Esipuhe
Jesaja eli kahdeksannella vuosisadalla eKr., aikaan, jolloin Jumalan
kansan sanat, mielikuvat ja teot olivat tottelemattomuuden, kapinan ja
synnin tahraamia. Profeetta tiesi, että hän ei voinut odottaa paljon
hyvyyttä ihmisiltä. Saadessaan selkeämmän ilmestyksen Jumalan
pyhyydestä, hän alkoi kiihkeästi etsiä Jumalaa oman ja kansansa elämän
puhdistamiseksi ja vanhurskauttamiseksi. Vastatessaan hänen vilpittömiin
rukouksiinsa, Herra paljasti hänelle että vanhurskaus on käden ulottuvilla,
ja hänelle vakuutettiin että Jumalan Poika osoittaisi sen selkeästi, ja
monet pääsisivät osallisiksi. "(Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen
ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas
palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat
tekonsa.)" (Jes. 53:11). Se oli ihmeellinen lupaus lunastuksesta Jeesuksen
veren kautta!
Eräällä toisella profeetalla oli samanlainen henkinen taakka kansan
hengellisestä tilasta, ja samoin yli vuosisata myöhemmin Herra vakuutti
myös hänen kauttaan vanhurskauden lahjan. "Katso, päivät tulevat, sanoo
Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on
hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja
vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu
turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra on
meidän vanhurskautemme'." (Jer. 23:5, 6). Lupauksen vahvistamiseksi
profetia toistettiin myöhemmin miltei samoilla sanoilla: "Niinä päivinä
Juuda pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla
sitä kutsutaan: 'Herra meidän vanhurskautemme'." (Jer. 33:16).
Näiden profeetoille annettujen selkeiden lupausten lisäksi Herra
paljasti myös ajankohdan, jolloin tämä iankaikkinen vanhurskaus tullaan
lunastamaan ihmiskunnalle. "Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty
sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja
synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen
vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja
kaikkienpyhin voidellaan." (Dan. 9:24). Täsmälleen ilmoitettuun aikaan
Jeesus saapui ja antoi suuren uhrauksen kaikkien niiden
vanhurskauttamiseksi, jotka Häneen uskovat. "Sillä myös Kristus kärsi
kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta,
johdattaaksensa meidät Jumalan tykö." (1 Piet. 3:18) ja siksi meillä on nyt
tämä suuri lahja "ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen
lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa." (Room. 3:24).
Tämä on se ihmeellinen sanoma, jonka Jumala on antanut meille.
Että hän antaa anteeksi syntimme, antaa vapauden syyllisyydestä,
vapauden kadotuksesta, vanhurskauden ja Hänen armonsa hyväksynnän
ja pyhityksen. Tämä on sanoma, joka täyttää sydämemme toivolla ja
ilolla, sanoma, joka vilpittömästi hyväksyttynä muuttaa elämämme
täysin. Tämä sanoma antaa voimaa seurakunnalle ja valaisee maailman.

Tästä syystä tarjoamme näitä kirjoituksia Kristuksen vanhurskaudesta
vuoden 2008 lopulle. Me teemme sen rukoillen ja toivossa, että se olisi
suureksi siunaukseksi ja toisi Herramme meille toivoman herätyksen.
Toivomme, että kaikki jotka tutkivat tätä siunattua aihetta saavat erityisen
kokemuksen Herrasta!
Rukousviikon alusta lähtien seurakunnan vanhimman tai muun
paikallisen johtajan pitäisi julistaa erikoiskolehti kerättäväksi näiden
lukemisten viimeisenä sapattina. Tämä kolehti omistetaan kokonaan
pääkonferenssin päämajalle ja maailmanlaajuisen työn edistämiselle.
Muistakaa, että "Hengellinen menestyminen liittyy läheisesti kristilliseen
anteliaisuuteen. Kristuksen seuraajien tulisi iloita etuoikeudestaan
osoittaa elämässään Lunastajansa hyväntahtoisuutta. Antaessaan Herralle
he voivat olla varmat siitä, että heidän aarteensa kulkee heidän edellään
taivaan kartanoihin." -Apostolien teot s. 262. Heidän pitäisi myös
ilmoittaa, että rukousviikon viimeinen sapatti on erityinen
paastoamispäivä.
- Pääkonferenssin veljet ja sisaret
1. lukeminen, perjantaina 5. joulukuuta

Sanoma Jumalalta
Herra on suuressa armossaan lähettänyt mitä arvokkaimman sanoman
kansalleen vanhimpien Waggoner ja Jones kautta. Tämän sanoman
tarkoitus oli tuoda ylösnoussut Pelastaja, maailman syntien uhri,
näkyvämmin maailman eteen. Se esitti vanhurskauttamista uskon kautta
Vakuuteen; se kehotti ihmisiä ottamaan vastaan Kristuksen
vanhurskauden, joka ilmenee kuuliaisuutena kaikille Jumalan käskyille.
Monet olivat menettäneet yhteyden Jeesukseen. Heidän täytyy kohottaa
katseensa Hänen pyhään persoonaansa, Hänen ansioihinsa ja Hänen
muuttumattomaan rakkauteensa ihmiskuntaa kohtaan. Kaikki valta
annetaan Hänen käsiinsä, että Hän voisi jakaa rikkaita lahjoja ihmisten
keskuuteen, välittää Hänen oman vanhurskautensa mittaamattoman
arvokkaan lahjan avuttomille ihmisille. Tämä on sanoma, jonka Jumala
käski antaa maailmalle. Se on kolmannen enkelin sanoma, joka tullaan
julistamaan maailmalle voimakkaalla äänellä Hänen Hengessään.
-Testimonies to Ministers and Gospel Workers
Kristuksen veren voima tuli esittää kansalle tuoreudella ja voimalla,
että heidän uskonsa voisi tukeutua sen ansioihin... Samoin kuin Mooses
ylensi käärmeen erämaassa, ja kaikkia, joita käärme oli purrut, käskettiin
katsomaan siihen, että saisivat elää, niin myös Ihmisen Poika

ylennettäisiin, 'ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi
iankaikkisen elämän. -Testimonies to Ministers and Gospel workers
Uskon kautta vanhurskauttaminen
Kristuksen armo vanhurskauttaa syntisen ilman hänen omia ansioitaan.
Vanhurskautus
on
täydellinen,
kokonaisvaltainen
syntien
anteeksiantaminen. Sillä hetkellä, jona syntinen hyväksyy Kristuksen
uskossa, hän saa syntinsä anteeksi. Kristuksen vanhurskaus luetaan hänen
hyväkseen, eikä hän enää epäile Jumalan anteeksiantavaa armoa. -The
Signs of the Times
Vanhurskautus on tuomitsemisen vastakohta. Jumalan rajattomasta
armosta pääsevät osalliseksi ne, jotka eivät sitä lainkaan ansaitse. Hän
antaa anteeksi rikkomuksia ja syntejä Jeesuksen tähden, joka tuli
syntiuhriksi. Uskon kautta Kristukseen syyllinen lainrikkoja pääsee
Jumalan suosioon ja saa iankaikkisen elämän toivon. -Seventh-dayAdventist Bible Commentary
Vanhurskautus on suuri työ, joka tehdään pahan tahraaman syntisen
hyväksi. Hän, joka puhuu totta, julistaa syntisen vanhurskaaksi. Herra
lukee Kristuksen vanhurskauden syntisen hyväksi ja julistaa hänet
vanhurskaaksi maailmankaikkeuden edessä. -Selected Messages
Juuret lähettävät ravintonsa rungon läpi. Samanlainen on aidon uskovan
suhde Kristukseen...
Kun tämä läheinen yhteys muodostuu, syntimme lasketaan Kristuksen
eteen; Hänen vanhurskautensa laskeutuu yllemme. Hänet tehtiin synniksi,
jotta me tulisimme vanhurskaudeksi, joka kelpaa Jumalan edessä. Meillä
on yhteys Jumalaan Hänen kauttaan; meidät hyväksytään Rakastetussa.
-Testimonies for the Church
Mitä on uskon kautta vanhurskauttaminen? Se on Jumalan työ, jossa
ihmisen kunnia painetaan tomuun, ja hänelle tehdään se, mihin hän ei
omassa voimassaan pysty. Kun ihmiset näkevät oman mitättömyytensä,
he ovat valmiita tulemaan vaatetetuiksi Kristuksen vanhurskaudella...
Kristuksen vanhurskaudessa, joka on puhdas kuin valkoinen helmi, ei
ole mitään vajavaisuutta, mitään tahraa tai syyllisyyttä. Tämä
vanhurskaus voi olla meidän. Lunastus, verellä ostettuine suunnattomine
aarteineen, on kallisarvoinen helmi. -The Faith I Live By
Vanhurskaus on pyhyyttä, Jumalankaltaisuutta, ja 'Jumala on rakkaus.'
Joh. 4:16. Se on mukautumista Jumalan lakiin, sillä 'kaikki sinun käskysi
ovat vanhurskaat'. (Ps. 119:172), ja 'Sen tähden on rakkaus lain täyttymys'
(Room. 13:10). Vanhurskaus on rakkautta, ja rakkaus on Jumalan valo ja
elämä. Tämä Jumalan vanhurskaus on ruumiillistunut Kristuksessa. Me
saavutamme vanhurskauden ottamalla Hänet vastaan. -Thoughts from the
Mount of Blessing
Kristuksen vanhurskaus

Ne, jotka vilpittömästi ja hartaasti edistävät täydellistymistä
pyhyydessä, ja tekevät sen Jumalan pelossa, saavat runsaita palkkioita.
Vahvuutta, armoa ja kunniaa on annettu Kristuksen kautta enkelien
toimitettavaksi pelastuksen perillisille. Kukaan ei ole niin alhainen ja
turmeltunut, ettei voi löytää voimaa, puhtautta ja vanhurskautta
Jeesuksessa, joka kuoli ihmisten puolestaan, jos he panevat syrjään
syntinsä, lakkaavat tekemästä vääryyttä ja kääntyvät elävän Jumalan
puoleen täydestä sydämestään. Hän odottaa voivansa riisua heidät synnin
tahraamista ja likaamista vaatteistaan, ja voivansa pukea heidän ylleen
valkeat, hohtavat vanhurskauden vaatteet; ja Hän toivoo heidän elävän, ei
kuolevan. Hänessä he voivat kukoistaa. Heidän oksansa eivät tule
kuihtumaan, eivätkä ne ole hedelmättömiä. Jos he pysyvät Hänessä, he
voivat imeä mahlaa ja ravintoa Hänestä, tulla Hänen Henkensä
kyllästämiksi, vaeltaa niin kuin Hän vaelsi, voittaa niin kuin Hän votti ja
tulla korotetuiksi Hänen oikeaksi kädekseen. -Testimonies for the Church
Kohtaamamme ristiriidat ja torjunta tekevät meistä vahvempia ja
antavat vakautta uskoomme. Me emme huoju jokaisesta ohimenevästä
vaikutteesta kuin kaisla tuulessa. Meidän sielumme, joka on
evankeliumin totuuksien lämmittämä ja innostama, sekä pyhän armon
virkistämä, tulee avautua levittämään tuoksuaan muihin. Vanhurskauden
haarniskaan pukeutuneina voimme kohdata minkä hyvänsä vaikutteen ja
pysyä tahraamattomana. -Testimonies for the Church
"Kristitty toverini, saatana tietää sinut heikoksi, pidä siksi tiukasti
kiinni Jeesuksesta. Pysymällä Jumalan rakkaudessa voit kestää jokaisen
kokeen. Vain Kristuksen vanhurskaudesta voit saada voimaa maailman yli
vyöryvän pahuuden torjumiseen." PK. s. 121.
Ei halua syntiin
Kun olemme vaatetettuina Kristuksen vanhurskaudella, emme saa
synnistä nautintoa; sillä Kristus työskentelee puolestamme. Me voimme
tehdä virheitä, mutta vihaamme syntiä, joka aiheutti Jumalan Pojan
kärsimykset. -The Review and Herald
Ei yksi sadasta
Tämänhetkinen sanoman - vanhurskautus uskon kautta - on sanoma
Jumalalta; se kantaa pyhää nimeä, sillä sen hedelmät kasvavat
pyhyydestä. Pelkäämme, että jotkut, jotka ovat silmiensä edessä esitetyn
arvokkaan totuuden suuressa tarpeessa, eivät saaneet sitä. He eivät
avanneet oviaan sydämiinsä toivottaakseen Jeesuksen tervetulleeksi
taivaallisena vieraana, ja he ovat kärsineet suuren tappion. Tie, jota
meidän tulee kulkea, todellakin on kapea; jokaisella askeleella
edessämme on risteys. Meidän täytyy oppia elämään uskon kautta; silloin
pimeimmät tuntimme tulevat Jumalan vanhurskauden Auringon
siunattujen säteiden valaisemiksi.

Emme ole turvassa jos laiminlyömme jokapäiväisen Kirjoitusten
tutkinnan valon ja tiedon löytämiseksi. Maallisia siunauksia ei voi
saavuttaa ilman uurastamista, ja voimmeko odottaa, että hengelliset ja
taivaalliset siunaukset tulevat ilman hartainta vaivannäköä osaltamme?
Totuuden kaivokset ovat työskentelyä varten. Psalmista sanoo, 'Kun sinun
sanasi avautuvat niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle
ymmärrystä.' (Ps. 119:130).
Jumalan sana ei saa jäädä ulkopuoliseksi elämässämme. Se täytyy
liittää mieleen, toivottaa tervetulleeksi sydämeen, ja sitä pitää vaalia,
rakastaa ja totella. Me tarvitsemme myös paljon enemmän tietoa; meidän
täytyy saada valoa lunastussuunnitelmasta. Ei edes yksi sadasta ymmärrä
Raamatun totuutta tässä asiassa, joka on niin tärkeä meidän nykyiselle ja
iankaikkiselle hyvinvoinnillemme. Kun valo alkaa loistaa ja kirkastaa
lunastussuunnitelmaa ihmisille, vihollinen toimii kaikella ahkeruudella
sulkeakseen ihmisten sydämet valolta. Jos me tulemme Jumalan sanan
luo oppivaisella, nöyrällä mielellä, erehdyksen saasta pyyhitään pois ja
kauan kätkettynä olleet totuuden aarteet löydetään.
On suuri tarve, että Kristusta saarnataan
ainoana toivona ja
pelastuksena. Kun oppi uskon kautta vanhurskauttamisesta esitettiin
Rooman kokouksessa, se oli monille kuin vesi janoiselle matkaajalle.
Ajatus siitä, että Kristuksen vanhurskaus luetaan meidän hyväksemme, ei
omien ansioidemme tähden vaan ilmaisena lahjana Jumalalta, näytti
kallisarvoiselta ajatukselta." RH
Äärimmäistä opetusta
Suuria totuuksia on kätkettynä erheen saastan alle, ja ne pitää esittää
ihmisille. Monet niistä, jotka tunnustavat uskovansa kolmen enkelin
sanomaan, ovat kadottaneet näkyvistään opin uskon kautta
vanhurskauttamisesta. Pyhä ovat menneet hyvin pitkälle tässä asiassa.
Suurella innolla he ovat opettaneet: "Usko ainoastaan Kristukseen, niin
pelastut, ilman Jumalan lakia" Se ei ole Jumalan sanan opetus. Sellaiselle
uskolle ei ole perustaa. Se ei ole kallisarvoinen totuuden aarre, jonka
Jumala on antanut kansalleen tätä aikaa varten. Sellainen opetus johtaa
rehelliset sielut harhaan. Jumalan sanasta tuleva valo osoittaa, että lakia
tulee saarnata. Kristusta tulee korottaa, koska Hän on Vapahtaja, joka
antaa anteeksi rikkomukset, vääryyden ja synnin, mutta ei puhdista
syyllistä, katumatonta sielua." RH
Sanoma kantaa hedelmää
Meillä on mitä parhaimpia kokouksia. Sitä henkeä, joka vallitsi
Minneapolisin kokouksessa, ei ole täällä. Kaikki eroavat sopuisasti.
Monet edustajat osallistuvat kokouksiin. Meidän kokoontumisemme
aamuviideltä on hyvin suosittu, ja kokoukset ovat erinomaisia. Kaikki
todistukset, joita kuulin, olivat kohottavia. Ne ilmaisivat, että viime vuosi

