
Sapattina 24. toukokuuta 2014

Taistelusta voittoon
”Jumalan lapset, jotkut vankiloissa, jotkut piiloutuneina syrjäisiin metsiin ja
vuoristoihin, rukoilevat yhä Jumalalta suojelusta, samalla kun aseistetut miesryhmät,
pahojen enkelien kiihottamina, kaikkialla valmistautuvat kuolon työhön. Tänä
äärimmäisen hädän hetkenä Israelin Jumala on tarttuva asiaan ja vapauttava
valittunsa. Herra sanoo: »Silloin te veisaatte niinkuin yöllä, kun pyhä juhla alkaa, ja
sydämenne riemuitsee niinkuin sen, joka huilujen soidessa astuu vaeltaen Herran
vuorelle, Israelin kallion tykö. Herra antaa kuulla äänensä voiman ja nähdä
käsivartensa laskeutuvan alas vihan tuimuudessa ja kuluttavan tulen liekissä,
pilvenpurkuna, rankkasateena ja raekivinä.» Jes. 30: 29, 30.” - Suuri taistelu s. 614
Osittainen ylösnousemus
1. Mitä Jumalan ääni kertoo seitsemännen vitsauksen aikana koeteltujen
lastensa vapauttamisen lisäksi?
Dan. 12:1, 2; Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo
sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole
ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen
aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet
maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja
iankaikkiseen kauhistukseen.
Jes. 49:24, 25 Otetaanko sankarilta saalis, tai riistetäänkö vangit vanhurskaalta?
Sillä näin sanoo Herra: Vaikka vangit otettaisiinkin sankarilta ja saalis riistettäisiin
väkevältä, niin minä kuitenkin taistelen sitä vastaan, joka sinua vastaan taistelee, ja
minä pelastan sinun lapsesi.
”Merkit ja ihmeet seurasivat nopeasti toisiaan. Kaikki näytti poikkeavan
tavallisuudesta. Joet lakkasivat virtaamasta. Tummat, raskaat pilvet kerääntyivät ja
vyöryivät toisiaan vasten. Mutta yksi paikka säilyi kirkkaana, ja sieltä kuului Jumalan
sana, niinkuin paljojen vesien pauhina, vavisuttaen taivaita ja maata. Tuli suuri
maanjäristys. Haudat avattiin ja he, jotka olivat kuolleet uskossa kolmannen enkelin
sanomaan, pitäen sapatin, nousivat tomuvuoteistaan, kirkastettuina kuulemaan rauhan
liittoa, jonka Jumala tekisi niiden kanssa, jotka olivat pitäneet Hänen lakinsa.” - Early
Writings s. 285
2. Mitä Isä julistaa kansalleen?
Mark. 13:32 Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa,
eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.
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”Taivas avautui ja sulkeutui ja oli liikkeessä. Vuoret horjuivat kuin ruohonkorret
tuulessa, heitellen kallionlohkareita ympäriinsä. Meri kiehui kuin kattila ja heitteli
kiviä maalle. Ja kun Jumala kertoi Jeesuksen saapumisen päivän ja hetken ja julisti
heille ikuisen liiton, Hän lausui yhden lauseen ja hiljeni sitten, ja sanat vierivät
ympäri maailman. Jumalan Israel seisoi silmät luotuina taivaaseen ja kuunnellen
sanoja sitä mukaa kun ne tulivat Jehovan suusta ja kun ne vierivät maailman läpi niin
kuin kovimman ukkosen jylinä. Se oli juhlallista. Jokaisen lauseen lopuksi pyhät
huusivat: 'Kunnia! Halleluja!' Heidän kasvonpiirteensä valaistuivat Jumalan
kirkkaudesta, ja ne loistivat kuin Mooseksen kasvot silloin, kun hän tuli alas Siinailta.
Jumalattomat eivät voineet katsoa heitä sen kirkkauden tähden. Ja kun loppumaton
siunaus lausuttiin niille, jotka kunnioittivat Jumalaa pitämällä Hänen sapattinsa,
kuului mahtava voittohuuto, kun oli saatu voitto pedosta ja sen kuvasta.” -Early
Writings s. 285, 286
Herran paluu
3. Mikä kaikkien aikojen suurin tapahtuma tapahtuu silloin mahtavalla,
kunniakkaalla tavalla?
Ilm. 19:11-16; 11. Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja
sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii
vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään
oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin
hän itse, ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan,
on Jumalan Sana. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan
sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan
lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella
valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja
hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain
Herra."
Luuk. 21:27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla
ja kirkkaudella.
”Sitten ilmestyi suuri valkoinen pilvi, jonka päällä istui ihmisen Poika. Kun se
ensimmäisen kerran ilmestyi näkyviin kaukaisuudesta, pilvi näytti hyvin pieneltä.
Enkeli sanoi, että se oli Ihmisen Pojan merkki. Kun se tuli lähemmäksi maata,
voimme nähdä Jeesuksen majesteettisuuden ja loiston, kun Hän matkasi valloittajana
eteenpäin. Pyhien enkelien saattue, kirkkaiden, kimaltelevien kruunujen koristaessa
heidän päitään, he seurasivat Jeesusta Hänen matkallaan. Tapahtuman loisteliaisuutta
ei voi kielin kuvata. Majesteettisuuden ja voittamattoman kunnian elävä pilvi tuli yhä
lähemmäksi ja pystyimme näkemään Jeesuksen ihanan olemuksen. Hänellä ei ollut
päässään orjantappurakruunua, vaan kunnian seppele lepäsi Hänen pyhällä otsallaan.
Hänen vyötärölleen oli kirjoitettu nimi Kuningasten Kuningas ja herrain Herra.
Hänen kasvonpiirteensä olivat kirkkaat kuin keskipäivän aurinko, Hänen silmänsä
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kuin tulen liekit ja Hänen jalkansa olivat kuin hienoin vaskin. Hänen äänensä kuulosti
monien soitinten soitolta. Maa vapisi Hänen allaan, taivaat avautuivat kuin
kirjakäärö, kun se avataan, ja jokainen vuori ja saari liikkui paikoiltaan.” - Early
Writings s. 286, 287
4. Kenet Jumalan Poika ottaa vastaan toisessa tulemisessaan?
Ilm. 14:1; Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan
sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja
hänen Isänsä nimi.
Jes. 25:9 Ja sinä päivänä sanotaan: "Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me
odotimme meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota me odotimme: iloitkaamme ja
riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi."
“Jeesus on tulossa! Mutta ei kuuntelemaan ihmiskunnan valitusta tai syntisten
tunnustuksia synneistään anoen anteeksiantoa Häneltä, sillä jokaisen kohtalo on
päätetty elämäksi tai kuolemaksi. Ne, jotka ovat tehneet syntiä, pysyvät syntisinä. Ne,
jotka ovat pyhäkössä tunnustaneet syntinsä Jeesukselle ja ovat tehneet Hänestä
ystävän ja rakastaneet Hänen ilmestymistään; heille on kirjoitettu anteeksianto
kaikista heidän synneistään, ja he pysyvät iankaikkisesti puhtaina ja pyhinä, koska
ovat puhdistaneet sielunsa olemalla kuuliaiset totuudelle.” - Lift Him Up s. 379
Jumalattomien rangaistus
5. Mitä tapahtuu jumalattomille meidän Herramme ja Vapahtajamme,
Jeesuksen Kristuksen, tulemisessa?
Ilm. 6:15-17; Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja
kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja
kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa,
joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! Sillä heidän vihansa suuri päivä on
tullut, ja kuka voi kestää?"
2 Tess. 1:8, 9 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole
kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin
rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa
kirkkaudesta,
“Ne, jotka äskettäin olivat valmiit tuhoamaan Jumalan uskolliset lapset maan päältä,
näkivät nyt Jumalan kunnian lepäävän heidän yllään. Ja kaiken kauhunsa keskellä he
kuulivat pyhien iloiset äänet sanoen: 'Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me
odotimme meitä pelastamaan.'” - Early Writings s. 286
“Kuningasten Kuningas astuu alas leimuavien liekkien ympäröimän pilven päällä.
Taivas väistyy pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon, maa vapisee hänen
edessään ja kaikki vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltansa. »Meidän Jumalamme tulee
eikä vaikene, hänen edellänsä käy kuluttava tuli ja hänen ympärillänsä väkevä
myrsky. Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan, tuomitakseen kansansa.» Ps. 50: 3,4.” Sapattikoululäksyt
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Suuri taistelu s. 619
Vanhurskaiden ylösnousemus
6. Mikä toinen epätavallinen tapahtuma silloin sattuu? Milloin lunastetut
liittyvät Vapahtajan seuraan, ja minne he menevät?
1 Tess. 4:16, 17; Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin
äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä
heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla
Herran kanssa.
Joh. 17:24 Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet
minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka
sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman
perustamista.
“Maan horjuessa, salamain leimutessa ja ukkosen jyristessä Jumalan Pojan ääni
kutsuu nukkuvat pyhät esiin. Katseltuaan heidän hautojaan hän kohottaa kätensä
taivasta kohti ja huutaa: »Herätkää, herätkää, herätkää te, jotka nukutte maan
tomussa, ja nouskaa ylös!» Kaikkialla maapallolla vanhurskaat kuolleet kuulevat tuon
äänen; ja ne, jotka sen kuulevat, saavat elää. Tuo kaikista kansanheimoista,
sukukunnista, kielistä ja kansoista koottu suunnattoman suuri joukko ympäröi koko
maapallon. Se tulee kuoleman vankilasta puettuna katoamattomaan kirkkauteen ja
huutaen: »Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?» 1 Kor.
15: 55. Sitten elossa olevat vanhurskaat ja kuolleista nousseet pyhät yhdistävät
äänensä pitkään, riemuitsevaan voitonhuutoon.” - Suuri taistelu s. 623, 624
Mooseksen ja Karitsan laulu
7. Kun heidät kerran on lunastettu, mikä on 144 000:n etuoikeus? Tahdotko
sinä koko sydämestäsi olla siellä?
Ilm. 15:2, 3. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden,
jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä
lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen,
Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat
sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi,
sinä kansojen kuningas.
“Valtaistuimen edessä olevalle kristallimerelle, joka Jumalan kirkkauden loistossa
näyttää tulella sekoitetulta lasimereltä, ovat kokoontuneet ne, jotka ovat »saaneet
voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta». Ilm. 15: 2. He seisovat Karitsan
kanssa Siionin vuorella, nuo sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut
ihmisistä, ja heillä on Jumalan kanteleet. Sieltä kuuluu paljojen vetten pauhinan ja
suuren ukkosenjylinän kaltainen ääni, joka on »ikään kuin kanteleensoittajain, kun he
kanteleitaan soittavat». He veisaavat valtaistuimen edessä »uutta virttä», jota ei
Sapattikoululäksyt

35

2. neljännes 2014

kukaan muu voi oppia kuin ne sata neljäkymmentäneljä tuhatta. Se on Mooseksen ja
Karitsan virsi — vapautuksen virsi. Ainoastaan nuo sata neljäkymmentä neljä tuhatta
voivat oppia sen virren, sillä se on heidän kokemuksensa virsi; ja sellaista kokemusta
ei millään muulla joukolla ole milloinkaan ollut. »Nämä ovat ne, jotka seuraavat
Karitsaa, mihin ikinä hän menee.» Nämä, jotka ovat otetut taivaaseen maan päällä
elävien joukosta, ovat »ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle». Ilm.
14:1—5; 15:3.” - Suuri taistelu s. 627
Iloinen, voittoisa suuri kansanjoukko
8. 144 000:n lisäksi, mitä tiedämme lopuista lunastetuista, jotka iloitsevat
iankaikkisesta elämästä ja Jumalan kirkkaudesta?
Ilm. 7:9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut
lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne
seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin
vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,
“Lähinnä valtaistuinta ovat ne, jotka kerran intoilivat saatanan asian puolesta, mutta
tulivat temmatuiksi kuin kekäleet tulesta ja sen jälkeen ovat syvällä antaumuksella ja
pyhällä innolla seuranneet Vapahtajaansa. Sitten tulevat ne, jotka valheen ja
uskottomuuden keskellä kehittivät kristillisen luonteen, ne, jotka kunnioittivat
Jumalan lakia, vaikka kristitty maailma selitti sen poistetuksi, sekä kaikkien aikojen
miljoonat marttyyrit, jotka uskonsa tähden kärsivät marttyyrikuoleman. Ja näistä
ulospäin on lukematon joukko »kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista
ja kielistä». He seisovat »valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin
valkeihin vaatteisiin» ja heillä on »palmut käsissään». Ilm. 7:9. Heidän taistelunsa on
päättynyt, ja he ovat voittaneet. He ovat päättäneet juoksunsa elämän kilparadalla ja
saaneet voittopalkinnon. Palmut heidän käsissään ovat merkkeinä heidän voitostaan,
ja valkeat vaatteet kuvaavat Kristuksen tahratonta vanhurskautta, joka nyt on
heidän.” - Suuri taistelu s. 643, 644
Mietiskelyä varten
1 Kor. 1:18, 24; Tiit. 3:5-7; 1 Piet. 2:9, 10; Ilm. 1:5, 6
“Silloin tullaan näkemään, ettei Jumala äärettömässä viisaudessaan voinut keksiä
muuta suunnitelmaa meidän pelastamiseksemme kuin Poikansa uhraamisen. Tämän
uhrauksen korvauksena on se ilo, mikä aiheutuu maan asuttamisesta lunastetuilla,
pyhillä, onnellisilla ja kuolemattomilla olennoilla. Sen taistelun tuloksena, jota
Vapahtaja kävi pimeyden voimia vastaan, on pelastettujen ilo, joka läpi
iankaikkisuuden julistaa Jumalan kunniaa. Ja niin suuri on sielun arvo, että Isä on
tyytyväinen maksettuun hintaan. Myös Kristus itse on tyytyväinen, nähdessään
suuren uhrinsa hedelmät.” - Suuri taistelu s. 630
“Katsokaamme uskolla valtaistuimelle sateenkaaren tuolla puolen .... Vakuutena
jokaiselle nöyrälle, uskovalle, katuvalle sielulle, jonka elämä on yhtä Kristuksen
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kanssa.... Jumalan viha ei lankea yhdenkään sellaisen sielun päälle, joka etsii Hänestä
suojaa. Jumala itse on julistanut: 'Kun minä näen veren, minä menen teidän
ohitsenne.' 2 Moos. 12:13” - God's Amazing Grace s. 70
*****
22
Sapattina 31. toukokuuta 2014

Babylonin rangaistus ja maailman tila
“Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen
asukkaat. Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on
tämän sanan puhunut. Maan on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet
lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa
maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sen tähden maan asukkaat kuumuudesta
korventuvat.” Jes. 24:1, 3, 5, 6
Jumalan tuomio Babylonia kohtaan
1. Mitä tapahtuu Babylonile kun Jumala päättää kansansa vankeuden?
Ilm. 18:5-10
“'Tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt.' Jaak. 2:13. Kohta he
joutuvat seisomaan kaiken maan Tuomarin edessä ja vastaamaan niin ruumiillisesta
kuin sielullisesta tuskasta, jota he ovat aiheuttaneet hänen perintöosalleen. He voivat
nyt mielin määrin syytellä ja pilkata niitä, jotka Jumala on asettanut työhönsä, ja
sulkea häneen uskovia vankilaan, kytkeä kahleisiin, ajaa maanpakoon ja surmata,
mutta heidän on vastattava jokaisesta tuskaisesta ahdistuksesta ja kyyneleisestä
kivusta. Jumala on antava heille kaksinkertaisesti heidän synneistään. Babylonista,
joka kuvaa luopiokirkkoa, hän sanoo tuomion toimeenpanijoille: 'Hänen syntinsä
ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Kostakaa hänelle
sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen
teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin'
Ilm. 18:5, 6.” - Kristuksen vertaukset s. 129
“Sellaisia ovat ne rangaistustuomiot, jotka kohtaavat Babylonia Jumalan vihan
vuodattamisen päivänä. Se on täyttänyt pahuutensa mitan; sen aika on tullut; se on
valmis hävitettäväksi.” - Suuri taistelu s. 631
2. Kuinka jumalattomat suhtautuvat vanhurskaisiin? Mitä tapahtuu niille,
jotka viehtyivät pahasta ja vastustivat Jumalaa ja Hänen työtään?
Ps. 11:2. Sillä katso, jumalattomat jännittävät jousensa, ovat panneet nuolensa
jänteelle oikeamielisiä pimeässä ampuaksensa.
Ps. 64:2-4. Kuule, Jumala, minun ääneni, kun minä valitan, varjele minun elämäni
vihollisen pelosta. Kätke minut pahain seuralta, väärintekijäin riehuvalta joukolta,
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jotka hiovat kielensä kuin miekan, jännittävät jousensa, nuolinaan karvaat sanat,
Ps. 11:5, 6 Herra tutkii vanhurskaat, mutta jumalattomia ja niitä, jotka vääryyttä
rakastavat, hänen sielunsa vihaa. Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja,
tulta ja tulikiveä; polttava tuuli on heidän maljansa osa.
“Jumalattomat eivät pahoittele sitä, että ovat synnillisesti laiminlyöneet Jumalan ja
lähimmäisensä, vaan sitä, että Jumala on voittanut. He valittavat seurausta, mutta
eivät kadu jumalattomuuttaan. He käyttäisivät kaikkia mahdollisia keinoja, jos
voisivat sillä tavalla voittaa. Maailma näkee sen ihmisluokan, jota se on halveksinut
ja pilkannut ja jonka se on halunnut perin pohjin hävittää, selviävän
vahingoittumattomana rutosta, myrskystä ja maanjäristyksestä. Jumala, joka hänen
lakinsa rikkojille on kuluttava tuli, on oman kansansa varma turva.” - Suuri taistelu s.
632
3. Mitä väärät saarnaajat tekivät Jumalaa ja Hänen laumaansa vastaan?
Vaikka on liian myöhäistä, mitä he näkevät?
Hes. 13:22; Koska olette valheella murehduttaneet vanhurskaan sydämen, vaikka
minä en tahtonut häntä murehduttaa, ja olette vahvistaneet jumalattoman käsiä, ettei
hän kääntyisi pahalta tieltänsä ja saisi elää,
Jer. 6:14; He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!"
vaikka ei rauhaa ole.
Jer. 23:1 "Voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun laitumeni lampaat,
sanoo Herra.
Jer. 25:34, 35. Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman
valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te
kaadutte niinkuin kallisarvoinen astia. Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus
lauman valtiailta.
“Se sananjulistaja, joka on uhrannut totuuden, voittaakseen ihmisten suosion, huomaa
nyt, mikä luonne ja vaikutus hänen opetuksellaan on ollut. On ilmeistä, että
kaikkinäkevän silmä on seurannut häntä, hänen seisoessaan saarnatuolissa, hänen
kulkiessaan kadulla ja hänen seurustellessaan ihmisten kanssa elämän erilaisissa
olosuhteissa. Jokainen mielenliikutus, jokainen kirjoitettu rivi, jokainen puhuttu sana
ja jokainen teko, jotka ovat johtaneet ihmisiä lepäämään valheen suojassa, on ollut
kylvöä; nyt hän näkee sadon ympärillään olevissa kurjissa, kadotetuissa sieluissa.
Saarnaajat ja kansa näkevät, että he eivät ole olleet oikeassa suhteessa Jumalaan. He
näkevät, että he ovat kapinoineet kaikkien oikeiden ja vanhurskaiden lakien
alkuunpanijaa vastaan. Jumalan käskyjen syrjäyttäminen synnytti tuhansia pahuuden
lähteitä, aiheuttaen epäsopua, vihaa ja kohtuuttomuutta, kunnes maa tuli suureksi
taistelukentäksi ja paheen pesäksi. Tämä näköala avautuu nyt niille, jotka hylkäsivät
totuuden ja valitsivat erheen.” - Suuri taistelu s. 632, 633
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Jumalattomien tila
4. Mitä profeetat kirjoittivat jumalattomien rangaistuksesta, kun armon aika
on ohi?