oli ollut paras vuosi heidän elämässään. Valo, joka loisti Jumalan sanasta,
oli selvä ja yksiselitteinen - Kristus meidän vanhurskautemme. SM.
"Kahta päivää lukuun ottamatta olin jokaisessa aamukokouksessa.
Kahdeksalta veli Jones puhuu aiheesta uskon kautta vanhurskauttaminen.
Se herättää suurta kiinnostusta. Nähdään kasvua uskossa ja Herramme ja
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemuksessa. Monilla ei ollut ollut
aiemmin tilaisuutta kuulla tästä aiheesta. he ottavat sen ilolla vastaan ja
antavat ravita itseään Herran pöydästä. Yleinen mielipide niiden
keskuudessa, jotka olivat todistaneet, oli, että tämä meidän
seurakunnissamme julistettu valon ja totuuden sanoma on oikea sanoma
tälle ajalle. Mihin seurakuntiin se ikinä tuleekin, se levittää valoa ja
lohdutusta, ja Jumalan Henki on tunnettavissa.
Meillä on juhla-ateria, ja kun näemme, miten sielut kaipaavat valoa,
iloitsemme ja katsomme Jeesukseen, uskomme Alkajaan ja Täyttäjään.
Kristus on suuri esikuva. Hänen luonteensa täytyy tulla meidänkin
luonteeksemme. Kaikki täyteys on Hänessä. Kun käännymme pois
kaikista inhimillistä esikuvista, silloin näemme Jeesuksen avoimin silmin
Hänen
kirkkaudessaan.
Kaikki
ajatukset
täyttyvät
hänen
erinomaisuudestaan. Kaikki muu on merkityksetöntä. Kaikki moraalinen
opetus, joka ei perustu Häneen, on turhaa. Näen kukkuloita ja laaksoja,
jotka voimme saavuttaa, kun otamme vastaan jokaisen valonsäteen ja
kuljemme kohti suurempaa valoa. Loppu on lähellä. Jumala varjelkoon
meitä nukkumasta tänä aikana.
Se täyttää minut kiitollisuudella, kun näen veljiemme, jotka ovat
julistustyössä, olevan kiinnostuneita itse tutkimaan syvällisesti
Kirjoituksia. Tämä harras tutkistelu on todella puuttunut - totuuden
jalokivien etsintä. Kuinka paljon me menetämmekään, kun emme käytä
ymmärrystämme etsimään rukouksella jumalallista valoa, jotta
ymmärtäisimme pyhää Sanaa.
Minä uskon, että kansamme tulee tekemään vakavampia ponnisteluja ja
edistymään pysyäkseen Kolmannen enkelin sanoman mukana." M.
"Kun järjestämme elämämme täydelliseen sopusointuun Jumalan lain
kanssa ja pidämme Jumalaa ylimpänä Johtajanamme ja pitäydymme
Kristuksessa, joka on meidän vanhurskauden toivomme, Jumala tekee
meissä työnsä. Se on uskon vanhurskautta, salaperäisyyden verhoamaa
vanhurskautta, josta maailman ihmiset eivät mitään tiedä ja jota he eivät
voi ymmärtää. Pisteliäät huomautukset ja riidat seuraavat käärmettä.
Mutta jos me ahkeruudella tutkimme ja seuraamme Jumalan käskyjä,
pääsemme yhteyteen taivaan kanssa ja pystymme erottamaan oikean
väärästä. Tämä kuuliaisuus noudattaa Jumalan tahtoa ja tuo elämäämme
vanhurskautta ja täydellisyyttä, niin kuin Kristuksen elämässä oli
nähtävissä." BC.
Kristus katsoo meidän hyväksemme oman synnittömän luonteensa ja
esittää meidät Isälle omassa puhtaudessaan. Monet ajattelevat, että on

mahdotonta paeta synnin valtaa, mutta lupaus kuuluu, että meidät
täytetään Jumalan täyteydellä. Meidän päämäärämme on asetettu liian
alhaalle. Maalitaulu on paljon korkeammalla." RH.
"Mutta jumalallisen armon kautta ihmiselle annetaan yliluonnollinen
voima paeta, ja se voima vaikuttaa ymmärrykseen, sydämeen ja
luonteeseen. Kristuksen antaman armon kautta näemme synnin sen
vihattavassa tilassaan ja häädämme sen pois sielun temppelistä." SM.
Voimakkaan huudon alku
Tutkistelkoon jokainen, joka uskoo Herran pikaiseen tuloon, Raamattua
enemmän kuin koskaan aiemmin. Saatana käyttää kaikki ajateltavissa
olevat ponnistelut peittääkseen sielut pimeyteen ja sokaistakseen mielen,
jotta se ei näkisi tämän ajan vaaroja. Tarttukoon jokainen uskova
Raamattuunsa, jotta Pyhä Henki valaisisi häntä, jotta hän ymmärtäisi,
mikä on totuus. Sitten hän oppii enemmän Jumalasta ja Jeesuksesta
Kristuksesta, jonka Hän on lähettänyt. Etsikää totuutta kuin kätkettyä
aarretta ja saakaa vihollinen pettymään.
Koetuksen aika tulee pian; sillä kolmannen enkelin voimakas huuto on
jo alkanut Kristuksen, synnit anteeksiantavan Lunastajan, vanhurskauden
tultua ilmaistuksi. Siitä sen enkelin valo alkaa tulla näkyväksi, joka tulee
valaisemaan koko maa kirkkaudellaan. Jokaiselle, joka on ottanut vastaan
tämän varoitussanoman, kuuluu tehtävä korottaa Jeesusta. Hänen
velvollisuutensa on esittää Hänet maailmalle sellaisena, kuin Hänet on
ilmaistu vertauskuvissa, varjopalvelussa, profeettojen ilmestyksissä,
Hänen opetuslastensa selvissä opetuksissa ja niissä ihanissa ihmeissä,
joita ihmislapsille on ilmaistu. Etsikää Raamatusta, sillä se todistaa
Hänestä.
Jos haluatte kestää ahdistuksen aikana, teidän täytyy tuntea Kristus ja
ottaa vastaan Hänen vanhurskautensa, jonka Hän lukee katuvien syntisten
hyväksi." SM.
Ottaa vastaan Kristuksen vanhurskaus
Kristuksen kautta ihminen uudistetaan ja sovitetaan. Kuilu, jonka synti
sai aikaan, tasoitettiin Golgatan ristin kautta. Jeesus on maksanut täyden,
riittävän lunnasrahan. Sen kautta syntinen saa anteeksiannon, ja lain
vanhurskaus pysyy voimassa. Kaikki, jotka uskovat Kristuksen
sovitusuhriin, voivat tulla, ja heidän syntinsä annetaan anteeksi.
Kristuksen ansioiden kautta on yhteys Jumalan ja ihmisten välillä jälleen
avattu.
Me olemme rikkoneet jumalallisen lain, eikä lain tekojen kautta mikään
liha tule vanhurskaaksi. Suurimmatkin ponnistelut, joita ihminen voi
omassa voimassaan tehdä, ovat arvottomia eivätkä voi täyttää sen lain
vaatimuksia, jota hän on rikkonut. Mutta uskon kautta Kristukseen hän
voi vedota Jumalan Pojan vanhurskauteen, joka on täysin riittävä. Kristus

täytti inhimillisessä luonnossa lain vaatimukset. Hän kantoi syntisen
puolesta lain kirouksen ja sovitti hänet, niin ettei yksikään, joka häneen
uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Todellisen uskon kautta
syntinen ottaa vastaan Kristuksen vanhurskauden ja tulee Kristuksen
kanssa voittajaksi; sillä hän on tullut osalliseksi jumalallisesta luonnosta.
Siten jumalallinen yhdistyy inhimilliseen.
Se, joka yrittää saavuttaa taivaan omilla teoillaan, pitämällä lain, yrittää
mahdotonta. Ihminen ei voi pelastua ilman kuuliaisuutta, mutta hänen ei
tule tehdä näitä tekoja itsestään, Kristuksen tulee vaikuttaa hänessä, sekä
tahtomiseen että tekemiseen, Jumalan mielisuosion mukaan. Jos joku
voisi saavuttaa pelastuksen omilla teoillaan, niin hänessä itsessään olisi
jotakin, mistä hän voisi kerskata. Ihmisen ponnistelut pelastuksen
saavuttamiseksi omassa voimassaan havainnollistetaan selvästi Kainin
uhrissa. Mitä ihminen ikinä pystyykin ilman Kristusta tekemään, se on
aina itsekkyyden ja synnin tahraamaa; mutta mikä tapahtuu Jumalaan
luottaen, sen Jumala voi ottaa vastaan. Kun me pyrimme Kristuksen
ansioiden kautta pääsemään taivaaseen, sielu edistyy. Katsokaamme
Jeesukseen, uskomme Alkajaan ja Täyttäjään, niin me tulemme aina
vahvemmiksi ja saamme uskonvoiton toisensa jälkeen; sillä Jumalan
armo on saanut aikaan meidän täydellisen pelastuksemme.
Ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa. Elävä usko saa aikaan
sen, että uskova voi ottaa käyttöönsä Kristuksen ansiot. Niin hän voittaa
virvoituksen ja sielunrauhan lunastussuunnitelman mukaan. SM.
Aamen.
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Jumalallinen vanhurskautus tarjottuna ihmiselle
Martin Lagunas, Meksiko
Lohduttava sanoma uskon kautta vanhurskauttamisesta esitetään usein
Jumalan sanassa. "Mutta hänessä on teidän olemisenne Kristuksessa
Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja
vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi." 1. Kor. 1:30. "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." Room. 3:24-26.
Vanhurskauttaminen on sama kuin anteeksianto, jonka Jumala antaa
jokaiselle, joka tuntee tuskaa synneistään ja tunnustaa Jeesuksen

Vapahtajakseen, Turvakseen ja Välittäjäkseen, jonka Jumala on tehnyt
vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi meidän hyväksemme.
Profetian Henki esittää tämän hyvin selvästi: "Kun katuva syntinen tulee
Jumalan eteen, pyytää Kristuksen sovitusta hyväkseen ja ottaa vastaan
tämän sovituksen ainoana toivonaan tässä ja tulevassa elämässä, hänen
syntinsä annetaan anteeksi. Tämä on uskon kautta vanhurskautus." FW.
Vanhurskautustyön kautta meidät julistetaan vanhurskaiksi, koska
Jeesuksen vanhurskaus luetaan meidän hyväksemme.
"Suurin työ, joka on tehty pahan tahraaman syntisen hyväksi on
vanhurskautustyö. Hän, joka puhuu totuutta, julistaa syntisen
vanhurskaaksi. Herra lukee uskovan hyväksi Kristuksen vanhurskauden
ja julistaa hänet vanhurskaaksi koko maailmankaikkeuden edessä. Hän
siirtää ihmisen synnit Jeesukselle, syntisen edustajalle, korvaajalle ja
vakuudelle. Hän asettaa Kristuksen päälle jokaisen uskovan sielun
vääryydet. 'Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki
synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.' 2. Kor.
5:21." SM
Siten se, joka katuu ja tunnustaa jokaisen rikkomuksen ja ottaa Uskossa
Jeesuksen vastaan Vapahtajanaan, ei ainoastaan arvosta Kristuksen
vanhurskautta enemmän kuin mitään muuta, vaan hän saa sen taivaan
lahjana.
Syntinen ei voi saada aikaan sovitusta synneistään, eikä vanhurskautta
saada lain kautta. (Apt. 13:38,39) Vanhurskautus on lahja Jumalalta, joka
saadaan uskon kautta. Tämä lahja saa aikaan vilpittömän halun totella
Jumalan pyhää lakia. "Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette
itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan
kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa
Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut,
että me niissä vaeltaisimme." Ef. 2:8-10.
1888 julistettu vanhurskautuksen sanoma
Uskon kautta vanhurskautuksen sanoma oli tärkeä aihe, joka julistettiin
pääkonferenssin kokouksessa Minneapolisissa 1888. Sisar White
kirjoittaa siihen liittyen: "Siellä suuria totuuksia, jotka ovat kauan olleet
erheen saastan alle kätkettyinä, esitetään kansalle. Monet niistä, jotka
tunnustavat uskovansa kolmen enkelin sanoman, ovat kadottaneet
näkyvistään opin uskon kautta vanhurskauttamisesta. Pyhät ovat menneet
hyvin pitkälle tässä asiassa. Suurella innolla he ovat opettaneet: 'Usko
ainoastaan Kristukseen, niin pelastut, ilman Jumalan lakia.' Sellainen ei
ole Jumalan sanan opetusta. Sellaiselle uskolle ei ole mitään perustaa. Se
ei ole kallisarvoinen aarre, jonka Jumala on antanut kansalleen tätä aikaa
varten. Sellainen oppi johtaa harhaan rehellisiä sieluja. Jumalan sanasta
loistava valo osoittaa, että lakia täytyy julistaa. Kristusta täytyy korottaa,
koska Hän on Vapahtaja, joka antaa anteeksi rikkomukset, vääryydet ja

synnin, mutta ei puhdista syyllistä, katumatonta sielua." SM.
Viitaten muutamiin myöhempiin eri paikoissa pidettyihin kokouksiin
sisar White kirjoittaa: "Veli Jones puhuu aiheesta uskon kautta
vanhurskauttaminen, ja suurta kiinnostusta ilmenee. Usko kasvaa meidän
Herramme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tuntemuksessa. On
monia, joilla ei ole ollut tilaisuutta kuulla tästä aiheesta aiemmin, mutta
he ottavat sen vastaan, ja heidät ravitaan Herran pöydän runsailla
murusilla. Näiden puhujien maailmanlaajuinen todistus on, että tämä
valon ja totuuden sanoma, joka on annettu meidän kansallemme, on juuri
tälle ajalle tarkoitettu totuus, ja mihin seurakuntiin he menevätkin,
Jumalan valo, vapautus ja siunaukset tulevat näkyviin. Ibid.
Minneapolisissa, Minnesotassa 17. lokakuuta - 4. marraskuuta 1888
pidetyillä juhlilla saarnaajat A. T. Jones ja E. J. Waggoner puhuivat uskon
kautta vanhurskauttamisesta, joka on hyvin tärkeä sanoma, jonka Herra
on lähettänyt kansalleen. Sisar Ellen G. White, joka oli läsnä noilla
juhlilla, kutsui jokaisen tutkistelemaan rukoillen tuota aihetta.
"Jotenkin tämä aihe liitettiin tiettyihin ihmisiin. Monet veivät
vanhurskauttamissanoman kotiinsa, ja siellä sydämet ja sielut vastasivat
siihen, mikä johti voittaviin kokemuksiin kristillisessä elämässä. Toiset
taas olivat joidenkin Battle Creekin varovaisten ja vanhoillisten johtajien
puolella, jotka kokivat esitetyt opetukset vaarana. Kun juhlat loppuivat,
nämä miehet eivät saaneet niitä siunauksia, joita Jumala oli heille
varannut." TM.
Vanhurskautus protestanttisen uskonpuhdistuksen aikoina
"Todella kallisarvoinen oli se sanoma, jonka Luther toi innokkaille
väkijoukoille, jotka riippuivat kiinni hänen sanoissaan. Sellainen opetus
ei ollut koskaan ennen saavuttanut heidän korviaan. Ilosanoma
Vapahtajan rakkaudesta, vakuutus anteeksiannosta ja rauhasta Hänen
sovitusverensä kautta, sulatti heidän sydämensä ja sai heissä aikaan
kuolemattoman toivon." ST.
Esimerkkejä vanhurskautuksesta
Jumalan sanasta me löydämme useita mielenkiintoisia kuvauksia
vanhurskautuksesta. Yhdessä niistä luemme: "Ja hän näytti minulle
ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelien edessä ja saatanan
seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä. Ja Herra sanoi
saatanalle: 'Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra,
joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta
temmattu?' Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi
enkelin edessä." Sak. 3:1-3. Tällä kuvauksella Herra ilmaisi profeetalle ja
kansalleen Saatanan työn ja sen Vapahtajan työn, joka toimii Jumalan
lasten Välittäjänä.
"Ylimmäinen pappi ei voi puolustaa itseään ja kansaansa saatanan

syytöksiä vastaan. Hän ei väitä Israelia syyttömäksi. Kansan syntejä
kuvaavissa saastaisissa vaatteissa, joita hän pitää yllään heidän
edustajanaan, hän seisoo enkelin edessä. Hän tunnustaa heidän syntinsä
mutta viittaa heidän katumukseensa ja nöyrtymiseensä ja luottaa syntejä
anteeksiantavaan Lunastajaan. Uskossa hän vetoaa Jumalan lupauksiin. ...
Joosuan esirukoukset kuullaan, ja annetaan käsky: 'Riisukaa pois
saastaiset vaatteet hänen yltänsä'; ja Joosualle enkeli sanoo: 'Katso, minä
olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut
juhlavaatteisiin.' - - Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja
pukivat hänet vaatteisiin'. Hänen omat syntinsä ja hänen kansansa synnit
annettiin anteeksi. Israel puettiin 'juhlavaatteisiin' - heidän hyväkseen
luettuun Kristuksen vanhurskauteen. Joosuan päähän pantu käärelakki oli
sellainen, jota papit käyttivät, ja siinä oli kirjoitus: 'Herralle pyhitetty'
osoitukseksi siitä, että hänet oli entisistä rikkomuksistaan huolimatta nyt
kelpuutettu palvelemaan Jumalan edessä hänen pyhäkössään." PK. s. 402.
Kristus on meidän Ylimmäinen Pappimme. Hän otti päälleen
ihmisluonnon, kantaen sen heikkoudet ja rappeutuneisuuden, jonka
vallassa ihmissuku oli ollut neljä tuhatta vuotta, ja Hän voitti synnin;
siksi Hän antaa meillekin esimerkin, että Hänen avullaan mekin voimme
voittaa omassa luonnossamme, niin kuin Hänkin voitti.
Kirjeessään roomalaisille apostoli Paavali sanoo meille: "Koska me
siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan
kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta." Room. 5:1.
Tämä jae tekee selväksi, että meidät vanhurskautetaan vain meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta . Meidät vanhurskautetaan Hänen
Golgatan ristillä antamansa uhrin ja Hänen ylösnousemuksensa kautta.
Jeesuksen
ylösnousemus
oli
yhtä
olennaista
meidän
vanhurskautuksellemme kuin Hänen ristinkuolemansa. (Room. 4:25).
Jokainen, joka tietää olevansa syntinen ja lankeaa Jeesuksen jalkain
juureen katuen, tunnustaa syntinsä ja ottaa uskossa vastaan Hänen
kuolemansa, vanhurskautetaan.
On tärkeää ymmärtää, että vanhurskautukselle on ehtoja. Ensinnäkin
ihmisen täytyy olla pahoillaan synnistä, niin kuin Jumalan sanassa on
kirjoitettu: "Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa
silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle
syntiselle armollinen'. Minä sanon teille:
tämä meni kotiinsa
vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää,
alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään." Luuk. 18:13,14.
Sitten on tärkeää hylätä synti ja kaivata syvästi yhteyttä Jumalan kanssa.
"Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät
ravitaan." Matt. 5:6.
Auttakoon Herra meitä, että tuntisimme syntimme ja että meillä olisi
usko rakkaaseen Jumalan Poikaan Lunastajanamme, että meidät
jatkuvasti vanhurskautetaan ja pyhitetään.

Aamen.
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Pyhitys
Larry Watts
Satakaksikymmentä vuotta sitten sanoma Kristuksesta ja Hänen
vanhurskaudestaan tuli riidan aiheeksi seitsemännen päivän
adventtikirkossa, koska kuuliaisuutta laille oli opetettu lähes ilman
Jeesusta, tai vain pienellä viittauksella Häneen. Siihen aikaan Ellen G.
White sanoi, että "meidän seurakuntiamme kuolee opetuksen puutteessa
aiheesta vanhurskaus uskon kautta Kristukseen." RH.
Tämä lausunto on totta vielä tänäkin päivänä, mutta sen painotus on
usein aivan päinvastainen.
Me kuulemme paljon Kristuksesta ja Hänen vanhurskaudestaan. Hän
on täyttänyt kaiken! Mutta sillä on usein vain vähän yhtäläisyyksiä sen
kanssa, mitä Hän todella teki ja kuka Hän todella oli. On vain harvoja
sellaisia, jotka eivät ole samaa mieltä sen tosiasian kanssa, että Jeesus oli
toinen Aadam. Kysymys kuuluu, oliko Hän sellainen kuin Aadam ennen
syntiinlankeemusta, vai oliko Hän Aadamin lasten lihassa
syntiinlankeemuksen jälkeen. Jotkut ajattelevat, että tämä on sellainen
kysymys, joka on parempi jättää tulevaan maailmaan, mutta siihen täytyy
vastata nyt! Miksi? Sillä se, kuka Hän oli, määrää keitä ja millaisia
Hänen seuraajiensa täytyy olla tässä maailmassa juuri ennen Hänen
tulemustaan.
Hänen luontonsa ja minun pyhitykseni
Mitä uskon kautta pyhittyminen sitten on, ja mitä Hänen luonnollaan on
tekemistä sen kanssa? Yksinkertaisesti kaikkea! Tutkistelkaamme tätä
lähemmin.
"Jumalan Pojan ihmiseksi tulo merkitsee meille kaikkea." SM. Jos
Kristus olisi ottanut Aadamin luonnon sellaisena, kuin se oli ennen
syntiinlankeemusta, Hänellä ei olisi ollut mitään sisäistä taistelua. Silloin
Hän olisi voittanut Saatanan lankeamattomassa luonnossa, ja tastelu olisi
ollut kuin kahden verivihollisen kilpailu, jossa voittaja saa kaiken. Siinä
tapauksessa Hänen kokemuksensa voisi olla toki todellinen, mutta siinä ei
olisi mitään, mihin kukaan meistä voisi samaistua. Toisin sanoen, Hän
voisi olla meidän sankarimme, mutta ei meidän esikuvamme.
"Olen saanut kirjeitä, joissa on väitetty, että Jeesuksella ei voinut olla
sama luonto kuin ihmisellä, sillä Hän olisi muutoin langennut samoihin
kiusauksiin. Koska Hän ei muka olisi voinut omata ihmisluontoa, Hän ei

voisi olla myöskään meidän esikuvamme. Jos Hän ei omannut meidän
luontoamme, ei Häntä voitu koetella niin kuin ihmistä. Jos Hän ei voinut
langeta kiusaukseen, ei Hän voisi olla myöskään meidän auttajamme. On
juhlallinen totuus, että Kristus tuli kestämään taistelut ihmisenä ihmisten
tähden. Hänen koettelemuksensa ja voittonsa osoittavat meille, että
ihmiskunnan tulee seurata Hänen esimerkkiään. Ihmisen täytyy tulla
osalliseksi jumalallisesta luonnosta. SM.
Jeesuksen elämän, tehtävän, uhrin ja ylösnousemuksen koko tarkoitus
oli lunastaa langennut ihmiskunta. Tehdäkseen sen Hän otti päällensä
tuon ihmissuvun langenneen luonnon.
Uskon kautta vanhurskauttaminen, ja se, mikä siitä luonnollisesti seuraa
- pyhitys uskon kautta - riippuu siitä, uskommeko me, että voimme
voittaa niin kuin Jeesus voitti. Ne, jotka sanovat "ei", pitävät Jeesusta
yliluonnollisena ja siksi myös koskemattomana. Heidän täytyy niin tehdä,
sillä jos joku kerran myöntää, että Jeesus voitti samassa luonnossa, mikä
meilläkin on, niin hänen täytyy sanoa, että meidänkin on mahdollista
saavuttaa täydellinen inhimillinen luonne, niin kuin Hänkin saavutti. Ja
hänen täytyy myös uskoa, että me voimme olla elämässämme niin kuin
Hän - päättää joka hetki olla tekemättä syntiä, mikä merkitsee
yksinkertaisesti, että oma minämme on kuollut - siten että Hän asuu joka
hetki meissä.
Hän tiesi, että Hänet tultaisiin ristiinnaulitsemaan
Amerikan sisällissodan aikaan (1861-1865) mies nimeltä Wyatt
kutsuttiin armeijaan. Hänellä oli vaimo ja kuusi lasta, niinpä eräs nuori
mies, Richard Pratt tarjoutui menemään hänen sijastaan. Pratt astui
armeijaan, ja hän käytti jopa George Wyattin nimeä ja numeroa. Lyhyen
ajan jälkeen hän kuoli eräässä hyökkäyksessä. Sitten George Wyattille
ilmoitettiin uudestaan, että hänet oli valittu palvelukseen. Hän vastusti ja
selitti, että hän oli jo palvellut ja kuollut Prattina. Viranomaiset tarkastivat
hänen kertomuksensa ja vahvistivat, että hän oli kuollut Prattina,
sijaisenaan. Siitä syystä Wyatt vapautettiin kaikesta armeijan
palveluksesta ja lain vaatimuksista. Hän oli kuollut sijaisensa kautta.
Kun me oikein ymmärrämme tämän kertomuksen, se antaa meille
vähintään osittaisen vastauksen. Kuitenkaan Jeesus ei kuollut vain
meidän sijaisenamme. Totuus on: Me kaikki olemme kuolleet Hänessä ja
täyttäneet siten lain vaatimukset. (Ks. Hes. 18:20; 2. Kor. 5:14; Room. 6;
Gal. 2:20 jne.) Jos hyväksymme vain Kristuksen sovitusuhrin, meillä on
vain puolet siitä, mitä Jumala täytti Kristuksessa. Jos hyväksymme vain
sen puolen, on aivan kuin sanoisimme, että Jeesus eli minun puolestani
vanhurskasta elämää, kuoli minun puolestani, maksoi minun syntini ja on
nyt mennyt minun puolestani taivaaseen!
Vaikka yllämainittu tositapaus Richard Prattista, joka otti George
Wyattin paikan, on yksinkertaistettu vertauskuvallinen esitys meidän

vanhurskautuksestamme, meidän täytyy saavuttaa täydellisyys
Kristuksessa, mikä on pyhitys. Mutta miten? Löydämme vastauksen, kun
ymmärrämme oikein Kristuksen ihmiseksi tulemisen.
Raamattu opettaa meille, että Jeesus
otti itselleen Aabrahamin
siemenen (Hebr. 2:16, englanninkielinen käännös; katso myös Gal.
3:16), ja "lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä". (Roo. 1:3)
Siksi, jos väitämme, että Hän tuli tämän maan päälle siinä Aadamin
luonnossa, joka hänellä oli ennen syntiinlankeemusta, joudumme
kieltämään monia selviä Raamatun lausuntoja. Raamatunpaikan, jossa
sanotaan Jumalasta: "lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan
kaltaisuudessa" (Room. 8:3), tulisi olla täysin ymmärrettävä jokaiselle
rehelliselle mielelle. Mutta teksti jatkuu: "synnin tähden ... Synnin tähden
Hän otti meidän luontomme ja "tuomitsi synnin lihassa" vanhurskaalla
elämällään. Hän voitti todelliset kiusaukset, niin sisäiset kuin ulkoisetkin,
ja heijasti täydellisesti Jumalan kirkkautta kaikessa, mitä Hän teki.
Filippiläiskirjeen toisessa luvussa apostoli Paavali sanoo, että Jeesus
luopui jumalallisesta etuoikeudesta ja puki jumalallisuutensa lihalliseen
luontoon, joka tarvitsee lunastusta. Se oli Hänen koetuksensa. Kun meillä
on kiusaus toimia langenneen luontomme mukaisesti, Hänellä oli
jatkuvasti kiusaus käyttää jumalallista luontoaan. "Jos olet Jumalan
Poika ..." Saatana pilkkasi Häntä lakkaamatta. Mutta Hän tuli tähän
maailmaan jo ristiinnaulittuna lupauksella teurastetusta Karitsasta,
hamasta maailman perustamisesta (Ilm. 13:8), ja Hän pysyi uskollisena
tälle lupaukselle ja vahvisti omalla verellään Golgatalla sen liiton, jonka
Hän oli solminut neljä tuhatta vuotta aiemmin. Ja vähän ennen
kuolemaansa Hän ilmaisi toiveensa: "Isä ... Pyhitä heidät totuudessa,
sinun sanasi on totuus." Joh. 17:11,17.
Jumalan tarkoitus
Mikä sitten on Jumalan tarkoitus, Hänen toiveensa? "Sillä tämä on
Jumalan tahto, teidän pyhityksenne ..." 1. Tess. 4:3.
On yksi asia uskoa, että Kristus otti päällensä synnillisen ihmisluonnon.
Mutta toinen asia on se, miten me saavutamme täydellisyyden omassa
elämässämme, niinkuin Hän saavutti omassaan. Onko se todella
mahdollista? Kun Hän siihen pystyi, pystymme mekin, mutta minkä
avulla? Uskon avulla, joka toimii rakkauden kautta ja puhdistaa sielun.
(Kreikan kielessä sanoilla pyhittää ja puhdistaa on sama alkuperä). (Gal.
5:6; 1. Piet. 1:22) Samoin kuin Hän puki jumaluutensa meidän
inhimillisyyteemme kaikkine taipumuksineen, niin meidänkin täytyy
pukea inhimillisyytemme Hänen jumaluuteensa ja siten saada kaikki
Hänen kykynsä.
Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että jos emme usko, että se on
mahdollista, se on mahdotonta. 2. Piet. 1:5-8 on meidän avaimemme
voittoon. Jokainen askelma näillä portailla "merkitsee edistystä Jumalan

tuntemuksessa ... Me pelastumme kiipeämällä tasanteelta toiselle,
nousemalla askelmalta toiselle, niin että saavutamme Kristuksen meille
asettaman ihanteen. Näin hänet on tehty meille viisaudeksi ja
vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi." ApT. s. 407.
"Ei näitä kaikkia askelmia tarvitse kerralla pitää silmissä aluksi, mutta
kun katse on koko ajan suunnattu Vapahtajaan, Jumalan kunniaan,
edistystä tulee tapahtumaan." YI
Kun meillä on selkeä kuva siitä, millainen meidän ihmisluontomme on,
niin meidän suurin toiveemme on saada Hänen jumalallinen luontonsa,
jotta voimme kerran olla täydellisesti yhtä Hänen kanssaan - että meillä
on sama mielenlaatu. Hänen vanhurskautensa vaikuttaa meissä, ei mikään
itse tekemämme vanhurskaus. Jumaluus ja inhimillisyys sulautuivat
Hänessä yhteen, ja niin ne sulautuvat meissäkin. Niin kuin Hän täysin
luotti Isäänsä, niin mekin olemme riippuvaisia Hänestä ja luotamme
Häneen. Silloin me odotamme Häntä ja työskentelemme, jotta voisimme
ilolla kohdata Hänet Hänen tulemuksessaan. Toiset voivat käyttää meitä
hyväkseen tai tehdä meille vääryyttä, mutta kun olemme Hänelle
alamaiset, ja koetukset ja vainot tulevat, se ei liikuta meitä emmekä tee
inhimillistä vastarintaa.
Mitä tämä pyhitys sitten on?
Pyhitys merkitsee sitä, että annamme itsemme - sielun, ruumiin ja
hengen - Jumalalle, panemme oman minän ehdoitta syrjään, toimimme
vanhurskaasti, rakastamme laupeutta, vaellamme nöyrästi Jumalan
yhteydessä, tunnemme ja toteutamme Hänen tahtoansa katsomatta omaa
etuamme, ajattelemme taivaallisia asioita ja olemme puhtaita,
epäitsekkäitä, pyhiä ja ilman tahraa ja ryppyä. "Jumalan merkki on
pyhitys kuuliaisuuden kautta totuudelle." St.
"Kuuliaisuus Jumalan lakia kohtaan on pyhitystä. On monia, joilla on
väärä näkemys tästä sielussa tapahtuvasta työstä, mutta Jeesus rukoili,
että Hänen opetuslapsensa pyhittyisivät totuudessa ja lisäsi vielä: 'Sinun
sanasi on totuus'. Pyhitys ei ole mikään yhtäkkinen, vaan jatkuva työ, niin
kuin kuuliaisuuskin on jatkuvaa. ... Ne, jotka ovat uskollisia totuudelle,
voittavat Kristuksen ansioiden kautta kaikki luonteenheikkoutensa, jotka
ovat saaneet heidät taipumaan elämän vaihtelevissa olosuhteissa." FW
"Isän läsnäolo ympäröi Kristusta. Kaikki mikä häntä kohtasi, tapahtui
äärettömän rakkauden sallimuksesta maailman siunaukseksi. Tämä tieto
lohdutti häntä, ja se lohduttaa myös meitä. Se, joka on Kristuksen Hengen
täyttämä, pysyy hänessä. Häneen suunnattu isku osuu Kristukseen, joka
ympäröi häntä läsnäolollaan. Kaikki häntä kohtaava tulee Vapahtajalta.
Hänen ei tarvitse vastustaa pahaa, sillä Kristus on hänen Puolustajansa.
Mikään ei voi sattua häneen Herramme sallimatta, ja kaikki, minkä hän
sallii, 'vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.' Room.
8:28." Vs. s. 80.