Sak. 14:12, 13; Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka
sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo
jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa.
Jer. 25:33 Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen.
Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi.
“»Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat
Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan,
sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. Sinä päivänä on
tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen
toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan.» Sak. 14:12,13. Omien
rajujen intohimojensa mielettömässä taistelussa ja Jumalan sekoittamattoman vihan
hirmuisen vuodattamisen kautta hukkuvat maan jumalattomat asukkaat — papit,
hallitsijat ja kansa, rikkaat ja köyhät, ylhäiset ja alhaiset. »Ja Herran surmaamia on
oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä
koota eikä haudata.» Jer. 25: 33.” - Suuri taistelu s. 634
Maailma tyhjennettynä
5. Kun jumalattomat ovat saaneet palkkansa synneistään, mitä tapahtuu
maalle?
Ilm. 19:17, 18; Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella
äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa
Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja
väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja
orjien lihaa, sekä pienten että suurten."
Jer. 4:23-26 Minä katselin maata, ja katso, se oli autio ja tyhjä, ja taivasta, eikä siinä
valoa ollut. Minä katselin vuoria, ja katso, ne järkkyivät, ja kaikki kukkulat huojuivat.
Minä katselin, ja katso, ei ollut yhtään ihmistä, ja kaikki taivaan linnut olivat
paenneet pois. Minä katselin, ja katso, hedelmätarha oli erämaana, ja kaikki sen
kaupungit olivat kukistuneet Herran, hänen vihansa hehkun, edessä.
“Kaupungit ja kylät makaavat rauniokasoina luhistuneena maanjäristyksestä. Vuoret
ovat liikkuneet paikaltaan ja jättäneet tilalle suuria onkaloita. Epätasaiset
kivenlohkareet, jotka meri on heittänyt maalle, tai jotka ovat irtautuneet maasta,
lojuvat kaikkialla maan pinnalla. Suuret puut, jotka oli kiskoutuneet juurineen irti
maasta, lojuivat pitkin maata. Maa näytti yksinäiseltä erämaalta.”
- Early Writings s. 290
Tuhat vuotta eristettynä
6. Kuka on yhä aution maan pinnalla? Mitä tarkoitetaan näissä lauseissa
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pohjattomalla kuilulla?
Ilm. 20:1, 2. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja
suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen,
joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
1 Moos. 1:2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan
Henki liikkui vetten päällä.
“Täällä on oleva Saatanan ja hänen pahojen enkeliensä koti tuhannen vuoden ajan.
Täällä hän tulee olemaan eristettynä, vaellellen ympäriinsä maan rikkonaisella
pinnalla ja näkemään vallankumouksensa jäljet Jumalan lakia vastaan. Tuhannen
vuoden ajan hän voi nauttia sen kirouksen hedelmästä, jonka hän on itse aiheuttanut.
Yksin rajoitettuna maan pinnalle hänellä ei ole etuoikeutta mennä muille planeetoille
houkutellakseen ja häiritäkseen niitä, jotka eivät ole langenneet. Tänä aikana Saatana
kärsii suunnattomasti. Hänen lankeemuksestaan asti hänen ilkeät puolensa ovat olleet
jatkuvassa toiminnassa. Mutta silloin häneltä riistetään hänen voimansa, ja hän jää
sinne missä hän on toiminut lankeemuksestaan saakka ja katsoo eteenpäin vavisten ja
kauhulla hirveään tulevaisuuteen, jolloin hänen on kärsittävä kaikesta pahasta, mitä
hän on tehnyt ja saatava rangaistus kaikista synneistä, joita hän on saanut
tapahtumaan.” - Early Writings s. 290
Jumalan tarjouksen hyväksyminen
7. Mitä meidän tulisi tehdä tänään, kun Jumalan ääni kutsuu meitä ottamaan
vastaan pelastuksen suurenmoisen lahjan?
1 Tim. 2:4; joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan
totuuden.
Hebr. 3:13-15 vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan:
"tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi; sillä me olemme
tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä
alussa oli, vahvoina loppuun asti. Kun sanotaan: "Tänä päivänä, jos te kuulette
hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa",
“Jumalan Henki annetaan vapaasti, niin että jokainen ihminen voi tulla kykeneväksi
käyttämään pelastuksen välikappaleita. Täten Kristus, »totinen valkeus», »valistaa
jokaisen ihmisen». Joh. 1:9. Ihmiset jäävät pelastuksesta osattomiksi sen tähden, että
he itse tahallisesti hylkäävät elämän lahjan.” - Suuri taistelu s. 255
“Meidän täytyy pitää nyt itsemme ja lapsemme, ettei maailma meitä tahraa. Meidän
täytyy nyt pestä luonteemme vaatteet ja tehdä niistä valkoiset Karitsan veressä.
Meidän täytyy voittaa ylpeys, intohimot ja hengellisestä velttoudesta. Meidän täytyy
nyt herätä ja päättäväisesti ponnistella luonteemme kehittämiseksi.” - Testimonies for
the Church vol. 5 s. 215, 216
Mietiskelyä varten
Ilm. 18:6-10; Matt. 25:34; Jes. 40:1-5
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“Tiedämme, että viimeinen suuri taistelu on Saatanan päättäväisin yritys onnistua
tarkoituksissaan. Hän tulee, ei pelkästään karjuvana leijonana, vaan viettelijänä,
vaatettaen synnin kauniisiin valon pukeisiin, jotta hän voisi saada ihmiset
pauloihinsa.” - The Upward Look s. 152
“Jeesus sanoi vielä: »Maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.» Joh.
14:30. Hänessä ei ollut mitään, niihin Saatanan viisastelut olisivat tehonneet. Hän ei
suostunut syntiin. Ei Hän ajatuksissaankaan langennut kiusaukseen. Näin voi olla
meidänkin laitamme. Kristuksen inhimillisyys liittyi Hänen jumalallisuuteensa.
Hänessä asuva Pyhä Henki teki Hänet kelvolliseksi taisteluun. Ja Hän tuli tehdäkseen
meidät jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Niin kauan kuin uskon kautta olemme
liittyneet Häneen, ei synnillä ole valtaa meihin.” - Aikakausien toivo s. 104
*****
23
Sapattina 7. kesäkuuta 2014

Kruunut ja ilo Jumalan kansalle
“Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka
voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän enää koskaan lähde
sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen,
sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman
uuden nimeni.” Ilm. 3:11,12.
Lunastetut saavat kruununsa
1. Mikä raamatullinen lupaus täytetään kun lunastetut astuvat taivaaseen?
1 Piet. 5:4; Ilm. 3:11
“Sitten näin suuren joukon enkeleitä tuovan kirkkaita kruunuja kaupungista – kruunu
jokaiselle pyhälle nimellä varustettuna. Jeesuksen käskystä enkelit toivat kruunut
Hänelle ja omalla oikealla kädellään rakas Jeesus painoi kruunut pyhien päähän.
Samalla enkeli toi harppuja, ja Jeesus jakoi myös ne pyhille. Johtavat enkelit soittivat
ensimmäisen sävelen, ja jokainen ääni liittyi kiitolliseen, iloiseen ylistykseen, ja
jokainen käsi taitavasti käsitteli harpun kieliä saaden aikaan ihanaa sointuvaa
soittoa.” - Early Writings s. 288
Lunastettujen asuinpaikka
2. Missä lunastetut asuvat taivaassa? Mistä Vapahtajamme Jeesus Kristus on
tyytyväinen?
Ilm. 21:10; Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle
pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä,
Jes. 26:2. Ja kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kaikki kuninkaat sinun kunniasi;
ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää.
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Jes. 53:11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi.
Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet,
sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.
“Sitten näin Jeesuksen johtavan lunastettua joukkoa kaupungin portille. Hän ojasi
porttiin ja avasi sen kimalteleville saranoilleen ja päästi kansat, jotka olivat pitäneet
lupauksen, mennä sisään. Siinä kaupungissa kaikki oli ilo silmälle. Joka puolella oli
loisteliaisuutta. Silloin Jeesus katsoi Hänen lunastamiinsa pyhiin; heidän
kasvonpiirteensä olivat täyttyneet loistosta, ja kun Hän loi heihin rakastavan
katseensa, Hän sanoi rikkaalla, musikaalisella äänellään: 'Katson sieluni uurastusta ja
olen tyytyväinen. Tämä loisteliaisuus on teidän ikuisesti. Surunne ovat päättyneet.
Täällä ei ole enää kuoemaa, ei surua eikä itkua, ettekä te ole enää tuskissanne.' Näin
lunastetun palvelusväen kumartavan ja heittävän kimaltavat kruununsa Jeesuksen
jalkojen juureen ja sitten, Hänen rakastavat kätensä nostivat heidät ylös, he
koskettivat kultaisia harppujaan ja täyttivät taivaan rikkaalla musiikillaan ja
lauluillaan Karitsalle.” - Early Writings s. 288, 289
Elämän puun hedelmä
3. Mikä jumalallinen lupaus täytetään? Niin kuin Eedenissä, mikä tulee
olemaan uuden maailman yltäkylläisyys?
Ilm. 2:7. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka
voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.'
Ilm. 22:2; Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka
kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat
kansojen tervehtymiseksi.
Hes. 47:12 Mutta virran varrella, sen molemmilla rannoilla, kasvaa kaikkinaisia
hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet eivätkä lopu hedelmät: joka kuukausi ne
kantavat tuoreet hedelmät, sillä niitten vedet juoksevat pyhäköstä, ja niitten hedelmät
ovat ravitsevaiset ja niitten lehdet parantavaiset.