Meidän vuokratalomme takapihalla kasvaa kaunis pieni appelsiinipuu,
noin miehen korkuinen. Joku sanoi minulle, että sen omistaja olisi
korjannut sadon siitä, mutta kun tulin pitkältä matkalta kotiin, huomasin
ilokseni, että se oli vielä täynnä korujaan - kauniita pyöreitä oransseja
appelsiineja. Ne näyttivät kypsiltä, mutta sadonkorjuu viipyi. Minä
halusin kerätä ne, mutta ne kuuluivat toiselle, miehelle, joka asui
yläkerrassa.
Niin se on maan suuren sadonkorjuunkin kanssa. Me haluaisimme, että
se olisi jo tehty. Me haluamme tämän kaiken kurjuuden jo päättyvän.
Mutta meidän ei tarvitse huolehtia kuin yhdestä asiasta: meidän omasta
voitostamme ja kypsymisestämme taivasta varten. Talon isäntä
yläkerrasta, omistaja, korjaa sadon ajallaan. Armo vielä viipyy, mutta
minkä tähden? "Kristus ei halua mitään niin paljon kuin lunastaa
perintönsä saatanan vallasta. Mutta ennen kuin meidät vapautetaan
ulkonaisesti saatanan vallasta, meidän täytyy vapautua hänen sisäisestä
hallinnastaan." KV. s. 126.
Evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi; se on Jeesus Kristus,
joka elää meissä elävässä uskossa, Hänen uskossaan, joka toimii
rakkauden kautta. Se on Jumalan tarkoitus. Se on pyhitystä uskon kautta Kristuksen ilmestys maailmalle Hänen pyhissään. Pyrkikäämme
kuulumaan heihin.
Aamen.
4. lukeminen, tiistaina, 9. joulukuuta

Jumalan työ Minneapolisisssa 1888
Raquel Orce, U.S.A.
Jokainen adventtiuskova on kuullut tai lukenut pääkonferenssin
istunnosta, joka oli Minneapolisissa 1888, ja voi arvostaa sen
historiallista merkitystä. Tässä lukemisessa haluamme tutkistella
yksityiskohtaisesti tuon tapahtuman opillista merkitystä sekä sen
merkityksen laajuutta nykyiselle totuudelle, jotta ymmärtäisimme sen
työn, jonka Jumala olisi halunnut suorittaa tuossa kokouksessa ja jonka
Hän haluaa täyttyvän kansansa keskuudessa ja koko maailmassa.
Adventtiliikkeen lähetystehtävä
Jumala kutsui adventtiliikkeen, koska Hänellä oli tarkat suunnitelmat
tätä työtä varten. Sen lisäksi, että kansa piti valmistaa Herran tuloa varten,
oli tärkeää esittää maailmalle totuudesta asioita, jotka eivät olleet selviä
eri seurakunnissa, esimerkiksi oppi kuolleiden tilasta, Jumalan lain

voimassaolo ja Sapatin pyhittäminen, jotka olivat kadoksissa kaiken
ihmisteorioiden saastan seassa kuin kadotetut helmet.
Siksi seitsemännen päivän adventistit julistivat alusta asti maailmalle
juhlallista sanomaa Herran takaisintulosta monta vuosikymmentä ja
viittasivat
oikean jumalanpalveluksen tärkeyteen, mihin sisältyy
Jeesuksen lunastustyö ja kuuliaisuus Hänen pyhää lakiaan kohtaan (Ilm.
14:12). Siitä huolimatta pitkän aikaa painotettiin lakia, niin että sanoma
tuli yksipuoliseksi, ja monet kadottivat näkyvistä uskon kautta
vanhurskauttamisen valon. Profetian Henki valittaa usein tuosta
tilanteesta viitaten aikaan ennen vuotta 1888.
Oppi uskon kautta tulevasta vanhurskaudesta kadotettuna näkyvistä
"... Jeesusta Kristusta, kaiken keskipistettä, ei saa unohtaa kolmannen
enkelin sanomasta. Mutta monet, jotka osallistuvat tälle ajalle
tarkoitettuun työhön, ovat asettaneet Kristuksen toiselle sijalle. Teoriat ja
riitakysymykset olivat etualalla." SM.
"Monet olivat kadottaneet näkyvistään Jeesuksen. Oli välttämätöntä,
että heidän katseensa suunnattiin Hänen jumalalliseen persoonaansa,
Hänen ansioihinsa ja Hänen muuttumattomaan rakkauteensa." TM.
"Monet, jotka ovat tunnustaneet uskovansa kolmannen enkelin
sanomaan,
ovat
kadottaneet
näkyvistään
uskon
kautta
vanhurskauttamisen opin." SM.
Ne mittaamattomat ja kallisarvoiset lupaukset, jotka meille on annettu
Raamatussa, on suurelta osin jätetty huomiotta, juuri niin kuin kaiken
vanhurskauden vihollinen on halunnut." SM.
"Me olemme opettaneet kansana niin kauan lakia, että olemme kuivia
kuin Gilboan vuoret, jotka eivät koskaan saaneet sadetta tai kastetta.
Meidän täytyy saarnata Jeesusta laissa, ja sitten saarna on täynnä ravintoa
ja palvelee Jumalan nälkäistä laumaa." SM.
Evankeliumin sanoma Hänen armostaan täytyi tuoda seurakunnalle,
selvästi ja määrätietoisesti, jotta maailma ei enää voisi sanoa, että
seitsemännen päivän adventistit puhuvat aina vain laista eivätkä saarnaa
Kristusta eivätkä usko Häneen." TM.
Hyvin kallisarvoinen sanoma
Kun ajattelemme sitä tilannetta, niin oli aina vain välttämättömämpää
julistaa sanomaa Kristus meidän vanhurskautemme, ja ottaa se vastaan.
Siksi Herra innoitti kaksi veljeä tuomaan sanoman Minneapolisin juhlille,
joista luemme seuraavaa:
"Suuressa armossaan Herra lähetti kansalleen vanhinten Waggonerin ja
Jonesin kautta hyvin kallisarvoisen sanoman. Sanoma oli tarkoitettu
ilmaisemaan korotettua Vapahtajaa erinomaisella tavalla maailmalle koko maailman syntiuhrina.
Se osoitti uskon kautta tulevan vanhurskauden ihmisille; se kutsui

ihmisiä ottamaan vastaan Kristuksen vanhurskauden, joka ilmenee
kuuliaisuutena kaikille Jumalan käskyille. ... Kolmannen enkelin sanoma,
julistettuna voimakkaalla äänellä, jota sitten seuraa Hänen Henkensä
vuodatus koko täyteydessään." TM.
"Jumalan kansalle lähetettiin sanomia, joissa oli Jumalan todistus;
Majesteetin kirkkaus, Kristuksen vanhurskaus täynnä hyvyyttä ja totuutta
esitettiin siinä; jumaluuden täyteys Jeesuksessa Kristuksessa osoitettiin
kaikessa kauneudessaan ja rakastettavuudessaan innoittamaan niiden
sydämet, jotka eivät olleet ennakkoluulojen kovettamia. Me tiedämme,
että Jumala on vaikuttanut meidän keskuudessamme. Me olemme
nähneet, kuinka sielut ovat kääntyneet synnistä vanhurskauteen. Me
olemme nähneet, kuinka usko on tullut jälleen eläväksi katuvien
sydämissä." RH.
"Jos syntinen uskoo, että Kristus on hänen henkilökohtainen
Lunastajansa, silloin Jumala voi erehtymättömien lupaustensa mukaan
antaa hänen syntinsä anteeksi ja vanhurskauttaa hänet täydellisesti.
Katuva ihminen tuntee, että hänet vanhurskautetaan sen tähden, että
Kristus on hänen edustajanaan ja vakuutenaan kuollut hänen puolestaan Hän on ihmisen sovitusuhri ja vanhurskaus." SM.
Se on kolmannen enkelin sanoma
Kristus meidän vanhurskautemme ei ole ainoastaan sanoma Jumalalta,
vaan todellisuudessa se on kolmannen enkelin sanoman ydin. Niin sanoo
Jumalan sana viitatessaan jäännöskansan luonteenpiirteisiin. "Tässä on
pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen
uskon." Ilm. 14:12. Nämä ovat ominaisuuksia, joita Profetian Henki
usein korostaa.
"Nykyinen sanoma - uskon kautta vanhurskauttaminen - tulee
Jumalalta. Se kantaa jumalallisia tunnusmerkkejä, sillä se on pyhyyden
hedelmä." SM.
Uskonto merkitsee sitä, että Kristus asuu sydämessä, ja siellä missä
Hän on, sielun hengellisyys lisääntyy ja se kasvaa armossa aina
täydellisyyteen asti." RH.
"Jotkut ovat kirjoittaneet minulle ja kysyneet, onko uskon kautta
vanhurskauttaminen kolmannen enkelin sanoma. Olen vastannut: 'Se on
sanan todellisimmassa merkityksessä kolmannen enkelin sanoma'." RH.
Näissä lainauksissa Jumalan palvelijatar esittää perustavia aiheita, jotka
Jumala korotti vuonna 1888 ja joilla oli, niin tuona aikana kuin aina
ikuisuuteen, elintärkeä merkitys. Seuraavassa esitämme listan pääaiheista:
- Uskon kautta vanhurskauttaminen.
- Kristuksen vanhurskaus, joka ilmenee kuuliaisuutena Jumalan käskyille.

- Kolmannen enkelin sanoma.
- Hänen Henkensä vuodatus.
Jeesus tuli esittää maailmalle selkeällä, ylevällä ja pelastavalla tavalla,
kuten seuraava todistus sanoo: "Kaikista niistä, jotka kantavat kristityn
nimeä, seitsemännen päivän adventistien tulisi eniten korottaa Kristusta
maailmalle. Kolmen enkelin sanoman julistaminen vaatii sapattitotuuden
esittämistä. Sitä täytyy julistaa muiden sanomaan sisältyvien totuuksien
kanssa, mutta kaiken puheen keskipisteenä täytyy olla Jeesus Kristus."
DE.
Jos ihminen ymmärtää 1888 esitetyn sanoman merkityksen, silloin hän
tiedostaa, kuinka tärkeää on esittää Kristus sanoman keskipisteenä
kolmannen enkelin sanoman julistuksen yhteydessä. Se käsittää samalla
sapattitotuuden ja muut siihen liittyvät totuudet, jotka on esitetty Ilm.
14:9-12, kuten pedon = roomalaiskatolisuus; sen kuvan = langennut
protestanttisuus ja pedon merkin = väärä lepopäivä - sunnuntai ja
Jumalan kärsivällisyyden loppumisen. Nämä adventtiuskon perustotuudet
vievät meidät aikaan ja olosuhteisiin, jotka auttavat meitä ymmärtämään
ja käyttämään Jumalan työtä Minneapolisissa.
Hylätty sanoma
Kun ajattelemme sitä valon menetystä, jonka he olivat kokeneet, ja sitä
hengellistä tilaa, jossa adventtikansa oli 1888, olisi ollut odotettavaa, että
tuon konferenssin edustajat sekä liikkeen johtajat olisivat ottaneet
suurella ilolla ja kiitoksella vastaan tämän sanoman. Jos tämä ihana
sanoma olisi otettu vastaan, se olisi todella tuonut ratkaisun moniin
ongelmiin, joita heillä oli. Mutta valitettavasti niin ei käynyt. Jumalan
ääntä ei kuultu Minnepolisissa, vaan monet työntekijät ja johtajat
arvostelivat sitä ja hylkäsivät sen. Siellä vallitsi ahdistava henki.
Muutamat todistuksenpaikat kertovat siitä tuskaisina:
"Niiden saarnaajien, jotka olivat tulleet siihen kokoukseen, henki ja
vaikutus oli hylätä valo." M.
"Jos pidämme yllä sitä henkeä, joka ilmeni Minneapolisissa,
loukkaamme sillä Jumalaa. Koko taivas on vihastunut siitä hengestä,
joka on vallinnut vuosia meidän kustannusliikkeessämme Battle
Creekissä. Siellä harjoitetaan vääryyttä, jota Jumala ei hyväksy. Näiden
seikkojen tähden Jumala tulee puuttumaan asioihin. Herran nimessä on
kuultu ääni, joka on nimeltä maininnut erehdykset ja vaatinut päättäväisiä
muutoksia. Mutta kuka on seurannut annettuja ohjeita? Missä sydämet
ovat nöyrtyneet poistaakseen jokaisen jäljen tuosta jumalattomasta,
vallanhimoisesta hengestä? Minun tehtäväni on esittää kansalle tilanne
sellaisena kuin se on. Minä tiedän, että he näkevät sen. Minä tiedän, että
ne jotka lukevat tämän, tulevat vakuuttuneiksi. TM.

"Tämän päättäväisen vastustuksen, joka kohdistui Minneapolisissa
Herran sanansaattajiin, veli Waggoneriin ja veli Jonesiin, alkuperä oli
haluttomuus luopua ennakkoluuloista ja ottaa vastaan tämä totuus.
Kiihottamalla vastustukseen saatanan onnistui suuressa määrin pitää
poissa Pyhän Hengen erityinen voima, jonka Jumala olisi mielellään
kansalleen antanut. Vihollinen sai tuhottua totuuden julistuksen
sellaisena, mitä nähtiin helluntain jälkeen apostolien keskuudessa. Valoa,
jonka piti valaista koko maa, vastustettiin. Meidän omien veljiemme
tähden maailma jäi paljosta paitsi." SM.
Pakottava tarve
Muutamat
ottivat
vastaan
Jumalan
lähettämän
sanoman
Minneapolisissa, toiset myöhemmin. Jeesuksen vanhurskaus on se lahja,
jonka tähden Hän uhrasi henkensä (Jes. 53:10,11); Siinä ei ole valinnan
varaa sen mukaan, pidämmekö siitä tai emme. Ilman sitä me jäämme niin
saastaiseiksi, kuin mitä olemme, kuin saastainen vaate (Jes. 64:6), eikä
meillä ole pääsyä taivaaseen. "Se vanhurskaus, joka tekee meidät
vanhurskaiksi, luetaan meidän hyväksemme, kun taas se vanhurskaus,
joka pyhittää meidät, annetaan meille. Ensimmäinen antaa meille pääsyn
taivaaseen, jälkimmäinen tekee meidät kelvollisiksi sinne." RJ.
Jeesus puhuu yhdessä ihanista vertauksistaan häävaatteesta ja sanoo
meille selvästi, että ilman sitä emme voi osallistua viimeiseen suureen
juhlaan. "Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain
tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita.
Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä
miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä,
kuinka sinä olet tullut sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta
hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen
jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen'. Siellä on oleva itku
ja hammasten kiristys." Matt. 22:10-13. Jokaisella meistä täytyy olla
Jeesuksen Kristuksen puhdas ja pyhä vaate.
Sanoma ja ehtoosade
"Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa
on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade,
joka kostuttaa maan." Hoos. 6:3. Jos sanomaan Kristus meidän
vanhurskautemme todella uskotaan ja eletään joka päivä sen mukaan, sen
on suuri voima uskolliselle sielulle ja seurakunnalle. Tämän sanoman,
joka alkoi Minneapolisissa 1888, täytyy kasvaa, ja se on ratkaisijana
Pyhän Hengen kasteen saamiselle, kuten seuraava todistus selittää:
"Kolmannen enkelin sanoma kasvaa voimakkaaksi huudoksi. Älkää
laiminlyökö nykyisiä velvollisuuksianne siinä uskossa, että joskus
tulevaisuudessa saatte suuren siunauksen, kun ilman teidän pienintäkään
vaivannäköänne tapahtuu ihana herätys. Tänään on aika jättää itsenne

Jumalalle, jotta Hän voi tehdä teistä astioita Hänen kunniakseen ja
palvelukseensa. Tänään on aika jättäytyä Jumalalle, jotta Hän puhdistaisi
teidät kaikesta itsekkyydestä, kateudesta, pahoista ajatuksista, riidoista ja
kaikesta, mikä ei tuo kunniaa Jumalalle. Tänään teidän astianne täytyy
puhdistaa, jotta olette valmiit taivaan kasteelle, ehtoosateen
vuodatukselle. Ehtoosade nimittäin tulee, ja Jumalan siunaus saavuttaa
jokaisen sielun, joka on puhdistettu kaikesta vääryydestä. Meidän
tehtävämme on antaa tänään sydämemme Kristukselle, jotta
valmistuisimme virvoituksen aikaa varten, joka tulee Herran kasvoilta, ja
Pyhän Hengen kastetta varten." RH.
Rakkaat veljet ja sisaret koko maailmassa, meillä on ihania lupauksia,
ennustuksia, jotka tulevat täyttymänään, ja suuria siunauksia, jotka
vuodatetaan kaikkien niiden ylle, jotka ovat pukeutuneet Jeesuksen
vanhurskauden vaatteeseen. Niiden ihmisten kautta tehdään suuri työ,
joka valaisee maan. Haluatko olla yksi näistä siunatuista? Jeesus haluaa,
että olet yksi niistä. Herra auttakoon meitä, että me kaikki saisimme
tämän lahjan ja olisimme uskon ihmisiä, puettuina puhtaisiin valkeisiin
vaatteisiin, kunnes Herra tulee taivaan pilvissä ja ottaa meidät pyhään
valtakuntaansa.
Aamen
5. lukeminen, keskiviikkona, 10. joulukuuta 2008

Kolmannen enkelin sanoma todellisuudessa
Raul Escobar, Meksiko
Viimeinen armonsanoma, jonka Jumala armossaan maailmalle antaa,
on kolmannen enkelin sanoma; me kutsumme sitä ajankohtaiseksi
totuudeksi. Kolmas enkeli kuvataan lentäväksi keskitaivaalla. Sen
sanomaa kutsutaan "iankaikkiseksi evankeliumiksi", joka viedään maan
äärestä toiseen, sillä se on juhlallisin sanoma, mikä milloinkaan on
annettu kuolevaisille. (Ilm. 14:6,7)
Kolmannen enkelin sanoman perusasioita ovat: Peto, sen kuva, sen
merkki, Jumalan viha, lunastettujen luonteenpiirteet ja heidän
siunauksensa.
Sanoman sisällön ymmärtäminen
Raamattu kuvailee Ilmestyskirjan 13. luvun petoa, jolla on monia
tunnusomaisia piirteitä. Ensimmäinen avain pedon tunnistamiseen löytyy
Ilm. 13:2: "Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja
suuren vallan." 11. toukokuuta 330 keisari Konstantinus päätti muuttaa
valtaistuimensa Roomasta Bysanttiin, joka myöhemmin tunnettiin

Konstantinopolina. Hän jätti kaupungin valvonnan, aarrekammionsa ja
armeijansa Rooman piispalle. Siten paavit perivät valtansa, arvovaltansa
ja arvonimensä pakanuudesta - lohikäärmeen valta. Toinen pedon piirre
on, että se hallitsi "neljäkymmentäkaksi kuukautta" - 1260 profeetallista
päivää - tai 1260 kirjaimellista vuotta. Vuoteen 538 mennessä paavin
hallitus oli valloittanut viimeisen kolmesta isoimmasta valtakunnasta,
jotka olivat sen vihollisia, ja Rooman piispa oli varmistanut
valtaistuimensa, mikä merkitsi paavinvallan alkua. 1260 vuoden
profeetallinen aikakausi päättyy 1798, milloin Ilmestyskirjan 13:3
mukaan yksi pedon päistä oli "ikään kuin kuoliaaksi haavoitettu". Ilm.
13:11 Johannes kuvailee toista petoa, joka nousee maasta, mikä
merkitsee lopunajan alkua. Pedon kuvaa tullaan lujittamaan ennen
armonajan loppua, ja se muodostaa Jumalan kansalle koetuksen, joka
ratkaisee heidän iankaikkisen kohtalonsa. "Ensimmäisen ja kolmannen
enkeli sanomat julistetaan "suurella äänellä". Myöhemmin julistettu
sanoma Babylonin lankeamisesta julistettiin 'voimallisella äänellä'. BC.
Babylon on termi, jota Johannes käyttää kuvaamaan kaikkia
uskonnollisia kirkkokuntia ja liikkeitä, jotka ovat poikenneet pois
totuudesta. Siksi meidän täytyy nähdä 'lankeaminen' jatkuvana ja
lisääntyvänä.
Tämä ennustus Babylonin lankeemuksesta täyttyy protestanttisuudessa,
joka oli loitonnut kauas evankeliumin puhtaudesta ja yksinkertaisuudesta.
(Ks. Ilm. 14:4). Historiallisesti sanomaa julisti ensimmäiseksi
adventtiliike, joka tunnettiin milleriläisyytenä, kesällä 1844, ja sitä
sovellettiin kirkkokuntiin, jotka hylkäsivät ensimmäisen enkelin
sanoman, joka käsitteli tuomiota. Sanoma pitää aina yhä enemmän
paikkansa, kun loppu lähestyy, ja saa lopullisen täyttymyksen, kun eri
uskontokunnaat yhtyvät Saatanan johdon alle. (Ks. luvut 13:12-14;
17:12-14). 18. luvun sanoma julistaa
Babylonin täydellisen
lankeemuksen ja kutsuu Jumalan kansaa, joka on hajallaan eri
uskontokunnissa, lähtemään niistä ulos. BC.
Merkissä on pedon luonteenpiirteet ja kuva, nimittäin Jumalan lain
rikkominen, kuten seuraava lainaus osoittaa: "Paavi on niin arvollinen ja
ylhäinen, että hän ei ole pelkkä ihminen, vaan niin kuin Jumala, Jumalan
sijainen. ...Siksi, jos enkelit voisivat erehtyä uskossaan ... niin paavi voisi
erottaa ja tuomita heidät". Ecclesiastical dictionary
Jumalan vihasta on kirjoitettu: '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.'
Ilm. 14:9,10. Tähän liittyen Profetian Henki kirjoittaa:
'Jumala ei tule rikkomaan liittoaan eikä muuttamaan mitään
lausumaansa. Hänen sanansa pysyy lujana ja ikuisesti yhtä
muuttumattomana kuin hänen valtaistuimensa. Tuomiolla tämä liitto
tuodaan esiin selvästi Jumalan sormen kirjoittamana, ja maailma joutuu

Äärettömän oikeuden edessä kuulemaan tuomionsa.
Nykyään kuten Elian päivinäkin, on olemassa selvä rajalinja Jumalan
käskyjä pitävän kansan ja väärien jumalien palvojien välillä. 'Kuinka
kauan te onnutte molemmille puolille', huusi Elia. 'Jos Herra on Jumala,
seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä'. 1. Kun.
18:21. Ja nykyajalle julistetaan sanomaa: 'Kukistunut, kukistunut on
suuri Babylon. - - Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi
hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut
hänen rikoksensa'." PK. s. 130.
Jumalan kansan sanoma
Sen lisäksi, että innoitettu sana kertoo varoituksen pedon kumartajille,
se puhuu myös jumalallisesta sanomasta ja niiden luonteenpiirteistä, jotka
pysyvät uskollisina taistelussa. Tässä viitataan Jumalan käskyihin ja
Jeesuksen uskoon, joita me olemme tarkastelleet koko tämän
rukousviikon ajan. "Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät
Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon." Ilm. 14:12.
Seuraava todistuksen paikka viittaa tähän jakeeseen:
'Meidän
käsiimme on annettu lippu, johon on kirjoitettu: 'Tässä on pyhien
kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.'
Tämä on erottava sanoma - sanoma, jota ei saa julistaa epävarmalla
äänellä. Sen tarkoitus on johtaa ihmiset pois rikkinäisiltä säiliöiltä, jotka
eivät pidä vettä, elävän veden lähteen luokse." CWE.
"Kolmas enkeli lentää keskitaivaalla julistaen Jumalan käskyjä ja
Jeesuksen uskoa. Se kuvaa sitä työtä, joka pitää tehdä viimeisinä päivinä.
Sanoma ei menetä yhtään voimaansa. Johannes näkee työn voimistuvan,
kunnes koko maa valkenee Jumalan kirkkaudesta...
Tänä päivänä me tarvitsemme uskollisia miehiä, miehiä, jotka seuraavat
täysin Herraa, miehiä, jotka eivät ole hiljaa, kun heidän pitäisi puhua,
jotka ovat teräksenlujia periaatteille, joilla ei ole näyttämishalua, vaan
jotka vaeltavat nöyrästi Jumalan yhteydessä, kärsivällisiä, ystävällisiä,
avuliaita, kohteliaita miehiä, jotka ymmärtävät, että rukouksen on
tarkoitus harjoittaa uskoa, ja heidän tekonsa tuovat kunniaa Jumalalle ja
hyvää Hänen kansalleen." SDG.
Kolmannen enkelin sanoma, joka sisältää ensimmäisen ja toisen
enkelin sanoman, on tälle ajalle kuuluva sanoma. Meidän tulee korottaa
lippua, johon on kirjoitettu "Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko". Maailma
tulee pian kohtaamaan suuren Lainantajan, jonka lakia on rikottu. Nyt ei
ole aika kadottaa näkyvistä edessämme olevia tärkeitä aiheita. Jumala
kutsuu kansaansa tekemään lain suureksi ja ihanaksi." T.
Kolmannen enkelin sanoma todellisuudessa
Uskoa Jeesukseen ja vanhurskauttamissanomaa, joka antaa meille

Hänen vanhurskautensa ja pyhyytensä, ei tulisi pitää vain oppina muiden
joukossa, vaan sen tulisi olla saarnaamisemme ja kokemuksemme
keskipiste ja olennainen osa kolmannen enkelin sanomaa. Innoitettu
kirjoittaja korostaa sitä: "Jotkut ovat kirjoittaneet minulle ja kysyneet,
onko uskon kautta vanhurskauttaminen kolmannen enkelin sanoma. Olen
vastannut: 'Se on sanan todellisimmassa merkityksessä kolmannen
enkelin sanoma'." RH.
"Tämän sanoman tarkoituksena oli esittää selvästi maailmalle korotettu
Vapahtaja, koko maailman syntiuhri. Se esitti vanhurskauttamista uskon
kautta Vakuuteen; se kutsui ihmisiä ottamaan vastaan Kristuksen
vanhurskauden, joka ilmenee kuuliaisuutena kaikille Jumalan käskyille.
Monet ovat kadottaneet näkyvistään Jeesuksen. Heidän täytyi suunnata
katseensa Hänen jumalalliseen persoonaansa, Hänen ansioihinsa ja Hänen
muuttumattomaan rakkauteensa Ihmissukua kohtaan. Kaikki valta on
annettu Hänen käsiinsä, jotta Hän voisi antaa arvokkaita lahjoja ihmisille,
mukaan luettuna Hänen vanhurskautensa kallisarvoinen lahja avuttomille
inhimillisille välikappaleille. Tämän sanoman Jumala määräsi
annettavaksi maailmalle. Se on kolmannen enkelin sanoma, jota tulee
julistaa suurella äänellä ja jota seuraa Hänen Henkensä vuodatus suuressa
määrin." TM.
"Kristusta ei ole esitetty lain yhteydessä uskollisena ja armollisena
Ylimmäisenä Pappina, joka oli kaikessa kiusattu, niin kuin mekin
olemme, kuitenkin ilman syntiä. Häntä ei ole korotettu syntisten edessä
jumalallisena uhrina." RH.
"Meidän täytyy saarnata Kristusta laissa, niin saarnaamisessamme on
ravintoa, joka ravitsee Jumalan nälkäänäkevää laumaa. Me emme saa
ollenkaan luottaa omiin ansioihimme vaan Jeesus Nasaretilaisen
ansioihin." RH.
Lunastettujen ominaisuudet
Pyhän sanan mukaan Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko on sanoman
keksipiste ja kuvaa jäännöskansaa.
"Kuvaillessaan Jumalan jäännöskansaa Johannes sanoo: 'Tässä on
pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen
uskon.' Tässä on laki ja evankeliumi." SM.
"Ilmestyskirjan 14. luvussa ihmisiä kehotetaan palvelemaan Luojaa; ja
ennustus esittää ihmisluokan, joka kolminkertaisen sanoman
vaikutuksesta pitää Jumalan käskyt." ST. s. 434.
"Eivät kaikki maailman ihmiset ole asettuneet vihollisen puolelle
Jumalaa vastaan. Eivät kaikki ole tulleet uskottomiksi. On muutamia,
jotka pysyvät uskollisina Jumalalle; sillä Johannes kirjoittaa: 'Tässä on
ne, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.' Pian taistelu kiihtyy
niiden välillä, jotka palvelevat Jumalaa, ja niiden, jotka eivät Häntä
palvele.. Pian kaikkea, mitä voidaan seuloa, seulotaan, että ne, joita ei

voida seuloa, jäisivät jäljelle." T.
Siunaus
Ilmestyskirjan 14:13 siunauksessa sanotaan: "tästedes". Tämä viittaa
epäilemättä kolmen enkelin sanoman aikakauteen, joka sisältää pedon ja
sen kuvan vainon, kun laki kuolemanrangaistuksesta on annettu. (Ks.
Ilm. 13:12-17). Ne jotka menevät hautaan tuona aikana, lepäävät, aivan
kuin se olisi pieni hetki, kunnes ahdistus on mennyt." SDAC.
Kutsu tulla vanhurskautetuksi uskon kautta
Rakkaat veljet ja sisaret, me voimme pitää käskyt vain Kristuksen
antaman vanhurskauden kautta ja vain silloin, kun jumalallinen luonto on
istutettu meihin. Älkäämme siksi tuhlatko aikaa, vaan lähestykäämme
armoistuinta saadaksemme Jeesuksen vanhurskauden taivaallinen lahja.
Toisaalta luemme: "Kaikkien pitää kuulla viimeinen varoitussanoman.
Ilmestyskirjan ennustukset luvuissa 12 ja 18 ovat täyttymässä. 18. luvussa
on viimeinen sanoma seurakunnille. Sitä pitää julistaa nyt." UL.
"Kristuksen vanhurskauttamissanomaa tulee julistaa maan äärestä
toiseen ääreen, jotta se valmistaisi Herralle tietä. Se on se Jumalan
kirkkaus, joka päättää kolmannen enkelin työn." T.
"Kysymys kuului: 'Uskotko totuuteen? Uskotko kolmannen enkelin
sanomaan? Jos uskot, toimi uskosi mukaan. Etsikkoaika ei salli vuosien
epäröintiä. Jumala kutsuu; kuule Hänen ääntään, kun Hän sanoo: 'Mene
tänään tekemään työtä minun viinitarhaani.' Nyt, juuri nyt, on aika tehdä
työtä." CPTS
Toisaalta on kirjoitettu, että "ihmisluokka, joka ei koe surua oman
hengellisyytensä rapistumisesta eikä kanna huolta toisten synneistä,
jätetään ilman Jumalan sinettiä." T.
"Mitä lähemmäksi Jeesusta tulemme ja mitä selkeämmin tajuamme
hänen luonteensa puhtauden, sitä selkeämmin näemme synnin
kauhistavan synnillisyyden ja sitä vähäisemmäksi käy halumme ylistää
itseämme." ApT. s. 431. Meidän oman minämme ristiinnaulitseminen on
arvotonta silloin, kun meidän sielumme kohtalo on jo päätetty; se työ
pitää tehdä nyt.
"Nyt oma minä täytyy ristiinnaulita - kun vielä on työtä tehtävänä;
kun vielä on käyttöä kaikille kyvyille. Nyt meidän täytyy tyhjentää ja
puhdistaa astiamme kaikesta epäpuhtaudesta. Nyt meidät täytyy pyhittää
Jumalalle. Se on meidän tehtävämme, tällä hetkellä. Sinun ei tule odottaa
parempaa aikaa tälle ihanalle työlle; se aika on nyt. Annan itseni
Jumalalle tänään. ...
Oletko valmis luovuttamaan itsesi nyt? Sinun pitää panna pois kaikki
synti, kun näet sellaista. ... Älä esitä mitään verukkeita, että aiot voittaa
vähitellen; aiot yrittää vähä vähältä
jättää synnin pois. Tänään, kun kuulette Hänen kutsunsa, älkää

paaduttako sydämiänne.
Oi sieluni, mikset jättäisi syntejäsi tänään? Synti ristiinnaulitsi minun
Herrani. Miksi en kääntyisi siitä pois? Miksen rakastaisi asioita, joita
Kristus rakasti ja vihaisi asioita, joita Kristus vihasi? Hän pitää sinusta
huolta ylenpalttisesti, niin että sinusta voi tulla enemmän kuin voittaja.
M.
Auttakoon Herra meitä jatkuvasti jättäytymään Hänelle ja panemaan pois
likaiset itseivanhurskauden vaatteemme ja elämään todeksi kolmannen
enkelin sanoman ja saamaan Hänen armonsa, vanhurskautensa ja
pyhyytensä, niin että saamme olla Hänen kirkkautensa perillisiä ikuisesti.
Aamen.
6. lukeminen, perjantaina 12. joulukuuta 2008