“Sitten näin Jeesuksen johtavan kansansa elämän puun äärelle, ja taas voimme kuulla
Hänen ihanan äänensä, rikkaamman kuin mikään musiikki mikä on koskaan
kantautunut kuolevaisen korvaan, sanoen: 'Tämän puun lehdet ovat tarkoitetut
kansojen parantamiseen. Syökää niitä.' Elämän puussa oli kaikista kaunein hedelmä,
josta pyhät saattoivat nauttia vapaasti. Kaupungissa oli kaikista loisteliain valtaistuin,
joka tuotti elämän veden puhdasta virtaa, kirkasta kuin kristalli. Kummallakin puolen
tätä virtaa oli elämän puu ja virran penkereillä kasvoi muita kauniita puita
hedelmineen, jotka olivat hyviä syödä.... Näin elämän puun hedelmiä, mannaa,
manteleita, viikunoita, kranaattiomenoita, rypäleitä ja monenlaisia muita hedelmiä.” Early Writings s. 289, 19
Suurelle ehtoolliselle osallistuminen
4. Mitä silloin juhlitaan, kun lunastetut ovat Lunastajansa kanssa? Kuka
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tarjoilee suuren ehtoollisen?
Ilm. 19:9; 9. Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut
Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan
sanat."
Matt. 26:29; Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia,
ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni
valtakunnassa."
Luuk. 22:28-30 Mutta te olette pysyneet minun kanssani minun kiusauksissani; ja
minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan,
niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua
valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.
“Tätä temppeliä kannatteli seitsemän pilaria, kaikki läpinäkyvää kultaa, ja niihin oli
asetettu kaikkein kauneimpia helmiä. Ihanat asiat, joita siellä näin, eivät ole
kuvailtavissa. Voi, jos voisin puhua Kanaanin kieltä, voisin kertoa teille tuon
paremman maailman loistosta. Näin siellä kivisiä pöytiä, joissa oli 144 000:n nimet
kaiverrettuna kultakirjaimin. Kun olimme nähneet temppelin loiston, menimme ulos
ja Jeesus jätti meidät mennäkseen kaupunkiin. Pian kuulimme Hänen ihanan äänensä
taas sanoen: 'Tule, minun kansani, sinä olet tullut suuresta ahdistuksesta, olet tehnyt
minun tahtoni ja kärsinyt minun tähteni; tule ehtoolliselle, sillä minä vyöttäydyn ja
palvelen sinua.' Huusimme: 'Halleluja! Kunnia!' ja menimme kaupunkiin. Näin
pöydän puhdasta hopeaa; se oli maileja pitkä ja silti silmämme pystyivät näkemään
sen toiseen päähän.” - Early Writings s. 19
Uusia tiedon näköaloja
5. Voimmeko tässä maailmassa täysin ymmärtää Jumalan suuren rakkauden ja
lunastussuunnitelman? Mitä lupauksia on tulevaisuutta varten?
Room. 11:33; Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka
tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!
5 Moos. 29:29. Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä
on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme
kaikki tämän lain sanat."
1 Kor. 13:9, 10, 12 Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.
Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista… Sillä nyt me
näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt
minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut
itsenikin täydellisesti tunnetaan.
“Tässä elämässä me voimme päästä ihmeellisessä pelastuskysymyksessä vain
ymmärtämisen alkuun. Me voimme rajoitetulla käsityskyvyllämme mitä vakavimmin
harkita häpeää ja kunniaa, elämää ja kuolemaa, oikeutta ja armoa, jotka kohtaavat
toisensa ristillä, mutta vaikka jännittäisimme sielunkykymme äärimmilleen, me
emme pysty täysin käsittämään ristin merkitystä. Meillä on vain hämärä käsitys
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sovittavan rakkauden pituudesta, leveydestä, syvyydestä ja korkeudesta. Lunastetut
eivät täydellisesti ymmärrä pelastussuunnitelmaa silloinkaan, kun he näkevät niin
kuin heidät itsensä nähdään ja tuntevat niin kuin heidät tunnetaan; mutta ikuisuudessa
paljastuu jatkuvasti uutta totuutta ihmettelevälle ja ihastuneelle mielelle. Vaikka
maallisen elämän surut, kärsimykset ja kiusaukset ovat loppuneet ja niiden syyt
poistetut, on Jumalan kansalla kuitenkin aina selvä, järjellinen käsitys siitä, mitä sen
pelastus on maksanut.” - Suuri taistelu s. 629
6. Kuka johtaa lunastettujen kodissa, heidän opetustaan? Mikä on opintojen
pääaiheena?
Jes. 54:13; Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia, ja suuri rauha on sinun
lapsillasi oleva.
Joh. 6:45. Profeetoissa on kirjoitettuna: 'Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi.'
Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.
Ef. 1:20, 21 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti
hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja
voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä
maailmanajassa, vaan myös tulevassa.
“Kristuksen risti on oleva pelastettujen tutkimuksen ja laulun aiheena halki iäisyyden.
Kirkastetussa Kristuksessa he näkevät ristiinnaulitun Kristuksen. He eivät koskaan
unohda, että hän, joka voimallaan loi ja ylläpiti lukemattomat maailmat äärettömässä
avaruudessa, hän, Jumalan ainokainen Poika, taivaan Majesteetti, jota kerubit ja
loistavat serafit kunnioittaen ja ihaillen palvoivat, alensi itsensä nostaakseen
langenneen ihmisen. He eivät unohda, että hän kantoi synnin syyllisyyden ja häpeän
sekä Isänsä kasvojen kätkeytymisen, kunnes kadotetun maailman hätä mursi hänen
sydämensä ja sammutti hänen elämänsä Golgatan ristillä. Maailmojen Luojan ja
kaikkien olentojen kohtalon määrääjän teko, kun hän rakkaudesta ihmiseen jätti
kirkkautensa ja alensi itsensä, on aina herättävä ihmettelyä ja syvää kunnioitusta yli
koko maailmankaikkeuden. Kun pelastetut katselevat Lunastajaansa ja näkevät Isän
iankaikkisen kirkkauden loistavan hänen kasvoistaan; kun he näkevät hänen aina ja
iankaikkisesti pysyvän valtaistuimensa ja tietävät, ettei hänen valtakunnallaan ole
oleva loppua, silloin he puhkeavat ihastuttavaan lauluun: »Arvollinen, arvollinen on
Karitsa, joka oli teurastettu ja on lunastanut meidät Jumalalle omalla kalliilla
verellään.»” - Suuri taistelu s. 629
Lunastettuja odottaa asiat, joita ei voi kuvitellakaan
7. Onko mahdollista kuvitella tai kuvailla lunastetuille valmistetun
kuningaskunnan loistoa ja mahtavuutta?
1 Kor. 2:9; vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut,
mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka
häntä rakastavat."
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Jes. 28:5 Sinä päivänä Herra Sebaot on oleva loistava kruunu ja kunnian seppele
kansansa jäännökselle
“Kieli on kaiken kaikkiaan liian laimea yrittäessään kuvata taivasta. Kun se näkyy
edessäni, olen ällistyksestä mykkä, kaiken ylittävän loiston ja mahtavan kirkkauden
lumoamana lasken alas kynäni ja lausun: 'Voi, mitä ihanuutta, mitä ihmeellistä
ihanuutta!' Kaikista ylistävinkin kieli epäonnistuu yrittäessään kuvailla taivaan loistoa
tai Vapahtajan rakkauden syvyyttä.” - Early Writings s. 289
Mietiskelyä varten
Jes. 53:7-11; Fil. 2:6-11; Luuk. 1:31-33
“Jumala on luottanut kuolevaisille totuuden kallisarvoisia aarteita. Nämä aarteet ovat
kuin ihanat hedelmät, jotka esitellään kansalle astioissa, jotka ovat puhtaita ja pyhiä,
jotta he voisivat ottaa vastaan tämän hedelmän ja nauttia siitä Jumalan kunniassa.” (Manuscript 127, 1902) Evangelism s. 346
“Jeesus esiintyi valkeissa vaatteissa, kunnian kruunu päässään kirkkaampana kuin
mikään kruunu on koskaan koristanut minkään kuninkaan otsaa, ja korkeammalla
arvonimellä varustettuna kuin mikään ruhtinas on koskaan ollut. on koskaan ollut.
Jumalan palvelemiselle uhratusta elämästä saatu palkka ylittää ihmisen
käsityskyvyn.” - That I May Know Him s. 91
*****
24
Sapattina 14. kesäkuuta 2014

Jumalattomien tuomitseminen tuhatvuotiskauden
aikana
“'Älkää siis tuomitko ennenaikaisesti, ennen kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden
kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset, ja silloin itse kukin saa kiitoksen Jumalalta.' 1
Kor. 4:5. Daniel julistaa, että kun Vanhaikäinen tuli, 'Tuomiovalta annettiin
Korkeimman pyhille.' Sinä aikana vanhurskaat hallitsivat kuninkaina ja pappeina
Jumalan edessä. Ilmestyskirjassa Johannes sanoo: 'Minä näin valtaistuimia, ja he
istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta.' 'He tulevat olemaan Jumalan ja
Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.' Ilm. 20:4, 6.
Niin kuin Paavali sanoi, sinä aikana 'pyhät tulevat tuomitsemaan maailman.' 1 Kor.
6:2
Sidottuna tuhat vuotta
1. Sekä mennyttä että tulevaa tarkastellen, mitä kaksi profeettaa kirjoitti
Luciferista?
Jes. 14:12-14; Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja
Jeesuksen uskon. Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne
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kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti - sanoo Henki - he saavat levätä
vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä." Ja minä näin, ja katso: valkoinen
pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja
kädessänsä terävä sirppi.
Ilm. 20:1-3. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja
suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen,
joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet
syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja
villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet
pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.
“Kun profeetta Jesaja katsoi eteenpäin siihen aikaan, jolloin saatanan valta kukistuu,
hän huudahti: »Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika!
Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä
nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan... Minä
nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.' Mutta sinut
heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan. Jotka sinut näkevät, ne katsovat
pitkään, tarkastavat sinua: 'Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti
valtakunnat, joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei
päästänyt vankejansa kotiin?'» Jes. 14:12—17. Ilmestyskirjassa ennustetaan saatanan
karkoitus ja se autiuden ja tyhjyyden tila, mihin maa on jälleen joutuva, sekä
sanotaan, että tämä tila tulee kestämään tuhat vuotta. Esitetty ään Herran toisen
tulemisen ja jumalattomien hävityksen profeetta jatkaa: »Minä näin tulevan taivaasta
alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään, ja hän otti kiinni
lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet
tuhanneksi vuodeksi.” - Suuri taistelu s. 636, 635
Jumalattomien tuomio
2. Mitä Raamattu sanoo jumalattomien tuomiosta? Kuka ottaa osaa tähän
tuomitsemiseen?
Ilm. 20:4; Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin
tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen
ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen
kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja
hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
1 Kor. 6:2. Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te
tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita?
“Niinä tuhantena vuotena, jotka ovat ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen välillä,
pidetään jumalattomien tuomio. Apostoli Paavali viittaa tähän tuomioon Kristuksen
toista tulemista seuraavana tapahtumana, kun hän kirjoittaa: »Älkää sentähden
lausuko mitään tuomiota, ennen kuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on
saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmisydänten aivoitukset.» 1 Kor. 4:5.
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Daniel todistaa, että Vanhaikäisen tullessa »oikeus annettiin Korkeimman pyhille».
Dan. 7: 22. Tähän aikaan vanhurskaat hallitsevat kuninkaina ja Jumalan pappeina.
Johannes sanoo Ilmestyskirjassa: »Minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja
heille annettiin tuomiovalta.» »He tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja
hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.» Ilm. 20: 4, 6. Tähän aikaan »pyhät
tulevat maailman tuomitsemaan», kuten Paavali on ennustanut. 1 Kor. 6:2,3. Yhdessä
Kristuksen kanssa he tuomitsevat jumalattomat, vertaillen heidän tekojaan
lakikirjaan, Raamattuun, ja ratkaisten jokaisen henkilön asian sen mukaan, kuin hän
ruumiissa ollessaan on tehnyt. Jumalattomien kärsittäväksi tulevan rangaistuksen
suuruus määrätään heidän tekojensa mukaan ja merkitään heidän nimiensä kohdalle
kuoleman kirjaan.” - Suuri taistelu s. 637
3. Kuka hoitaa tämän tuomion?
2 Tim. 4:1; Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on
tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa
kautta:
Joh. 5:22 Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion
Pojalle,
“Näin valtaistuimia, ja Jeesus ja lunastetut pyhät istuivat niille; pyhät hallitsivat
Jumalan kuninkaina ja pappeina. Kristus, yhdessä kansansa kanssa, tuomitsi
jumalattomat kuolemaan, verraten heidän tekojaan lain kirjaan, Jumalan Sanaan, ja
päättäen jokaisen tapauksen hänen tekojensa mukaan. Sitten he mittasivat
jumalattomille osan, joka heidän täytyi kärsiä heidän tekojensa seurauksena; ja se oli
kirjoitettu heidän nimensä yhteyteen kuoleman kirjaan.” - Early Writings s. 290, 291
Saatanan ja hänen enkeliensä tuomio
4. Keitä muita tuomitaan tässä oikeudenkäynnissä? Miksi Saatana saa kaikkein
raskaimman tuomion?
1 Kor. 6:3; Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.
2 Piet. 2:4; Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi
heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten
säilytettäviksi.
Juud. 1:6. ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan
jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi
suuren päivän tuomioon;
“Kristus ja hänen kansansa tuomitsevat myöskin saatanan ja pahat enkelit. Sanoohan
Paavali: »Ettekö tiedä, että me tulemme .tuomitsemaan enkeleitä?» Ja Juudas selittää,
että Herra »ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman
asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän
tuomioon.» Juud. 6.” - Suuri taistelu s. 637
“Jeesus ja pyhät tuomitsivat myös Saatanan ja hänen enkelinsä. Saatanan
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rangaistuksesta tuli paljon suurempi kuin niiden muiden, jotka hän oli harhauttanut.
Hänen kärsimyksensä ylittää heidän kärsimyksensä niin, ettei niitä voi vertailla.
Vaikka kaikki jotka hän oli harhauttanut olivat tuhoutuneet, Saatana eli yhä ja kärsi
paljon pidempään.” - Early Writings s. 290
Tuhannen vuoden jälkeen
5. Mitä tapahtumia seuraa tuhannen vuoden jakson loppua taivaassa? Miten
Jeesus valmistaa paikkaa pyhälle kaupungille tämän maan päälle?
Ilm. 21:2; 2. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas
taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
Sak. 14:4. 4. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin
edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi
laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.
“Tuhatvuotiskauden lopussa Kristus tulee jälleen maan päälle. Pelastettujen joukko ja
enkelisaattue seuraavat häntä. Kristus astuu alas öljymäelle, mistä hän kuolleista
nousemisensa jälkeen kohosi ylös ja missä enkelit uudistivat lupauksen hänen
takaisin- tulostaan. Profeetta sanoo: »Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät
sinun kanssasi.» »Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäellä, joka on
Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin
suureksi laaksoksi.» »Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra
oleva yksi ja hänen nimensä yksi.» Sak. 14: 5, 4, 9. Kun uusi Jerusalem häikäisevässä
kirkkaudessaan tulee alas taivaasta, se asettuu sitä varten puhdistetulle ja
valmistetulle paikalle; ja Kristus ynnä hänen kansansa ja enkelit käyvät sisälle
pyhään kaupunkiin.” - Suuri taistelu s. 641, 642
6. Kenet herätetään henkiin toisessa ylösnousemuksessa? Mitä eroja tulee
olemaan ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen välillä?
Ilm. 20:5, alkuosa, 6; 5. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat
vuotta olivat loppuun kuluneet… Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä
ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan
Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.
Joh. 5:28, 29 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa
ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän
ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.
“Tuhannen vuoden päättyessä tapahtuu toinen ylösnousemus. Silloin jumalattomat
herätetään kuolon unestaan ja asetetaan Jumalan eteen, ja silloin pannaan täytäntöön
se »tuomio, joka on kirjoitettu». Tämän mukaisesti sanotaan Ilmestyskirjassa
vanhurskaiden ylösnousemusta koskevan kuvauksen jälkeen: »Muut kuolleet eivät
vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet.» Ja Jesaja sanoo
jumalattomista: »Heidät kootaan sidottuina vankikuoppaan ja suljetaan vankeuteen;
pitkän ajan kuluttua heitä etsiskellään.» Ilm. 20:5; Jes. 24:22.” - Suuri taistelu s. 637,
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“Silloin Jeesus kutsui jumalattomia kuolleita kauhealla, pelottavalla
majesteettisuudella; ja he tulivat samoissa heikoissa ja sairaissa ruumiissaan kuin
menivätkin
hautaan.
Mikä
tapahtuma,
mikä
hetki!
Ensimmäisessä
ylösnousemuksessa kaikki tuli kuolemattomaan kukkaan, mutta toisessa kirouksen
merkit ovat kaikessa näkyvät. Maailman kuninkaat ja jalot miehet, ilkeät ja alhaiset,
oppineet ja oppimattomat tulevat yhteen.” - Early Writings s. 292
Meidän toivomme – nousta ensimmäisessä ylösnousemuksessa
7. Mitä Jumala sanoo Sanassaan niille, jotka haluavat nousta vanhurskauden
ylösnousemuksessa?
1 Joh. 5:11, 12; Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen
elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla
Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.
2 Piet. 3:9, 11, 13, 14 Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat
pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei
tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Kun siis nämä
kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja
jumalisuudessa,… Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja
uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä
odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi,
rauhassa, hänen edessänsä;
“Kaikkien meidän, joita Jumala on siunannut älynlahjoilla ja tuomiovallalla, tulisi
tuntea vastuumme Jumalan edessä. Elämä on annettu meille pyhäksi
velvollisuudeksi, eikä hetkeäkään siitä pitäisi haaskata, koska kohtaamme sen jälleen
tuomion hetkellä. Taivaan kirjoihin on jäljennetty meidän elämämme niin kuin kuva
tallentuu paperille. Olemme tilivelvollisia kehittymättömistä luonteistamme ja
käyttämättömistä mahdollisuuksistamme.” - (Review and Herald, 22. syyskuuta
1891) That I May Know Him
Mietiskelyä varten
Juuda 14, 15; 1 Piet 4:18, 19; Ps: 37;9; Ilm. 5:11, 12, 13
“Kaikki näkivät ihmisen Pojan, ja ne jotka olivat halveksineet ja pilkanneet Häntä ja
panneet orjantappuraisen kruunun Hänen pyhälle otsalleen, ja lyöneet Häntä,
katselivat nyt Häntä Hänen kaikessa kuninkaallisessa majesteettisuudessaan. Ne,
jotka sylkivät Hänen päälleen koetuksen hetkenä nyt kääntyvät pois Hänen lävistävän
katseensa alta ja Hänen kasvojensa loisteesta. Ne, jotka löivät naulat Hänen kättensä
ja jalkojensa läpi katsovat nyt Hänen ristiinnaulitsemisensa jälkiä. Ne, jotka
keihästivät Hänen kylkensä katsovat nyt julmuutensa jälkiä Hänen kehossaan.” Early Writings s. 292
“Kun jumalattomat nousevat haudoistaan, heissä on sama vihamielisyys Kristusta
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kohtaan ja sama kapinan henki kuin niihin joutuessaankin. He eivät saa mitään uutta
koe-aikaa menneen elämänsä puutteellisuuksien korjaamiseen. Siitä ei olisi mitään
hyötyä.” - Suuri taistelu s. 641
“Kuulin voitonhuutoja enkelien ja lunastettujen pyhien suusta ja se kuulosti
kymmenen tuhannen soittimen soinnuilta, koska heitä ei enää houkutellut eikä
häirinnyt Saatana ja koska toisten maailmojen asukkaat oli vapautettu hänen
läsnäolostaan ja houkutuksistaan.” - Early Writings
*****
25
Sapattina 21. kesäkuuta 2014

Tuomion toimeenpano
“Kun tuomio pannaan toimeen, ja jokainen tuomitaan kirjaan kirjoitettujen asioiden
mukaan, Jumalan lain arvovalta nähdään aivan erilaisessa valossa kuin minä se nyt
nähdään kristityssä maailmassa. Saatana on sokaissut heidän silmänsä ja sekoittanut
heidän ymmärryksensä niin kuin hän sokaisi Aadamin ja Eevan ja johti heidät
rikkomukseen. Jehovan laki on suuri, niin kuin sen laatijakin on. Tuomiossa se
tunnustetaan pyhäksi, oikeaksi ja hyväksi kaikissa vaatimuksissaan. Ne, jotka
rikkovat tätä lakia saavat tietää olevansa vakavassa tilienselvittelyssä Jumalan
kanssa; sillä Hänen vaateensa ovat päättäväiset.” - (Review and Herald, 7.
toukokuuta 1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 7 s. 986
Saatanan pettävä, sotilaallinen asenne
1. Mikä tulee olemaan Saatanan asenne jumalattomien ylösnousemuksen
jälkeen? Minkä tyyppisiä ihmisiä hän saa käskyvaltaansa?