Varmuus Jumalan antamasta pelastuksesta
Pawlo Hunger, Itävalta
Luther, yksi protestanttisen uskonpuhdistuksen tukipilareista, joka löysi
uudelleen Raamatun ainoana erehtymättömänä uskonnollisena
auktoriteettina, joutui käymään läpi dramaattisen kokemuksen ennenkuin
hän pystyi löytämään valon elämäänsä ja voiman saarnoihinsa.
Muistelkaamme tämän rohkean uskonpuhdistajan kokemuksia ja
evankeliumin airuetta.
"Luther lähetettiin nuorena kouluun, jossa kohtelu oli kovaa, jopa
väkivaltaista. Vanhempiensa suuren köyhyyden tähden hänen täytyi
vieraassa koulukaupungissa väliin hankkia elatuksensa laulamalla,
kulkien ovelta ovelle, ja usein hän näki nälkää. Siihen aikaan vallinneet
synkät, taikauskoiset uskonkäsitykset täyttivät hänet pelolla. Illalla hän
meni levolle mieli murheellisena, ajatellen levottomana synkkää
tulevaisuutta ja pitäen Jumalaa pikemmin ankarana, armottomana
tuomarina ja julmana tyrannina kuin hellänä taivaallisena Isänä. ...
Harras halu päästä vapaaksi synnistä ja rauhaan Jumalan kanssa saattoi
hänet viimein menemään luostariin ja antautumaan munkkielämään.
Täällä hänen täytyi tehdä mitä karkeimpia töitä ja kerjätä kulkien talosta
taloon. Hän oli siinä iässä, jossa ihminen eniten toivoo tulevansa
huomatuksi ja arvossa pidetyksi, ja nämä halvat työt loukkasivat syvästi
hänen luonnollisia tunteitaan; mutta hän kantoi kärsivällisesti tämän
nöyryytyksen, uskoen sen välttämättömäksi syntiensä tähden. ...
Kun Lutherista tuntui, että kaikki oli mennyttä, Jumala antoi hänelle
ystävän ja auttajan. Hurskas Staupitz auttoi häntä ymmärtämään Jumalan
sanaa sekä pyysi, että hän kääntäisi katseensa pois itsestään, lakkaisi
ajattelemasta Jumalan lain rikkomisen seurauksena olevaa loppumatonta
rangaistusta ja katsoisi Jeesukseen, syntejä anteeksiantavaan

Vapahtajaansa. 'Sen sijaan, että kiduttaisit itseäsi syntiesi tähden,
heittäydy Lunastajasi syliin. Turvaudu häneen, hänen elämänsä
vanhurskauteen ja hänen kuolemansa sovitukseen. ... Kuuntele Jumalan
Poikaa. Hän tuli ihmiseksi antaakseen sinulle vakuutuksen Jumalan
suosiosta. Rakasta häntä, joka ensin on rakastanut sinua. Näin tämä
armon sanansaattaja puhui. Hänen sanansa tekivät syvän vaikutuksen
Lutheriin. ...Paavi oli käskykirjeessään hiljattain luvannut synninpäästön
kaikille, jotka nousisivat polvillaan 'Pilatuksen portaita' ylös. ...Luther
nousi eräänä päivänä hartain mielin näitä portaita, kun yhtäkkiä ukkosen
kaltainen ääni tuntui sanovan hänelle: 'Vanhurskas on elävä uskosta'.
Room. 1:17. Hän hypähti seisaalleen ja kiiruhti paikalta häpeän ja kauhun
valtaamana. Tämä teksti ei koskaan kadottanut voimaansa hänen
elämässään. Tästä hetkestä lähtien hän näki selvemmin kuin koskaan
ennen, kuinka petollista on luottaa ihmistekoihin pelastuskeinoina ja
kuinka välttämätöntä oli jatkuvasti uskoa Kristuksen ansioihin. Hänen
silmänsä olivat auenneet eivätkä enää koskaan sulkeutuneet." ST. s.
125-130.
Tuosta hetkestä alkaen Lutherin elämä ja sanoma muuttuivat
lopullisesti.
"Lutherin sanoma oli kallisarvoinen niille suurille kuulijajoukoille,
jotka syvällä hartaudella kuuntelivat hänen sanojaan. He eivät olleet
koskaan ennen kuulet sellaista opetusta. Iloinen sanoma Vapahtajan
rakkaudesta sekä vakuutus anteeksiannosta ja rauhasta hänen sovittavan
verensä kautta ilahduttivat heitä ja synnyttivät heissä kuolemattomuuden
toivon. Wittenbergissä syttyi valo, joka oli leviävä kaikkiin maihin ja
kirkastuva jatkuvasti aina ajan loppuun saakka." ST. s. 130.
Mikä on meidän kokemuksemme, rakkaat veljet ja sisaret? Voiko olla,
että elämästämme puuttuu todellinen rauha ja etsimme jatkuvasti turvaa
ja käymme läpi samanlaisia koettelemuksia kuin suuri uskonpuhdistaja?
Evankeliumin profeetta vahvistaa Jumalan lupaaman kokemuksen, ja
sanoo: "Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden
vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti" (Jes. 32:17). Ikuinen rauha ja
turva!
Mitenkä saamme tämän varmuuden pelastumisesta
Jumalan suuri toive on pelastaa ihmiset siitä surullisesta tilanteesta,
missä he ovat, että he voisivat löytää rauhan sieluihinsa ja varmuuden
Hänen hyväksymisestään. Hän tietää hyvin, että me olemme vajonneet
synnin saastaan, ja siksi Hän ei jättänyt ihmistä oman onnensa nojaan.
Hän tiesi, että ihmisen oli mahdotonta omassa voimassaan saada
sovitettua itsensä Hänen kanssaan täyttämällä puhtaan ja täydellisen
luonteen pyhät vaatimukset. Kuinka suurta rakkautta Hän osoittikaan
ottamalla ensimmäisen askeleen sovitusta kohti, kun otetaan huomioon,
että ihminen hylkäsi Hänet. Jumala valmisteli suunnitelman, jotta

ihminen löytäisi vastauksen tuohon turhauttavaan ja hedelmättömään
etsintään.
"Kuinka Jumala sovittaa itsensä ihmisen kanssa? -Jeesuksen Kristuksen
työn ja ansioiden kautta, Hänen, joka on poistanut kaikki esteet ja
siirtänyt syrjään kaiken, joka olisi ihmisen ja Jumalan anteeksiantavan
rakkauden välissä. Lakia, jota ihminen on rikkonut, ei tulla muuttamaan,
ja siten tulla ihmistä vastaan hänen langenneessa tilassaan, vaan se on
Jehovan luonteen ilmaus - Hänen pyhän tahtonsa mittapuu - ja Jeesus
korottaa ja kirkastaa sitä elämässään ja luonteessaan.
Kuitenkin meille tarjotaan pelastuksen tietä; sillä synnitön Jumalan
Karitsa on ottanut pois maailman synnin. Jeesus seisoo syntisen paikalla
ja ottaa rikkomuksen syyllisyyden päällensä. Katsomalla syntisen
Sijaiseen ja Vakuuteen Herra Jehova voi olla vanhurskas ja samalla sen
vanhurskauttaja, joka uskoo Jeesukseen. Sille, joka ottaa vastaan
Jeesuksen vanhurskautenaan ja ainoana toivonaan, annetaan anteeksi;
sillä Jumala on Kristuksessa sovittanut maailman itsensä kanssa. ...
Ne, jotka eivät usko Kristukseen, eivät tule sovitetuiksi Jumalan
kanssa; mutta ne, jotka Häneen uskovat, saavat turvan Jumalassa
Kristuksen kanssa. 'Mutta jos me tunnustamme syntimme, on hän
uskollinen ja vanhurskas ja antaa meille meidän syntimme anteeksi ja
puhdistaa meidät kaikesta pahasta." YI.
On olemassa täydellinen työ, jossa jokainen katuva syntinen, joka ottaa
Sijaisen vastaan, voi levätä ja
josta voi löytää varmuuden
anteeksiannosta. Se muistuttaa minua lasteni käyttäytymisestä. Kuinka
paljon heille merkitseekään varmuus siitä, että isä tai äiti on heidän
vierellään. Vaikka meidän on päivän mittaan tarvinnut nuhdella tai
rangaista heitä, tai he ovat suuttuneet jostain, mistä eivät pitäneet, se
kaikki unohtuu nopeasti, kun he ovat pyytäneet anteeksi, ja saaneet
halauksen sopimisen merkiksi. He eivät kanna kaunaa tai jää epäilemään,
ovatko he saaneet anteeksi. Paljon tärkeämpää heille on tuntea isän tai
äidin läsnäolo, rakkaus ja hellyys. Meidän täytyy oppia olemaan kuin
lapset ja etsiä tätä todellista turvaa.
Daavidille annettiin hänen rikkomuksensa anteeksi, koska hän katui ja
nöyryytti sydämensä Jumalan edessä ja uskoi, että Jumalan anteeksiannon
lupaus täyttyy. Hän tunnusti syntinsä, teki parannuksen ja kääntyi.
Ilahtuneena anteeksiannon varmuudesta hän huudahti: "Autuas se, jonka
rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty! Autuas se
ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei
ole vilppiä.' Ps. 32:1,2." M.
Jaakob on toinen käytännön esimerkki siitä, miten ihminen voi saada
varmuuden syntien anteeksiannosta. Ollessaan peloissaan ja huolissaan,
koska ei voinut lepyttää veljensä vihaa, ja kun hän oli tehnyt kaiken
voitavansa välttääkseen uhkaavan vaaran, hän päätti mennä yksinäiseen
paikkaan rukoilemaan. Siellä hän tiedosti, että vaikka hän oli luullut

vaeltaneensa Jumalan yhteydessä, hänen elämänsä oli ollut täynnä
epäilystä, neuvottomuutta ja omantunnonvaivoja hänen syntinsä tähden.
Kun patriarkka aloitti pimeässä yössä kamppailun tuntemattoman kanssa,
joka hänen luokseen oli ilmestynyt, hän yritti kaikkensa vapautuakseen
siitä tilanteesta, kunnes hänelle selvisi, että hän ei kamppaillutkaan
ihmistä vaan Jumalaa vastaan. Siihen hetkeen mennessä hän ei ollut
ymmärtänyt, että hänen tulee lopettaa yksin kamppailu. Mutta hän
ymmärsi, että tämä oli hänen ainoa pelastusmahdollisuutensa. Siksi hän
takertui kaikin voimin enkeliin, kunnes hän sai toivomansa siunauksen ja
varmuuden syntiensä anteeksiannosta. Hän tunsi oikean tilansa ja löysi
siihen ratkaisun. Nyt hänellä oli varmuus, että Jumala ohjasi hänen
elämäänsä. Hänellä oli rauha sydämessään ja luottamus siihen, että
kaikkea, mikä häntä tästedes kohtaisi, johtaisi Jumalan voima ja tahto.
Varmuus jumalanlapseudesta
Kerran eräs mies istui pizzeriassa odottamassa vaimoaan, joka oli töissä
siellä. Yhtäkkiä hän huomasi miehen, joka oli juuri ostanut pizzan ja
istuutui häntä vastapäätä syömään sitä. Varovasti vieras otti servietin ja
asetti pizzapalan sen päälle, jotta voisi nauttia joka murusen. Hän oli
koditon ja söi nyt pientä päiväannostaan. Kun hän oli syönyt, hän leikkasi
pahvin auki, jotta saisi viimeisetkin muruset laatikon kulmista. Mies
kertoi, että hänellä kävi kylmät väreet selkää pitkin, koska hänelle tuli
mieleen kuvia hänen omasta menneisyydestään. Hän oli orpo ja joutui
kasvamaan orpokodissa, jossa hän joutui kestämään rakkaudettomia
lyöntejä, kunnes hän lopulta karkasi sieltä elääkseen kadulla, missä hän
kärsi nälkää, kylmää ja yksinäisyyttä. Säilyäkseen hengissä hän söi
roskakoreista ruuantähteitä, joita sinne oli heitetty. Kun hän oli vajonnut
näihin ajatuksiin, hänen vaimonsa tuli, mutta hän ei voinut katsoa häntä,
sillä hänen silmänsä olivat kyynelten sumentamat. Hän meni syrjempää,
ettei näyttäisi tunteitaan. Nähdessään hädänalaisen miehen, vaimo kääntyi
miehensä puoleen ja pyysi tätä tuomaan lisää pizzaa vieraalle.
Epäröimättä mies toi neljä suurta pizzapalaa ja jälkiruuan kerjäläiselle.
Kun hän ojensi tälle ruuan, kerjäläinen ei voinut nostaa katsettaan. Mies
kiersi pöydän toiselle puolelle ja pani kätensä kerjäläisen olkapäälle, niin
kuin hän olisi toivonut jonkun tekevän hänelle kolmekymmentä vuotta
sitten.
Emmekö mekin toivo tällaista taivaalliselta Isältämme? Vaikka meillä
on ollut koti, me harvoin ymmärrämme, mitä se todella merkitsee, että
meillä on ollut isä ja äiti. Oletko ajatellut, mitä todella merkitsee olla
Jumalan lapsi, Kaikkivaltiaan lapsi, jonka voima on sinun käytössäsi,
maailmankaikkeuden Kuninkaan lapsi? Se merkitsee, että sinä olet
prinssi; sen lapsi, joka näkee kaiken ja tietää tarkalleen, mitä sinulle
tapahtuu; sen lapsi, joka tietää kaiken ja tuntee sinun ajatuksesi ja
toiveesi; rakastavan Isän lapsi, joka kaipaa sitä, että saa osoittaa sinulle

suurinta hellyyttä; sen lapsi, joka toivoo sinun parastasi ja puhuu aina
sinulle; sen lapsi, joka toivoo sinulle onnea ja menestystä sinun
kehityksessäsi; sen lapsi, joka haluaa antaa sinulle paremman maan,
kodin, jossa ei ole kärsimystä, missä kaikki on täydellistä; sen lapsi, joka
on voittanut pahan vallan ja antaa sinulle saman voiman; sen lapsi, joka
omistaa kaikki maailmankaikkeuden aarteet ja rikkaudet ja haluaa jakaa
ne sinun kanssasi, jos pyydät sitä Häneltä Hänen kunniakseen;
Rauhanjumalan lapsi, jotta sinulla ei olisi huolia; ja vielä enemmän.
Kuinka paljon meillä onkaan lupauksia!
"'Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.' Joh. 6:37 "Ja
kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte." Matt. 21:22. Olkaa
riittävän yksinkertaisia uskoaksenne nämä Jumalan lupaukset. Kun
Saatana tulee teidän tykönne ja sanoo, että te ette ole Jumalan lapsia,
koska olette onnettomia, hämmentyneitä ja huolissanne, älkää masentuko
hetkeksikään, vaan kerätkää rohkeutenne. Antakaa sydämenne levätä
Jumalassa. Hän on luvannut, että löydätte levon sielullenne, kun tulette
Hänen tykönsä; ja kun olette sen tehneet, teillä tulee olla varmuus, että
Hän täyttää teissä sanansa." YI. On suuri ilo olla Jumalan lapsi ja omata
varmuus, joka ilmenee lukuisissa siunauksissa ja vastaanotetuissa
lupauksissa.
Varmuus muutetusta elämästä
"Joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat
lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi
ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden
vallitsee." 2. Piet. 1:4.
Kuinka suuri ja täydellinen onkaan Herran työ! Hän ei halua antaa
meille ainoastaan pelastusvarmuutta, varmuutta anteeksiannosta ja
vakuutusta, että me olemme Jumalan lapsia, vaan Hän haluaa antaa meille
myös varmuuden, että me voimme elää uutta elämää ja heijastaa Hänen
luonnettaan. Evankeliumi ei ole vain teoriaa, vaan voima, joka voi
muuttaa koko olemuksen.
"Hän toivoisi palvelijaansa todistavan, että Hänen armonsa avulla
ihmiset voivat saada luonteeseensa Kristuksen kaltaisuutta ja iloita
varmoina Hänen suuresta rakkaudestaan. Hän toivoisi meidän todistavan,
ettei Hän ole tyytyväinen, ennen kuin ihmiskunta on kutsuttu ja asetettu
jälleen pyhiin etuoikeuksiinsa hänen poikinaan ja tyttärinään." AT. s. 794.
Kristuksen uskonto merkitsee muutakin kuin syntien anteeksiantoa; se
merkitsee syntiemme poisottamista ja tyhjiön täyttämistä Pyhän Hengen
armolahjoilla. Se merkitsee jumalallista valistusta ja iloa Jumalassa. Se
merkitsee, että sydän tyhjentyy omasta minästä ja tulee siunatuksi
Kristuksen pysyvällä läsnäololla. Kun Kristus hallitsee sielussa, se on
puhdas ja vapaa synnistä. Evankeliumin suunnitelma pääsee kirkkaana ja

täydellisenä toteutumaan elämässä. Vapahtajan vastaanottaminen tuo
mukanaan täydellisen rauhan, täydellisen rakkauden ja täydellisen
varmuuden. Kristuksen luonteen kauneus ja suloisuus elämässä
ilmenevänä todistaa, että Jumala todellakin on lähettänyt Poikansa
maailmaan sen Vapahtajaksi.
Kristus ei kehota seuraajiaan ponnistelemaan loistaakseen. Hän sanoo
yksinkertaisesti: 'Loistakoon teidän valonne.' Jos olet vastaanottanut
Jumalan armon, on valo sinussa. Poista esteet, niin Herran kirkkaus
pääsee ilmenemään. Valo pääsee tunkeutumaan pimeyteen ja
hälventämään sen. Silloin et voi muuta kuin loistaa tuota valoa omassa
vaikutuspiirissäsi.
Hänen oman kirkkautensa inhimillinen ilmaus tuo taivaan niin lähelle
ihmisiä, että he havaitsevat sisäisen temppelin kauneuden jokaisessa
sielussa, jossa Vapahtaja pysyy. Sydämessä pysyvän Kristuksen kirkkaus
valloittaa ihmisten mielen. Jumalalle näin voitettujen monien sielujen
kiitoksen ja ylistyksen virtoina kirkkaus palaa takaisin suuren Antajansa
luo." KV. s. 307,308.
Kristus tulee merkitsemään meille niin paljon, että Hän on jatkuvasti
ajatuksissamme,
meidän
päivittäisissä
harrastuksissamme
ja
ratkaisuissamme. Haluaisimme joka hetki kääntyä Hänen puoleensa
rukouksessa ja kertoa Hänelle kaiken. Tämä jatkuva yhteiselo Kristuksen
rakkaudessa on muuttava voima ja vakuus elämästä, joka kuolee joka
päivä syntyäkseen uudestaan erilaisena ja heijastaen Mestarimme
luonnetta.
Ja minä olin hädänalainen
Kuten monet nuoret, minäkin kasvoin uskovassa perheessä, ja minulle
oli monia etuja kasvatuksessani. Pienestä asti minulla oli etuoikeus
omistaa jumalaapelkäävät vanhemmat, jotka tekivät kaikkensa, jotta minä
kasvaisin Herran rakkaudessa. Kaikki, mitä he tekivät, oli suurena apuna
minun kehityksessäni ja suoja maailman viettelyksiä ja toimintaa vastaan.
He onnistuivat jopa herättämään minussa halun palvella Herran työssä,
mutta tärkein puuttui, minun oma antaumukseni Vapahtajalle, rauha, ilo ja
varmuus sydämestäni siitä, että olin Jumalan lapsi. Minun nuoruuden
kunnianhimoni oli edistyä ja kehittää lahjojani, ja niin asetin itselleni
korkeita päämääriä. Mutta sen sijaan, että olisin tuntenut iloa, minä
masennuin. En saavuttanut sitä, mitä halusin, ja se turhautti minut, kun
jouduin tunnustamaan rajallisuuteni. Mutta Jumala oli valmistanut jotakin
minua varten.
Epätoivossani minulle tuli kaikenlaisia ajatuksia, miten voisin löytää
ratkaisun synteihin, ja ajattelin, että voimakkailla ajatuksissa voisin
voittaa sen. Minun ylpeyteni esti minua kertomasta tilanteestani toisille,
koska olin luottanut itseeni, ja oli hirveää joutua tunnustamaan surullinen
tilanteeni. Mutta minä päätin antaa Jumalalle tilaisuuden. Kyynelin

pyysin Häntä, että Hän auttaisi minua löytämään rauhan ja ilmaisisi
itsensä elämässäni. Päätin vielä lukea kirjan Tie Kristuksen luo
löytääkseni vapautuksen tien. Se oli hirvittävä taistelu; toisaalta se
pitkästytti minua ja tuskin ymmärsin sitä, toisaalta se oli epätoivoinen
yritys ja avunhuuto. Ne olivat kauheita päiviä.
Viikkojen kuluessa aloin vähitellen kuulla Jumalan Hengen lempeän
äänen, kunnes ajatukseni jäivät innoitettuihin sanoihin, jotka sanoivat:
"Jos tulemme Jumalan tykö tuntien olevamme avuttomia ja riippuvaisia,
kuten todella olemmekin, ja nöyrässä luottavassa uskossa esitämme
tarpeemme hänelle, jonka tieto on ääretön, joka näkee kaiken
luomakunnassa ja joka hallitsee kaikkea tahdollaan ja sanallaan, niin hän
kykenee ja haluaa vastata huutoomme ja antaa valon loistaa
sydämeemme." TKL. s. 84.
Yhtäkkiä minun mieleeni tuli päivittäin näkemiäni kuvia, joissa lapset
koputtivat oville ja kerjäsivät leipää. Miksi he niin tekevät? Koska he
ovat todella hädänalaisia. Tarkoittaako se, että minäkin olen kerjäläinen?
Se oli jotakin, mitä en ollut milloinkaan kuvitellut. Olin ajatellut vain
vahvuuksiani ja sitä, mitä voisin teoillani saavuttaa, mutta totesin, että se
oli saanut minut vain uupuneeksi ja turhautuneeksi. Kuvittelin itseni
kulkemassa talosta taloon kerjäämässä, en kuitenkaan leipää, vaan sitä,
mitä niin kovin etsin: rauhaa ja varmuutta. Tulin siihen tulokseen, että
kukaan ei voinut minua auttaa, vaan että minun täytyi antaa murtunut
sydämeni Herralle ja ottaa Hänen rakkautensa vastaan. Yhtäkkiä minun
sydämeni täyttyi rauhalla ja ylitsevuotavalla ilolla, joka täytti minut
vapautuksen kyynelillä. Jumala oli puhunut minulle, Hän oli antanut sen,
mitä niin kovin olin toivonut, olin saanut varmuuden, että olen Jumalan
lapsi, ja ilon, että sain olla kristitty. Merkki painettiin minun sydämeeni,
olin löytänyt Vapahtajani.
"Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä
'on'; sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden 'aamen', Jumalalle
kunniaksi meidän kauttamme." 2. Kor. 1:20. Ole kiitetty näistä
lupauksista, jotka muuttivat minun elämäni ja antoivat sille uuden
suunnan! Tänä päivänä olen Jumalan palvelija ja voin todistaa, että
anteeksiantamuksen varmuus ja iankaikkinen toivo tulee sille, joka
vilpittömästi etsii pelastusta. Herran varma tarkoitus on adoptoida meidät
lapsikseen, kun uskossa takerrumme Lunastajamme täydelliseen työhön
ja otamme Hänen rakkautensa vastaan. Älkäämme jääkö yksin. On
olemassa uusi elämä Hänessä, uudistettu luonne niille, jotka elävät
yhteydessä Kristuksen, Herransa kanssa.
Rakkaat veljet ja sisaret, Pitäytykää lujasti Herran lupauksissa, ja jos
ette ole varmoja pelastuksestanne, jatkakaa taistelua, kuten Jaakob teki,
kunnes saatte Kaikkivaltiaan siunauksen.
Olkoon meidän rukouksemme, kuten innoitettu kirjoittaja ilmaisi: "Me
kiitämme sinua kaikista sanasi ihanista lupauksista ja vakuutuksista;

kaikista sen uskollisista varoituksista; kaikista sen pyhistä ohjeista;
autuaasta toivosta Herramme takaisintulosta, joka on edessämme, kun
Hän ottaa tämän maan ja tekee siitä voimallaan iankaikkisen kodin
kaikille lapsilleen.
Me kiitämme sinua, että sinun voimasi on niin suuri, että voit voittaa
meissä kaikki, mikä on huonoa; että voit ottaa meidän inhimillisen
luontomme kurjan epätäydellisyyden ja tehdä siitä aitoa, puhdasta
Jumalan kultaa." LS.
Aamen.
7. lukeminen, sapattina 13. joulukuuta 2008

Punainen väri - Jumalan vanhurskaus ja
ehtoosade
Idel Suarez Jr., U.S.A.
"Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa,
niin myös kaikki tämä teille annetaan." Matt. 6:33.
Punainen on perusväri
Noin sata vuotta sitten tohtori Osmar Klopsch, eräs saksalainen, joka
oli muuttanut Yhdysvaltoihin, luki evankeliumista ehtoollisesta. Yhtäkkiä
hänelle tuli ajatus. Se oli ajatus, joka tulisi muuttamaan Uuden
Testamentin. Kun hän luki viinistä, joka oli vertauskuva Jeesuksen
verestä, jonka Hän vuodatti puhdistaakseen meidät meidän
synneistämme, hän ajatteli: "Miksei painaisi kaikkia Jeesuksen sanoja
punaisella? Eikö viini olekin punaista? Eikö veri olekin punaista? Minä
painan Hänen sanansa punaisella, niin ne erottuvat evankeliumin
kuvauksista." Tohtori Klopschilla oli kirjapaino, hänen poikansa oli
kustantaja. Kun he kertoivat tästä ajatuksesta muille, se levisi
kulovalkean tavoin kustannusalalla, ja lyhyessä ajassa painettiin
miljoonia englanninkielisiä kappaleita, joissa Jeesuksen sanat oli painettu
punaisella.
Punainen väri toimii vertauskuvana havainnollistamaan evankeliumin
totuuksien ja Jumalan vanhurskauden välistä suhdetta. Yhtenä päävärinä
Jumalan valtaistuimen yllä olevassa sateenkaaressa se muistuttaa
prosessista, joka jokaisen kristityn täytyy käydä läpi, kun Jumala muuttaa
uskovan syntisestä vanhurskaaksi Jumalan pojaksi tai tyttäreksi, joka on
valmis ottamaan vastaan ehtoosateen ja kohtaamaan Jeesuksen Hänen
tullessaan.

Punainen on synnin väri
Nathanael Hawthrone, kuuluisa puritaaninen amerikkalainen kirjailija,
kirjoitti kertomuksen otsikolla Scarlet Letter (purppuranpunainen
kirjain). Se kertoo nuoresta naisesta, joka oli syyllistynyt seitsemännen
käskyn rikkomiseen. Hänen kylänsä pakotti hänet kantamaan
purppuranpunaisia kirjaimia vaatteissaan, jotta kaikki voisivat nähdä, että
hän oli syntinen.
Punainen väri on synnin vertauskuva. Vaikka meidän syntimme
olisivat verenpunaisia tai purppuranpunaisia, voivat ne Jeesuksen kautta
tulla valkeiksi kuin lumi, valkeiksi kuin villa, niin valkeiksi kuin
vanhurskaus. "Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo
Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi;
vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi." Jes.
1:18.
Ensimmäinen askel pelastuksen tiellä on tuntea syntisyytemme, että
olemme värjäytyneet punaisiksi, ja haluaisimme olla puettuina valkeaan
vanhurskauden vaatteeseen.
"Ja hänen annettiin pukeutua
liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen;
se liina on pyhien
vanhurskautus." Ilm. 19:8.
Jumala haluaisi vapauttaa meidät suurelta punaiselta lohikäärmeeltä
(Ilm. 12:3), synnistä, kuolemasta ja viedä meidät ihmeelliseen armon
valtakuntaan. Mutta jotta tämä olisi mahdollista, meidän täytyy tehdä
vaihtokauppa Jumalan kanssa.
Onko sinulla syntejä? Onko sinulla syyllisyyttä? Katso Jeesukseen,
Hänellä on vanhurskaus ja anteeksianto. Mikset vaihtaisi syntejäsi ja
syyllisyyttäsi Hänen vanhurskauteensa ja anteeksiantoon? Sen hinnan
tähden, joka maksettiin Jeesuksen verellä ristillä, tämä pyhä vaihto on
mahdollinen.
Punainen on veren väri
Vaikka koko Raamatussa vanhurskautta kuvataan Jeesuksen valkeilla
vaatteilla, on punaisella kuitenkin ratkaiseva osa, jotta saadaan uskon
kautta vanhurskautus. Kuvaannollisesti nähtynä emme voi saada näitä
valkeita vaatteita ellemme kasta niitä Kristuksen purppuranpunaiseen
vereen. Taivaallinen sanansaattaja sanoi Johannekselle: "Nämä ... ovat
pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä." Ilm. 7:14.
Punainen on veren vertauskuva.
Me tiedämme värien yhdistelystä, että kun kaikkia tunnettuja värejä
yhdistellään oikeassa suhteessa, tulee valkoista. Niin myös uskovat, kun
he harjoittavat uskoaan Jeesuksen sovintovereen, jonka Hän on
vuodattanut heidän pelastuksekseen, katsotaan vanhurskaiksi. Usko
vereen on tärkeintä vanhurskautuksessa.
Paavalin mukaan Jumalaa pitää meitä vanhurskaina tai väärintekijöinä
riippuen meidän uskostamme Jeesuksen Kristuksen purppuranpunaiseen

vereen, joka antaa meidän menneet syntimme anteeksi. "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." Room. 3:25,26.
"Kun katuva syntinen murtuneena Jumalan edessä tunnustaa Kristuksen
sovituksen itselleen ainoana toivona tässä ja tulevassa elämässä ja ottaa
sen vastaan, hänen syntinsä annetaan anteeksi. Se on uskosta
vanhurskauttamista. ... Anteeksianto ja vanhurskautus on sama asia." BC.
Mutta vanhurskauteen täytyy liittyä usko, jotta se olisi hyödyksi. Usko
on avain, joka avaa Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden aarrekammion.
Me vetoamme Hänen lupauksiinsa uskon kautta. Meidän täytyy tarttua
uskon käsin Kristuksen ansioihin. Meille annetaan anteeksi, kun me
uskomme Kristuksen veren ansioihin. Uskon kautta meidät katsotaan
vanhurskaiksi. Uskon kautta meidät tehdään vanhurskaiksi lain edessä,
Jumalan valtaistuimen edessä ja koko maailmankaikkeuden edessä.
Kristuksessa katuva, uskova kristitty, jolle on annettu anteeksi, seisoo
virheettömänä.
Uskon korkein taso on, että luotamme elämämme jokaisena hetkenä
ehdoitta Jumalaan Hänen sanassaan. Apostoli Paavali sanoo, että ne, jotka
uskovat "... elävään Jumalaan, joka on kaikkien vapahtaja..." 1. Tim.
4:10. Paavali tarkoittaa, että me emme olisi vain esimerkkinä toisille,
vaan myös opettaisimme heitä luottamaan Jeesukseen. Jeesus ei enää
riipu ristillä. Hän ei ole haudassa. Hän toimii taivaallisessa pyhäkössä ja
antaa anteeksi, välittää ja sovittaa kansaansa, joka luottaa Häneen.
Punainen oli uhrieläimen väri
Vanhassa Testamentissa uhrattiin yksi uhri koko Israelin kansan
puolesta, jotta se puhdistuisi seremoniallisesta liasta. Se kuvasi Jeesuksen
uhria, joka puhdistaa meidät, jotka olemme kuolleet rikoksiimme (Ef.
2:1).
"Tuo uhrieläin oli ruskeanpunainen hieho, ja se kuvasi täydellisempää
uhria, joka lunastaa synnin saastasta. ... Hiehon piti olla ruskeanpunainen,
mikä kuvasi verta. Se viittasi jälleen Kristukseen." T.4.
Ruskeanpunaisen hiehon tuli olla virheetön, sillä Jeesus ei tehnyt
milloinkaan syntiä. Se teurastettiin pyhäkön ulkopuolella, leirin
ulkopuolella, varjokuvana Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta Jerusalemin
muurien ulkopuolella. Hiehon tuhka lisättiin puhtaaseen veteen. Se oli
vertauskuva synnin saastutuksen puhdistamisesta.
"Niin Kristus menee, vuodatettuaan kallisarvoisen verensä,
tahrattomassa vanhurskaudessaan pyhään puhdistamaan pyhäkköä. Siellä
tuo punainen virta palvelee sovittaen Jumalan ihmisen kanssa.
Toistuva pirskottaminen kuvaa sen työn perusteellisuutta, jonka täytyy
tapahtua katuvan syntisen hyväksi. Kaikki, mikä hänelle kuuluu, täytyy