Ilm. 20:3, loppuosa, 7 sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa… Ja
kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,
“Silloin Jeesus ja pyhät enkelit menivät kaikkien pyhien kanssa jälleen kaupunkiin ja
ilma oli täynnä tuomittujen jumalattomien katkeria valituksia ja itkua. Silloin näin,
että Saatana alkoi jälleen työhönsä. Hän kulki alaistensa joukossa ja teki heikoista ja
voimattomista voimakkaita ja kertoi heille, että hän ja hänen enkelinsä olivat
voimakkaita. Hän viittasi lukemattomiin miljooniin ylösnousseisiin. Joukossa oli
mahtavia sotilaita ja kuninkaita, jotka olivat taitavia taistelussa ja jotka olivat
valloittaneet valtakuntia. Oli suuria jättiläisiä ja urheita miehiä, jotka eivät olleet
koskaan hävinneet taistelua. Oli ylpeä, kunnianhimoinen Napoleon, jonka
ilähestyminen sai valtakunnat vapisemaan. Ihmiset, jotka olivat kaatuneet taistelussa
valloittamisenhalussaan, seisoivat ylväinä ja arvokkaina. Kun he nousivat
haudoistaan, heidän ajatuksensa jatkoivat siitä, mihin ne olivat päättyneet
kuolemassa. He tunsivat saman halun valloittaa, joka heitä hallitsi silloin, kun he
kaatuivat.” - Early Writings s. 293
Sapattikoululäksyt

50

2. neljännes 2014

2. Kuinka hän vakuuttaa ihmiset liittymään kanssaan taistelemaan Jeesusta ja
lunastettuja vastaan?
Joh. 8:44, loppuosa; Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on
valhettelija ja sen isä.
Ilm. 20:8 ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia
ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.
“Nyt saatana valmistautuu viimeiseen suureen kamppailuun ylivallasta. Kun
pimeyden ruhtinaalta oli riistetty valta eikä hän voinut jatkaa pettämistään, hän oli
onneton ja masentunut; mutta kun jumalattomina kuolleet nousevat ylös ja hän näkee
tuon suunnattoman suuren joukon olevan hänen puolellaan, hänen toivonsa elpyy ja
hän päättää jatkaa suurta taistelua. Hän järjestää kaikki kadotettujen joukot lippunsa
alle ja koettaa niiden avulla toteuttaa suunnitelmansa. Jumalattomat ovat saatanan
vankeja. Hyljätessään Kristuksen he ovat alistuneet suuren kapinoitsijan hallintaan.
He ovat valmiit hyväksymään hänen ehdotuksensa ja noudattamaan hänen käskyjään.
Uskollisena aikaisemmalle viekkaudelleen hän ei tunnusta itseään saatanaksi. Hän
väittää olevansa ruhtinas, maailman oikea omistaja, jonka perintö on laittomasti
riistetty. Hän esittää petetyille alamaisilleen itsensä pelastajaksi, vakuuttaen heille,
että hänen voimansa on tuonut heidät ulos haudasta ja että hän aikoo vapauttaa heidät
mitä julmimmasta sortovallasta. Kristus ei ole läsnä, ja saatana tekee ihmetöitä
väitteittensä tueksi. Hän vahvistaa heikkoja sekä elähdyttää kaikkia omalla
hengellään ja voimallaan.” - Suuri taistelu s. 642
Viimeinen taistelu vallasta
3. Jatkaen taisteluaan vallasta, mihin marssiin Saatana ja jumalattomat
ryhtyivät?
Ilm. 20:9, alkuosa. Ja he nousevat yli maan avaruuden
“Hän ehdottaa, että he hänen johdollaan hyökkäisivät pyhien leiriä vastaan ja
valtaisivat Jumalan kaupungin. Saatanallisella ilolla hän osoittaa niitä lukemattomia
miljoonia, jotka ovat herätetyt kuoleman unesta, ja selittää, että hän heidän avullaan
hyvin pystyy kukistamaan kaupungin ja voittamaan takaisin valtaistuimensa ja
valtakuntansa. Saatana neuvottelee enkeliensä kanssa ja sitten näiden kuninkaiden,
valloittajien ja suurmiesten kanssa. He katsovat omalla puolellaan olevien
lukumäärää ja voimaa sekä selittävät, että kaupungissa oleva joukko on pieni
verrattuna heidän joukkoonsa ja että he voivat sen voittaa. He tekevät suunnitelmia
uuden Jerusalemin rikkauksien ja loiston haltuunsa ottamista varten. Kaikki alkavat
välittömästi
valmistautua
taisteluun.
Taitavat
mekaanikot
valmistavat
taisteluvälineitä. Menestyksestään kuuluisat sotapäälliköt järjestävät sotataitoiset
miehet komppanioihin ja osastoihin.” - Suuri taistelu s. 641, 642
4. Vaikka Saatana on häviöllä ja täysin tietoinen Jumalan voimasta,
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luovuttaako hän koskaan? Minkä pisteen hän ja hänen armeijansa
saavuttavat?
Dan. 10:13. Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua
kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä
enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian
kuningasten tykö.
Ilm. 20:9, keskiosa ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin.
“Viimein annetaan etenemiskäsky, ja lukematon joukko lähtee liikkeelle — sellainen
armeija, jonka vertaista maalliset valloittajat eivät koskaan ole koonneet ja johon ei
voi verrata kaikkien menneiden aikojen yhdistyneitä sotavoimia, aina siitä lähtien,
kun maan päällä alettiin sotia. Saatana, mahtavin sotureista, johtaa etujoukkoa, ja
siihen liittyvät hänen enkeliensä johtamat joukko-osastot tässä viimeissä
kamppailussa. Etujoukossa ovat kuninkaat ja sotaurhot ja muu joukko seuraa suurina
osastoina, joilla kullakin on oma johtajansa. Sotilaallisella täsmällisyydellä tiheät
rivit etenevät maan murtuneen, epätasaisen pinnan yli Jumalan kaupunkia kohti.
Jeesuksen käskystä suljetaan uuden Jerusalemin portit, samalla kun saatanan armeijat
piirittävät kaupungin ja valmistautuvat hyökkäämään sitä vastaan.” - Suuri taistelu s.
643
Jumalallisen loiston ilmentymä
5. Mikä ennustus silloin täyttyy? Mitä jumalattomat näkevät?
Kol. 3:4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan
ilmestytte kirkkaudessa.
“Jeesus ja koko enkelijoukko ja kaikki pyhät, kimaltelevat kruunut päässään, menivät
kaupungin muurin päälle. Jeesus puhuu majesteettisesti sanoen: 'Katsokaa, te
syntiset, oikeamielisten palkintoa! Ja katsokaa, lunastettuni, jumalattomien
palkintoa!” Laajat väkijoukot katselevat loisteliasta joukkoa kaupungin muurilla. Ja
kun he todistavat heidän kimaltelevien kruunujensa loiston ja näkivät heidän
kasvonsa hohtavan kirkkautta, heijastaen Jeesuksen kuvaa, he katselevat kuningasten
Kuninkaan ja herrain Herran verratonta kunniaa ja majesteettisuutta, ja heidän
rohkeutensa pettää.” - Early Writings s. 293, 294
Vallasta taistelemisen loppu
6. Mitä sitten tapahtuu tuolle jumalattomien väkijoukolle? Mitä meidän
ehdottomasti täytyy oppia näitä asioita tarkastellessamme?
Ilm. 20:9, 10. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen
rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele,
heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä
profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.
1 Joh. 3:4; Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on
laittomuus.
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Room. 6:23, alkuosa. Sillä synnin palkka on kuolema,
“Saatana näyttää lamautuneelta, kun hän katselee Kristuksen kunniaa ja ylevyyttä.
Hän joka kerran oli suojaava kerubi, muistaa, mistä hän on langennut. Loistava serafi,
»aamuruskon poika»; kuinka muuttunut, miten alentunut! Hänet on iäksi suljettu pois
siitä neuvostosta, missä häntä kerran kunnioitettiin. Hän näkee nyt toisen seisovan
lähellä Isää ja verhoavan hänen kirkkauttaan. Hän on nähnyt kookkaan,
ulkomuodoltaan majesteettisen enkelin asettavan kruunun Kristuksen päähän ja hän
tietää, että tämän enkelin korkea asema olisi voinut olla hänellä.” -Suuri taistelu s.
647
“Saatana kiirehtii seuraajiensa joukossa ja koettaa saada väkijoukkoja toimintaan.
Mutta Jumalan tuli taivaista lankeaa heidän päälleen ja suuret miehet, mahtavat
miehet, ylväät, köyhät ja kurjat, kaikki tuhoutuvat yhdessä. Näin, että jotkut
tuhoutuivat nopeasti, kun taas jotkut kärsivät pidempään. Heitä kaikkia rangaistiin
sen mukaan mitä he olivat ruumiissaan tehneet. Joitakin kulutettiin monta päivää, ja
niin kauan kuin heissä oli osa tuhoutumatonta, kaikki kärsimys pysyi. Enkeli sanoi
'Elämän kierre ei katkea; tuli ei sammu niin kauan kuin on vähääkään kulutettavaa.'