pyhittää. Ei ainoastaan hänen sydäntänsä täydy pestä aivan puhtaaksi,
vaan hänen täytyy pyrkiä vihkimään Jumalalle perheensä, kotinsa ja koko
omaisuutensa." T.4.
Punainen muistuttaa meitä Punaisesta merestä
Sen jälkeen, kun Jumalan lapset olivat sivelleet kotiensa ovipielten
ylälaudan ja sivulaudat pääsiäislampaan verellä, heidän piti valmistautua
pakenemaan Egyptistä. Se kuvasi, kuinka Golgatan veri puhdistaa ja
uudistaa meidän oven ylälaudan, ajatukset, ja sivulaudat, sydämen.
Meidän tulee paeta Egyptistä ja Babylonista sekä maailmallisuuden
virrasta. Israelin piti uskossa ylittää Punainen meri (Hebr. 11:29.)
Heidän vihollisensa hukkuivat sinne ikiajoiksi. Meidän Punainen
meremme on kaste, jossa meidän menneet syntimme ja taipumuksemme
syntiin haudattiin. Paavali sanoo: "ja saivat kaikki kasteen Moosekseen
pilvessä ja meressä." 1. Kor. 10:2. Siksi meidän tulee valmistautua
kasteelle,
jotta
meidät
puettaisiin
vanhurskauden
valkeaan
liinavaatteeseen. Jeesus itse sanoi, että Hänet täytyi kastaa, koska "näin
meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus." Matt. 3:15. Siten kaste on
edellytys vanhurskaudelle.
Punainen oli yksi pyhäkön väreistä
Mooses sai ohjeen värjätä oinaan nahat punaiseksi. "Ja tee teltalle peite
punaisista oinaannahoista." 2. Moos. 26:14. Ne toimivat kattona
ilmestysmajassa, jossa Jumala sovitti uskovan kansansa itsensä kanssa.
Sivullinen saattoi nähdä vain valkeat pellavaverhot, mutta kattonahkojen
alla oli punaiset oinaannahat vertauskuvana Jumalan uhrista meidän
pelastukseksemme. Punaiset granaattiomenat koristivat papin pukua, ja
papin viitassa oli punaisia raitoja. Punaiset kivet rintakilvessä kuvasivat
joitakin Israelin heimoja. Siksi nuo punaiset värit eivät kuvanneet
ainoastaan meidän syntejämme tai Kristuksen verta, vaan Hänen uhriaan,
johon tuli jatkuvasti vedota, jotta se toimisi. Kaikki tämä kuvasi
Jeesuksen toimintaa, kun Hän taivaallisessa pyhäkössä lakkaamatta
rukoilee meidän puolestamme, toimii Välittäjänä ja Sovittajana ja antaa
anteeksi.
"Kristuksen veri on riittävä, mutta siihen pitää vedota aina uudelleen. ...
Kun te, veljeni, olette tulleet itsekkäiksi ja kiellätte Herralta sen, mikä
teidän tulisi iloiten antaa Hänen palvelukseensa, silloin te tarvitsette tätä
perusteellista pirskotusta Hänen verellään vihkiäksenne itsenne ja kaiken
omaisuutenne Jumalalle." T.4.
Pyhäkkö ja kaikki sen palvelukset kuvasivat Jeesuksen, meidän
Ylimmäisen Pappimme, työtä, kun Hän lunastaa, vanhurskauttaa, pyhittää
ja kirkastaa meidät. Pyhäkkö ei ollut vain paikka uskon harjoittamista
varten, vaan jatkuvat työn ja toiminnan paikka. Vanhurskaus merkitsee
toimintaa.

Punainen on uuden viinin väri
Jeesus mainitsi Uudessa Testamentissa usein nuoren viinin. Hän sanoi:
"Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin; muutoin viini
pakahduttaa leilit, ja viini menee hukkaan ... vaan nuori viini on
laskettava uusiin leileihin." Mark. 2:22. Uusi leili kuvaa uutta ihmistä
Jeesuksessa Kristuksessa. Mitä sitten on uusi viini?
Kun Jeesus asetti ehtoollisen, Hän sanoi, että uusi viini, joka tarkoittaa
punaista rypälemehua, kuvasi uutta testamenttia tai uutta liittoa. Uudessa
liitossa Jumala kirjoittaa lakinsa meidän sydämiimme ja mieliimme, jotta
me tuntisimme pakottavaa tarvetta noudattaa Hänen käskyjään. Uusi liitto
sisältää lain. Laki on ehdottoman välttämätön, jotta oikeus ja vanhurskaus
voidaan määritellä. E. J. Waggoner kirjoitti: "Vanhurskaus on sama asia
kuin kuuliaisuus lakia kohtaan. ... Kymmenen käskyä on siten Jumalan
vanhurskauden mittapuu. ...Koska laki on Jumalan vanhurskaus - Hänen
luonteensa ilmaus - on helppo ymmärtää, että ihmisen velvollisuus on
pelätä Jumalaa ja pitää Hänen käskynsä."Kuulkaa minua, te jotka
vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini. ..."
Jes. 51:7."Mitä me tästä opimme? Että niiden, jotka tuntevat Jumalan
vanhurskauden, sydämissä on Jumalan laki, ja että siksi Jumalan laki on
vanhurskaus."
"Niiden, joilla on Hänen lakinsa sydämessään, täyttyy tietysti pitää
käskyt. Mikset alleviivaisi seuraavia jakeita Raamatustasi, jotta voisit
tulevaisuudessa määritellä vanhurskauden Hänen käskyjensä pitämiseksi?
"Ja se on koituva meille vanhurskaudeksi, että tarkoin noudatamme
kaikkia näitä käskyjä Herran, meidän Jumalamme edessä, niin kuin hän
on meitä käskenyt." 5. Moos. 6:25 "Minun kieleni veisatkoon sinun
lupauksistasi, sillä kaikki sinun käskysi ovat vanhurskaat." Ps. 119:172.
"Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niin kuin
virta ja sinun vanhurskautesi niin kuin meren aallot." Jes. 48:18.
"Mitä se sitten merkitsee?
Se merkitsee kuulla ja nähdä, että
Kristuksen vanhurskauden kanssa, sen vanhurskauden, jonka Hän on
antanut ansioidensa ja jumalallisen voimansa kautta meidän
saatavillemme, sinä voit pitää Jumalan käskyt, kun otat sen vastaan."
FW.
Punainen on rakkauden väri
Muistatko vielä aikaa, kun olit koululainen ja olit piirtänyt punaisia
sydämiä ja ruusuja äidillesi? Psykologit kertovat, että ensimmäinen
ihminen, jota lapsi oppii rakastamaan, on hänen äitinsä. Äidinrakkaus
ylittää kaiken. Kun Jumala halusi kertoa meille rakkaudestaan, Hän
vertasi sitä äidin rakkauteen. "Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei
hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en
sinua unhota." Jes. 49:15.

Monille punainen väri on rakkauden vertauskuva. Vanhurskaus liittyy
myös rakkauteen. Rakkaus on vanhurskauden mittapuu. Rakkaus ja
vanhurskaus ovat tekoja. Uskon tunnustaminen ja Hänen käskyjensä
pinnallinen noudattaminen ei yksinkertaisesti riitä. Vanhurskauden tiellä
tarvitaan enemmän. Meidän täytyy tehdä rakkauden tekoja. Luther
saarnasi: "Maillä täytyy olla myös rakkautta, ja rakkauden kautta meidän
pitää tehdä toisillemme sitä, mitä Jumala on tehnyt meille uskon kautta.
Ilman rakkautta usko ei ole mitään, niin kuin pyhä Paavali sanoo: 'Vaikka
minä puhuisin ... enkelien kielillä ... ja vaikka minulla olisi kaikki usko ...
mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.'"
Lutherille vanhurskautus tai vanhurskaus uskon kautta ei ollut pelkkiä
sanoja, jotka taivaassa lausuttiin katuvan ja uskovan syntisen hyväksi.
Taivaan toiminnalla oli vertauskuvansa täällä maan päällä. Kun Jumala
rakkaudessaan pyyhkii synnin pois, me emme voi tehdä enempää kuin
osoittaa samaa rakkautta toisille. Luther opetti, että vanhurskaus on
"uskoa rakkauden kautta". Hän sanoo edelleen: "Rakkaat ystävät,
Jumalan valtakunta - ja me olemme se valtakunta - ei koostu puhumisesta
tai sanoista, vaan toiminnasta, teoista, töistä ja harjoituksesta. Jumala ei
halua sanansa kuulijoita ja toistajia, vaan seuraajia ja tekijöitä, ja se
tapahtuu rakkauden kautta uskossa. Sillä usko ilman rakkautta ei ole
mitään - se ei ole ylipäätänsä mitään uskoa vaan vääristeltyä uskoa."
Todistukset antavat meille samanlaisen kuvan sellaisen uskon
tärkeydestä, joka toimii rakkauden kautta. "Ja se on usko, joka vaikuttaa
sen, mitä haluatte. Miten se toimii? Se toimii rakkauden kautta. Millaisen
rakkauden? Tietysti sen rakkauden, joka loistaa Golgatan ristiltä." FW.
Heprean kielessä vanhurskaus on "tzedek" Rabbiinit määrittelevät
tzedekin armon ja rakkauden sanoiksi. Jokaisen Aabrahamin vilpittömän
pojan täytyy tehdä vanhurskauden tekoja varmistaakseen sinetöimisensä
sovintopäivänä. Juutalaisuudessa ei ole suurempaa ohjetta tzedekille, kuin
niiden kymmenen päivänä aikana, jotka on trumpettien päivän (Rosh
Hashana ja sovintopäivän (Yom Kippur) välisenä aikana. Rabbbiinit
opettavat, että Jumala sinetöi Israelin tuona päivänä. Emmekö mekin
usko sinetöimissanomaan? Emmekö me ole uusi hengellinen Israel?
Emmekö me elä sovintopäivän profeetallisena aikana? Tänä aikana
Jeesus, meidän Ylimmäinen pappimme Melkisedekin järjestyksen
mukaan (vanhurskauden kuningas), sovittaa meidät Jumalan, toistemme
ja itsemme kanssa ja antaa meille vastuun rakastaa.
Ei riitä, että uskomme vanhurskauteen, puhumme ja saarnaamme sitä.
Meidän täytyy tehdä vanhurskautta. Tai kuten Luther sen ilmaisi, meidän
täytyy olla tekijöitä. Jeesus sanoi, että meidän tulee tehdä hyviä tekoja,
mikä juutalaisen käsityksen mukaan tarkoittaa rakkauden ja
armeliaisuuden tekoja. Teetkö sinä joitain rakkauden tekoja? Vai oletko
sinä Jeesuksen ennustuksen elävä täyttymys, kun Hän sanoi: "Ja sen
tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus."

Matt. 24:12.
Rakkaus ei ole toimetonta, se on toimivaa. Rakkaus on tekijä, antaja,
kärsijä, ja se kestää ikuisesti. Rakkaus on vanhurskauden korkein aste.
Usko on Jumalan vanhurskauden alfa ja rakkaus sen omega. Jumalan
vanhurskaus on rakkaus, sillä Jumala on rakkaus. 1. Joh. 4:8. Jumala
rakastaa sinua.
Jälleen yksi vuosi on kulumassa loppuun, ja ehkä sinun rakkautesi on
kylmennyt kaiken vääryyden ja pahuuden tähden, jonka todistajaksi olet
tällä planeetalla joutunut. Tai ehkä et ole enää niin rakastunut Herraan,
Raamattuun ja hengelliseen perheeseesi, kuin aiemmin. Etkö haluaisi
pyytää nyt Jeesukselta anteeksi ja pyytää Häntä vahvistamaan uskoasi ja
antamaan sinulle todellisen tzedekin, joka tekee ensimmäisiä rakkauden
tekoja Jumalan kunniaksi ja lähimmäistesi hyväksi.?
Punainen on vallankumouksen väri
Kun vallankumoukselliset nykyään ottavat vallan, he huiskuttavat
punaisia lippuja, ripustavat punaisia julisteita ja pukeutuvat yleisiin
paraateihin punaiseen. Kun jossain maassa tapahtuu vallankumous, se
näyttää olevan punainen. Punainen on vallankumouksen väri. Mutta
kaikki vallankumoukset eivät ole samanlaisia. Ei kaikki ole punaisia.
Planeettamme historiassa on ollut maatalouden vallankumous,
teollisuuden vallankumous ja tekniikan vallankumous.
Jumalalla on toisenlainen vallankumous mielessä. Hän valmistaa tänä
päivänä kansaansa ja näyttämöä viimeistä hengellistä vanhurskauden
vallankumousta varten. "Seurakunnassa täytyy tapahtua hengellinen
vallankumous, jotta vanhurskauden hedelmät näkyisivät meidän
jokapäiväisessä elämässämme." E. G. White 1888.
Tämä vallankumous vaatii tänä päivänä valtavan muutoksen jokaisen
siihen osallistuvan ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Se on Pyhän Hengen
vuodatus. Me emme saa odottaa, kunnes se tapahtuu, kokeaksemme
sisäisen hengellisen vallankumouksen, jota Jumalan Henki ohjaa. Me
tarvitsemme muutosta, ja sen muutoksen täytyy alkaa minusta ja minun
perheestäni, sinusta ja sinun kodistasi, meistä ja meidän
seurakunnastamme. Ehtoosateen edellytys on Kristuksen vanhurskauden
omistaminen. Viimeinen hengellinen vallankumous, jonka tämä planeetta
kokee, tulee olemaan vanhurskauden sade, joka vuodatetaan taivaallisesta
pyhäköstä.
Jumala haluaisi antaa vanhurskauden sataa niiden päälle, jotka etsivät
Herraa. Hoosean 10:12 on kirjoitettu:
"Kylväkää itsellenne
vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa
itsellenne uudispelto, silloin kun aika on etsiä Herraa kunnes hän tulee ja
antaa sataa teille vanhurskautta."
"Nyt muutamat sanovat ja laskevat, koska ehtoosade tulee. Minä
ajattelisin sinun sijassasi ennemminkin sitä, oletko ottanut laskelmiisi

mukaan itseesi liittyvän iankaikkisuuden. Ajattele, onko iankaikkisuus
päivittäin sinun silmiesi edessä. Jos olet oikein Jumalan edessä tänään,
silloin olet valmis, jos Jeesus tulisi tänään. Me tarvitsemme sitä, että
Jeesus, kirkkauden toivo, ottaisi meissä muodon. Meidän toivomme on,
että sinulla olisi syvä ja vakava kaipaus Jeesuksen Kristuksen
vanhurskauteen. Sinun vanhat risaiset itseivanhurskauden vaatteesi eivät
hanki sinulle pääsyä Jumalan valtakuntaan, vaan se vaate, joka on kudottu
taivaan kangaspuissa." SaT
Ne, jotka ovat olleet kauan työssä, ovat aivan liian tyytyväisiä
odottaakseen ehtoosadetta, joka elähdyttäisi heidät. ... Jumalan totuus
täytyy tuoda sielun temppeliin puhdistamaan se kaikesta
epäpuhtaudesta. ...Me haluamme, että saarnaajat ja nuoret miehet
kääntyisivät. Me haluamme korottaa tasoa. Kunpa kaikki ihmiset
pääsisivätJumalan korkeaan kutsumukseen Kristuksessa Jeesuksessa.
Rukoilkaamme, että me isoaisimme ja janoaisimme vanhurskautta, sillä
Jeesus sanoo: 'Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta,
sillä heidät ravitaan.' " E. G. White 1888.
"Suunnatkaamme ajatuksemme Kristukseen, niin hän antaa meille
sateen, kevätsateen, joka kostuttaa maan. Hän nousee kuin
vanhurskauden aurinko, pelastus siipiensä alla."
Punainen julistaa Jeesuksen tulemusta
Niin Jesaja kuin Johanneskin sanovat meille, että Jeesus tulee
punaiseen vaatteeseen puettuna. Minkä tähden? Koska punainen
merkitsee lunastusta. Hän tulee lunastamaan ne, jotka ovat tulleet Hänen
kaltaisikseen, joilla on Hänen uskonsa, jotka pitävät Hänen käskynsä,
jotka tekevät mielellään Hänen hyviä tekojaan, joilla on Hänen Henkensä
ja jotka ovat pukeutuneet Hänen vanhurskautensa vaatteisiin. Hän tulee
tuomaan iankaikkisen vanhurskauden.
"Kuka tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo
puvultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa? 'Minä,
joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan'. Miksi on
punaa sinun puvussasi, miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan?
Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut
minun kanssani ... ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä
tahrasin koko pukuni. Sillä koston päivä oli minun mielessäni ja minun
lunastettujeni vuosi oli tullut." Jes. 63:1-4.
"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
hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on
Jumalan Sana." Ilm. 19:11-13.
"Me haluamme Jeesusta. Me haluamme Hänen rakkauttaan. Me
haluamme jaloa ja ylevää luonnetta. Me haluamme kuolla

itseivanhurskaudelle - emmekä halua odottaa hamaan tulevaisuuteen.
Haluamme vihkiytyä nyt. Olen niin kiitollinen, että vielä ei ole liian
myöhäistä tulla vanhurskautetuksi... 'Niin tulkaa, käykäämme oikeutta
keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat,
tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne
villanvalkoisiksi.'" SaT.
Aamen.