- Early Writings s. 294
Lunastettujen ilo
7. Kuinka Jumala puhdistaa maan ja millaisesta ilosta lunastetut pääsevät
nauttimaan ikuisesti? Kuka on ainoa valtias koko maailmassa?
Mal. 4:2, 3. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden
aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin
syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne
alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.
Sak. 14:9; Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja
hänen nimensä yksi.
Luuk. 1:31-33 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava
hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman
Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja
hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa
ei pidä loppua oleman."
“Enkeli sanoi: 'Saatana on juuri, hänen seuraajansa ovat oksat. Heidän oksansa ja
juurensa ovat nyt tuhoutuneet. He ovat kuolleet ikuisen kuoleman. He eivät koskaan
saa ylösnousemusta ja Jumalalla on puhdas maailmankaikkeus.' Sitten näin tulen joka
oli tuhonnut jumalattomat, polttaen roskan ja puhdistaen maan. Katsoin uudelleen ja
näin maan puhdistuneena. Ei ollut ainuttakaan kirouksen merkkiä. Särkynyt,
epätasainen maan pinta näytti nyt tasaiselta, laajalta tasangolta. Jumalan koko
kaikkeus oli puhdas, ja suuri taistelu oli päättynyt ikuisiksi ajoiksi. Minne tahansa
katsoin, kaikki mihin silmä osui, oli kaunista ja pyhää. Kaikki lunastetut palvelijat,
vanhat ja nuoret, suuret ja pienet, heittivät kimaltelevat kruununsa Lunastajansa
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jalkoihin ja heittäytyivät maahan kumartamaan Häntä, joka elää aina ja ikuisesti.
Kaunis uusi maailma kaikessa loistossaan oli pyhien ikuinen asuinpaikka. Valtakunta,
valta ja kaikkien valtakuntien suuruus koko taivaan alla oli annettu Korkeimman
pyhille, jotka omistaisivat sen iankaikkisesti.” - Early Writings s. 295
Mietiskelyä varten
Jes. 34:2; Ps. 11:6; 2 Piet. 3:7; Ilm. 15:3, 4
“Koko jumalaton maailma on Jumalan tuomioistuimen edessä syytettynä
valtiorikoksesta taivaan hallitusta vastaan. Syytetyillä ei ole mitään esitettävänä
puolustuksekseen. Heidän rikostaan ei voida antaa anteeksi, ja heidän
rangaistuksekseen julistetaan iankaikkinen kuolema. Maan pinta näyttää yhdeltä
ainoalta sulaneelta massalta, suunnattoman suurelta kiehuvalta tulijärveltä. Se on
jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivä. »Sillä Herralla on koston
päivä, maksun vuosi Siionin asian puolesta.» Jes. 34: 8. He ovat kärsineet lain
täydellisen rangaistuksen. Oikeuden vaatimukset ovat täytetyt. Taivas ja maa, jotka
tätä katselevat, julistavat, että Herra on vanhurskas.” - Suuri taistelu s. 646, 649, 651
*****
26
Sapattina 28. kesäkuuta 2014

Asuminen Jumalan valtakunnassa
“Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: 'Katso, Jumalan maja
ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja
Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois
kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta
eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.' Ja
valtaistuimella oleva sanoi: 'Katso, uudeksi minä teen kaikki'. Ja hän sanoi:
'Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet'.” Ilm. 21:3-5.
Puhdistettu maailma
1. Mitä tapahtuu maailmalle kun paha on tuhottu? Kuka saa tämän ihanan
perinnön?
Jes. 65:17; 11. Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte minun pyhän vuoreni,
jotka valmistatte Gadille pöydän ja vuodatatte uhrijuomaa Menille 2 Piet. 3:13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta
maata, joissa vanhurskaus asuu.
Ilm. 21:5-7. Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki." Ja
hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet." Ja hän sanoi minulle:
"Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän
veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen
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Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.
“Maan ollessa hävittävän tulen peittämänä, vanhurskaat ovat turvattuina pyhässä
kaupungissa. Niihin, joilla on ollut osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, ei toisella
kuolemalla ole valtaa. Samalla kun Jumala on jumalattomille kuluttava tuli, hän on
omalle kansalleen aurinko ja kilpi. Ilm. 20:6; Ps. 84: 12. »Ja minä näin uuden taivaan
ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet.» Ilm.
21: 1. Se tuli, joka kuluttaa jumalattomat, puhdistaa maan. Kaikki kirouksen jäljet
katoavat. Ei tule olemaan mitään ikuisesti palavaa helvettiä muistuttamassa
lunastetuille synnin kauheista seurauksista.” - Suuri taistelu s. 651
“Nöyrien luvattu maa ei ole niin kuin tämä maa, kuoleman ja kirouksen synkentämä.”
- Thoughts from the Mount of Blessing s. 17
2. Mitkä jäljet pysyvät aikakausien läpi muistuttaen lunastuksesta maksetusta
hinnasta?
Sak. 13:6 Ja jos häneltä kysytään: "Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?" vastaa
hän: "Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa."
“Jää vain yksi muistuttaja: meidän Lunastajamme tulee aina kantamaan
ristiinnaulitsemisensa merkkejä. Hänen haavoitetussa päässään, hänen kyljessään
sekä hänen käsissään ja jaloissaan ovat ne ainoat merkit, jotka muistuttavat synnin
julmasta työstä. Katsellessaan Kristusta hänen kirkkaudessaan profeetta sanoo:
»Hänestä [engl, käänn. muk.: Hänen kyljestään] käyvät säteet joka taholle; se on
hänen voimansa verho» [engl, käänn. muk.: kätkö]. Hab. 3:4. Lävistetyssä kyljessä,
mistä vuoti se punainen virta, joka sovitti ihmiset Jumalan kanssa, on Vapahtajan
kunnia ja »hänen voimansa kätkö». Hän, joka on »voimallinen auttamaan»
lunastustyön uhrin kautta, oli myös voimallinen harjoittamaan oikeutta Jumalan
armon hylkääjiä kohtaan. Hänen alennuksensa merkit ovat hänen korkein kunniansa.
Golgatalla saadut haavat tulevat kautta ikuisten aikojen julistamaan hänen kiitostaan
ja todistamaan hänen voimastaan.” - Suuri taistelu s. 651
Valtakuntaan siirrettyinä
3. Kenellä on ilo olla siirrettynä rauhan ja vanhurskauden valtakuntaan?
Kol. 1:12-14; kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä
perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden
vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on
lunastus, syntien anteeksisaaminen,
Ps. 37:29 Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti.
“»Ja sinä Karjatorni, tytär Siionin kukkula! Sinun luoksesi on tuleva, on saapuva
entinen hallitus.» Miika 4:8. On tullut se aika, jota pyhät ovat kaivaten odottaneet
aina siitä lähtien, kun leimuava miekka esti ensimmäisen ihmisparin pääsemästä
Eedeniin — lunastetun omaisuuden takaisin saamisen aika. Ef. 1:14. Maa, joka
alkuaan annettiin ihmiselle hänen valtakunnakseen, mutta jonka hän kavalsi saatanan
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käsiin ja jota tuo mahtava vihollinen niin kauan on hallinnut, on voitettu takaisin
suuren pelastussuunnitelman avulla. Kaikki, mitä menetettiin synnin kautta, on
hankittu takaisin. »Näin sanoo Herra,... joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän
on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti.» Jes. 45:
18. Jumalan alkuperäinen tarkoitus maan luomisessa täyttyy, kun siitä tulee
pelastettujen ikuinen asuinpaikka. »Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä
iankaikkisesti.» Ps. 37:29.” - Suuri taistelu s. 652
Iloitseminen Jumalan valtakunnassa
4. Mitä Jumalan lapset siellä kokevat? Mihin lukemattomiin toimiin he siellä
osallistuvat?
Jes. 65:18, 19, 24, 25. vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä
luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan. Minä iloitsen
Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä
valituksen ääntä… Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan
minä kuulen. Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin
raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani
tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra.
Jes. 65:21-23 He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja
syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä;
sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun
valittuni kuluttavat itse kättensä työn. He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia
synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän
vesansa ovat heidän tykönänsä.
“Jumalan risti on lunastettujen laulu ja tiede läpi iankaikkisuuden. Kristuksessa
kirkastettuina he katselevat Kristusta ristillä.” - Maranatha s. 362
“Siellä tulevat kuolemattomat olennot ehtymättömällä ihastuksella tutkistelemaan
luovan voiman ihmeitä ja lunastavan rakkauden salaisuuksia. Siellä ei ole julmaa,
petollista vihollista, joka kiusaisi unohtamaan Jumalan. Jokaisen sielunvoimat
kasvavat ja jokaisen kyvyt lisääntyvät. Tiedon hankkiminen ei väsytä mieltä eikä
uuvuta voimia. Siellä voidaan viedä perille mitä suurenmoisimpia yrityksiä, siellä
toteutuvat ylevimmät toiveet ja siellä onnistuvat korkeimmatkin pyrkimykset; ja yhä
kohoaa uusia korkeuksia saavutettaviksi, uusia ihmeitä ihailtaviksi, uusia totuuksia
tajuttaviksi ja uusia tarkoitusperiä hengen, sielun ja ruumiin voimien elvyttämiseksi.”
- Suuri taistelu s. 654
Jumalan hallitus uudessa maailmassa
5. Minä erityisenä päivänä lunastetut kokoontuvat palvelemaan Jumalaa?
Ps. 111:7, 8; Hänen kättensä teot ovat totiset ja oikeat; luotettavat ovat kaikki hänen
asetuksensa. Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti; ne ovat tehdyt totuudessa
ja oikeudessa.
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Jes. 66:22, 23. Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun
kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne.
Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha
kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra.
“Pelastettujen joukot eivät tunne mitään muuta lakia kuin taivaan lain. Kaikki tulevat
olemaan samaa ja onnellista yhtä perhettä, joka uhkuu kiitosta ja ylistystä. Tämän
kaiken yllä aamutähdet iloitsevat ja Jumalan pojat riemuitsevat. 'Joka kuukausi
uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan
minua, sanoo Herra.' 'Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä.' 'Niin saattaa
Herra, Herra versomaan vanhurskauden ja kiitoksen kaikkien kansojen nähden.' 'Sinä
päivänä Herra Sebaot on oleva loistava kruunu ja kunnian seppele kansansa
jäännökselle.' Niin kauan kuin taivas ja maa kestävät, sapatti on oleva jatkuvana
merkkinä Luojan voimasta. Ja kun Eeden kerran jälleen kukoistaa maan päällä,
kunnioittavat kaikki auringon alla Jumalan pyhää lepopäivää. 'Joka viikko sapattina
tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra' (Jes. 66:23).” Maranata Herramme tulee s. 401
6. Mikä on armon ja rakkauden ikuisen hallituksen pääkaupunki?
Ilm. 21:10, 11, 24 Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti
minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä,
ja siinä oli Jumalan kirkkaus; sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen,
niinkuin kristallinkirkas jaspiskivi; …Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa,
ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa.
“Häät ovat silloin, kun Kristus ottaa vastaan valtakuntansa. Pyhää kaupunkia, uutta
Jerusalemia, joka on valtakunnan pääkaupunki ja edustaja, nimitetään »morsiameksi,
Karitsan vaimoksi». Siellä on uusi Jerusalem, kirkastetun uuden maan pääkaupunki,
joka on »kaunis kruunu» Herran kädessä ja »kuninkaallinen otsakoriste» Jumalan
kädessä. Siinä on »Jumalan kirkkaus»; sen hohto on »kaikkein kalleimman kiven
kaltainen, niinkuin kristallinkirkas jaspiskivi.» »Ja kansat tulevat vaeltamaan sen
valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa.» Herra sanoo: »Minä iloitsen
Jerusalemista ja riemuitsen kansastani.» »Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja
hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva
heidän kanssaan, heidän Jumalansa.» Jes. 62: 3; Ilm. 21: 11,24; Jes. 65: 19; Ilm.
21:3.” - Suuri taistelu s. 426, 653
7. Kuinka ja miksi maailma ylennetään ikuisiksi ajoiksi? Mistä käsin
maailmankaikkeutta hallitaan?
Ilm. 21:3; Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan
maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen
kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
Room. 5:20, 21 Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti
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on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, että niinkuin synti on hallinnut
kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.
“Lunastustyö tulee olemaan täydellinen. Paikassa, missä synti vallitsi, tulee Jumalan
armo vallitsemaan vielä runsaampana. Itse maapallo, jota Saatana väittää omakseen,
ei tule vain lunastetuksi vaan myös korotetuksi. Meidän pieni maailmamme, joka
synnin kirouksen alaisena on ainoa tahra Hänen ihanassa luomakunnassaan, tulee
saamaan suuremman kunnian kuin mikään muu maailma Jumalan
maailmankaikkeudessa. Täällä, missä Jumalan Poika asui ihmisten keskellä, missä
kunnian Kuningas eli, kärsi ja kuoli, täällä, kun kerran kaikki tehdään uudeksi,
Jumalan maja on oleva ihmisten keskellä, »ja Hän on asuva heidän keskellänsä, ja he
ovat Hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa». Ja
kun lunastetut kautta iankaikkisuuksien vaeltavat Herran valossa, he ylistävät Häntä
Hänen sanomattomasta lahjastaan, — joka on Immanuel, »Jumala meidän
kanssamme».” - Aikakausien toivo s. 16
Mietiskelyä varten
Jes. 9:6, 7; 33:14-17; 35:10; 1 Kor. 13:12, 13
“Himmentymättömin silmin he katselevat luomakunnan kirkkautta — aurinkoja ja
tähtiä ja maailmanjärjestelmiä, näiden kaikkien kiertäessä niille määrätyssä
järjestyksessä Jumalan valtaistuinta Kaikkiin kappaleihin, pienimmistä suurimpiin
saakka, on kirjoitettu Luojan nimi, ja kaikissa niissä ilmenevät hänen voimansa
rikkaudet. Ne, jotka vastaanottavat Jumalan sanan opetukset, eivät ole aivan
tietämättömiä taivaallisesta kodista. Ja kuitenkin Jumala on valmistanut niille, jotka
häntä rakastavat, sellaista, »mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole
ihmisen sydämeen noussut». 1 Kor. 2:9. Ihmiskieli ei kykene kuvailemaan
vanhurskaiden palkkaa. Sen tulevat tuntemaan vain ne, jotka sen näkevät. Rajoitettu
mieli ei voi käsittää Jumalan paratiisin ihanuutta.” - Suuri taistelu s. 654, 655, 652

Lähetyskertomus Sri Lankasta
Luettavaksi sapattina 28. kesäkuuta 2014
Erikoissapattikolehti tarkoitusta varten kerätään sapattina 5. heinäkuuta 2014
Sri Lanka on pohjoisen Intianvaltameren saarivaltio, kaksikymmentäkaksi mailia
Intian mantereelta Etelä-Aasiasta. Vuoteen 1971 se tunnettiin Ceylonina. Maalla on
kirjoitettua historiaa yli 3000 vuoden ajalta, erityisesti koska sen maantieteellinen
sijainti teki siitä strategisesti tärkeän muinaisen maustekaupan ja reitillä, tästä
esimerkkinä Silkkitie. On jopa uskottu, että kuningas Salomonilla ja kuningas
Nebukadnessarilla oli kauppasuhteita Sri Lankan kanssa sen jalokivien ja mausteiden
takia.
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Maan viimeisimpään historiaan kuuluu 30-vuotinen sisällissota, joka päättyi
armeijan voittoon vuonna 2009. Sota vaati tietenkin monia henkiä ja vaikutti myös
seurakuntaan.
Sääolosuhteet ovat trooppiset ja lämpimät 28 ja 31 plusasteen välillä ympäri
vuoden. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) mukaan Sri Lankasta raportoitiin
USA:n dollareina 2,877 dollarin vuositulot asukasta kohti ja sen bruttokansantuote
on noussut 8,3% viimeisimmästä raportista, suurin Etelä-Aasiassa.
Saari on lisäksi listauksen mukaan kolmanneksi uskonnollisin maa koko
maailmassa, sillä 99% sen väestöstä pitää uskontoa tärkeänä osana elämää. 20,3
miljoonasta ihmisestä 70,2% edustaa buddhalaisuutta, 12,6 hindulaisuutta, 9,7
islaminuskoa ja 7,4 kristinuskoa (heistä 82 prosenttia on roomalaiskatolisia).
Keskimääräinen lukutaito on 92,5 prosenttia, mutta nuorilla se on lähes 99 prosenttia.
Tämä johtuu pääasiassa siitä, että hallitus tarjoaa kaikille maksuttoman opetuksen
sekä terveydenhuollon.
Seitsemännen päivän adventistien seurakunta rantautui Sri Lankaan vuonna 1904
ja uskonpuhdistus esittäytyi vuonna 1980. 1983 veriset mellakat purkautuivat tässä
saarivaltiossa ja vaativat monien vähemmistötamilien hengen. Tämä rajoitti suuresti
seurakunnan kasvua. Sisällissota alkoi vähemmistötamilisotilaiden ja Sri Lankan
armeijan välillä. Tämä sota vei monia jäsenistämme ja moni muu muutti pakolaisena
Kanadaan, USA:han ja Eurooppaan.
Nyt rauha on pysynyt eri yhteisöjen välillä, ääribuddhalaiset yhä tekevät
hyökkäyksiä protestanttista kirkkoa vsataan. Itse asiassa emme voi jakaa lehtisiä
ovelta ovelle joutumatta buddhalaisjoukkojen hyökkäyksen kohteeksi. Emme voi
tehdä varainkeruutyötä samasta syystä. Ainoat alueet, joissa voimme työskennellä
vapaasti, ovat pohjoinen ja luoteinen provinssi. Olemme perustaneet kaksi
seurakuntaa näille alueille tähän mennessä, ja siellä on suurin osa jäsenistämme.
Meillä on kaikkiaan 31 kastettua jäsentä ja lähes 20 säännöllistä kävijää
kokouksissamme kolmessa kohteessa. Meillä on myös vapaaehtoistyöntekijöitä ja
kaikki tapahtumamme tuotetaan vapaaehtoisvoimin.
Jäsenet ovat olleet hyvin uskollisia ottaessaan osaa kolehteihin ja keräyksiin ja
näillä varoilla on ostettu tontti, johon voidaan rakentaa päämaja. Tämä tontti sijaitsee
noin 15 kilometriä kansainväliseltä lentokentältä ja 15 kilometriä pääkaupungista
Colombosta. Alue, jossa tontti sijaitsee, on myöskin kristitty alue ja siksi turvallinen
seurakunnalle. Joka tapauksessa hallitus ei hyväksy seurakuntia rekisteröitävän, ja
sen takia emme voi ostaa tonttia kirkon nimiin. Perustimme instituutin nimeltä
'Uskonpuhdistuksen äänen julkaisemisen instituutti’ ja sen kautta julkaisemme kaikki
materiaalimme. Ostimme jopa tontin tällä nimellä ja rakennamme seurakuntatalon
sille rekisteröitynä.
Työ Sri Lankassa on haastavaa ja vetoamme anteliaisuuteenne ja rukouksiinne,
jotta auttaisitte meitä perustamaan tukikohtarakennuksen ja jumalanpalveluspaikan.
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Tarvitsemme myös tukea lähetystyöhön jotta voisimme kehittää sitä ja evankelisoida
tällä saarella Jeesuksen Kristuksen hyväksi. Siunatkoon Jumala teitä jatkuvassa
tukiessanne evankeliumin työtä.”
- Douglas Francis, Sri Lankan kentän puheenjohtaja ja pääkonferenssin
rahastonhoitaja
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