Esipuhe
Näiden sapattikoululäksyjen aiheena on Paavalin kirje Heprealaisille
Italiasta. On erittäin todennäköistä, että hän kirjoitti kirjeen vapauduttuaan
keisari Neron vankeudesta.
Nämä 26 läksyä perustuvat tämän kirjeen kolmeentoista kappaleeseen,
jotka tutkittiin jae jakeelta. Joskus apostoli Paavali toistaa tiettyjä
ilmauksia; etenemme siitä huolimatta ensimmäisestä jakeesta viimeiseen
näiden 26 läksyn aikana.
Olemme lisänneet paljon lausuntoja Profetian Hengestä, joka täysin
tukee apostoli Paavalin opetuksia ja hänen selitystään Leeviläisen
pappeuden ja Melkisedekin järjestyksen mukaisen pappeuden suhteesta.
Kristinuskon alkuaikoina monet ihmiset hyväksyivät Kristuksen
evankeliumin, heidät kastettiin Jeesuksen opettaman kastamiskäytännön
mukaan, ja heitä alettiin kutsua kristityiksi. Ajan myötä monet näistä
kristityistä alkoivat menettää lujaa uskoaan, kun juutalaisen valtion johto
opetti, että Kristus ei voinut olla profeetta, sillä hän ei kuulunut Aaronin
sukuun. Tämän takia apostoli Paavali perehtyi asiaan läpikotaisin, ja
todisti muinaisten kirjoitusten avulla, että Jumalan Poika tulee aina
olemaan pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Hänen Vanhan
Testamentin tutkimuksensa osoitti, etteivät Mooseksen järjestelmän
pyhäkköpalvelut voineet kertoa mitään syntisen ihmisen pelastumisesta.
On vain yksi ihminen, Jeesus Kristus, joka kuoli ja vuodatti verensä
Jerusalemin muurien ulkopuolella jokaisen hyväksi, joka hyväksyy hänet
henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen. Tämä apostoli Paavalin teema on syvä
ja vakuuttava, ja vaatii uutteraa tutkimista ja sen pelastussuunnitelman
ymmärtämistä, jonka Jumala laati ennen maailman luomista. Mooseksen
järjestelmää käytettiin väliaikaisesti symbolisoimaan sitä suurta uhrausta,
jonka Jumala teki antaessaan ainoan Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, kuolisi, vaan saisi iankaikkisen elämän.
Aabrahamin suunnittelema Iisakin uhraaminen osoittaa, kuinka syvää
kamppailua hänen sielussaan käytiin, ennen kuin enkeli pysäytti hänet.
Apostoli Paavali käytti tätä esimerkkiä osoittaakseen, että Jumala antoi
ainoan poikansa, mutta ei ilman omaa sisäistä taisteluaan. Tuo suunnitelma
vaatisi Kristusta syntymään ihmismuotoon, joka oli alentunut koko tuon
4000 vuoden ajan. Ja ihmisenä Kristuksella oli kiusauksia, kuten meillä
kaikilla, ja hän olisi voinut tehdä minkä tahansa synnin tai virheen, ja

joutua kadotukseen. Kun Kristus oli ristillä, yhdenkään enkelin tai ihmisen
ei annettu auttaa Häntä, ja näytti jopa siltä, että Hänen Isänsäkin oli
hylännyt hänet.
Siinä on todellinen uhri, joka meidän täytyy ymmärtää ja jota meidän
tulee
arvostaa
ja
saarnata
koko
sydämestämme
pyhänä
velvollisuutenamme.
Me toivomme kaikille jäsenillemme ja ystävillemme, jotka tutkivat näitä
läksyjä, Jumalan runsasta siunausta, että voisimme oikein ymmärtää se,
mitä Jumala on meidän hyväksemme tehnyt ja mitä meidän kuuluu antaa
Jumalalle kiitollisuutemme osoituksena.
Pääkonferenssin veljet
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Jumalan persoonallisuus
Esipuhe
"Hän [Jeesus] ei kuvannut Jumalaa olemuksena, joka vallitsi luonnossa,
vaan Jumalana, jolla on persoonallisuus. Kristus oli Isänsä persoonan
ilmentymä; ja Hän tuli maailmaan palauttamaan Jumalan moraalisen
kuvan ihmisissä jotta ihmiset, vaikka ovatkin langenneita, voisivat
Jumalan käskyjen noudattamisen kautta saada Jumalan pyhän kuvan ja
hahmon leiman - jota koristaa Jumalan rakkauden kauneus" - Seventh-day
Adventist Bible Commentary
Kristuksen ylemmyys profeettoihin nähden
1. Kuinka Jumala piti yhteyttä kansansa kanssa muinaisina aikoina?
Hebr. 1:2.
2. Miten Jumala paljasti itsensä ihmiskunnalle Uuuden Testamentin
aikoihin? Mikä asema tällä Olennolla oli? Hebr. 1:2.
"Kirjoituksista käy selvästi ilmi Kristuksen suhde Jumalaan ja
molempien persoonallisuus ja yksilöllisyys. 'Sitten kuin Jumala

muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän
on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman
luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa
kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan
puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle
korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen
perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän
koskaan on sanonut: 'Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut
synnytin'; ja taas: 'Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun
Poikani'?' -Hebr. 1:1-5." -The Healing Ministry
3. Mitä ominaisuuksia ja tehtäviä on liitetty Jumalan Poikaan? Hebr.
1:3.
Kristus on korkea-arvoisempi kuin enkelit
4. Mikä ero on aina ollut Jumalan Pojan ja enkeleiden välillä? Hebr.
1:4, 7; Ilm. 22:8, 9.
Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin
5. Minkä ainutkertaisen tapahtuman myötä täyttyi psalmin 2:7
ennustus? Room. 1:2-4.
"Tämän lauseen ei pidä ajatella tarkoittavan Pojan alkuperäistä
luomista. 'Kristuksessa on alkuperäinen elämä, joka ei ole muualta
saatu tai jostakin muusta johtuva.' (DA 530). Raamattu itse on paras
selittäjä Raamatulle. Innoitettujen kirjoittajien täytyy antaa tehdä omat
sovelluksensa Vanhan Testamentin ennustuksiin. Kaikki muut
sovellukset ovat silkkoja ihmisten mielipiteitä ja niistä puuttuu 'Näin
sanoo Herra'. Innoitetun apostolin kommentti tämän tekstin
ennustuksesta tekee psalminkirjoittajan sanoista ennustuksen Jeesuksen
uudelleensyntymästä (Apt. 13:30-33). Jeesuksen ainutkertainen
kuolleista nouseminen julisti Jeesuksen olevan Jumalan Poika. (Room.
1:4)" -Seventh-day Adventist Bible Commentary
6. Mitä Kirjoitukset sanovat ajatuksesta, että Jumala olisi kohottanut
yhden enkeleistään Pojakseen? Hebr. 1:5,13.

"Paljon odotettu vastaus kysymykseen on, että 'Jumala ei koskaan
kutsunut enkeliä 'Pojakseen', eikä myöskään kutsunut enkeliä istumaan
oikealla puolellaan - jakamaan Hänen asemaansa ja etuoikeuksiaan.'"
-Seventh-day Adventist Bible Commentary
7. Mikä lupaus annettiin Jumalan Pojalle? Hebr. 1:6,8,9; 5. Moos.
33:27; Ps. 45:6.
"Jehovan ja Messiaan suhde on sellainen, että mikä tahansa Pojan
pyyntö toteutettaisiin. Minkä tahansa yrityksen syöstä Voideltu vallasta
turhuutta painotetaan. Kruununperillisenä Poika perii kaiken, ja pystyy
siten jakamaan sen meidän muiden kanssaperillisten kanssa." -Seventhday Adventist Bible
8. Mikä luomisvoima luvattiin Jumalan Pojalle
ennustuksessa? Hebr. 1:10-12; Ps. 102:25-57.

muinaisessa

Lisätutkimusta varten
Jeesus harvoin käytti itsestään nimitystä 'Jumalan Poika' (Joh. 9:35-37;
10:36), vaikka hän usein tarkoittikin Isä-Poika -suhdetta(Matt. 11:27;
Luuk. 10:21; Joh. 5:18-23; 10:30; 14:28; jne.). Ennen astumista alas
'kaikkeuden valtaistuimelta' (Katso DA 23; PP 64) Kristus oli 'Jumalan
kaltainen' (Phil 2:6), 'yhtä Jumalan kanssa'(DA 19; katso myös Joh.
10:30). Syntyessään ihmiseksi Hän nöyrtyi ja hyväksyi aseman Isän
alaisena(Fil. 2:7; Hepr. 2:9). Monet Jeesuksen sanat Hänen
maanpäällisen elämänsä aikana todistavat Hänen luopuneen
etuoikeuksistaan väliaikaisesti, vaikkakaan ei jumalallisesta
luonnostaan (Fil. 2:6-8). Hän sanoi 'Isä on minua suurempi'(Joh.14:28),
tai 'Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä' (Joh. 5:19). Katso Luuk. 2:49.
Isä todisti Kri stuksen aseman Hänen Poikanaan Hänen
syntymässään(Luuk.1:35; Hebr. 1:3, 5), kasteessaan(Luuk 3:22),
kirkastumisessaan(Luuk. 9:35) ja jälleen hänen ylösnousemuksessaan
(Ps. 2:7; Apt. 13:32, 33; Room. 1:4). Johannes Kastaja myöskin todisti
Hänestä 'Jumalan Poikana' (Joh. 1:34) ja opetuslapset tulivat
tunnustamaan Hänet sellaisena.(Matt. 14:33; 16:16). Jopa pahat henget
myönsivät Hänen olevan Jumalan Poika. (Markus. 3:11; 5:7)

Parannettuaan sokean miehen, Kristus todisti johtajien edessä olevansa
'Jumalan Poika' (Joh. 10:35-37). Hänen tunnustautumisensa todelliseksi
'Jumalan Pojaksi' johti lopulta Hänen tuomitsemiseensa ja
kuolemaansa.(Luuk. 22:70, 71).
Kristus käytti isästään nimitytä 'Minun Isäni' (Matt. 16:17). Hän toivoo
meidänkin oppivan tuntemaan Jumalan Isänämme (Matt. 6:9) ja
ymmärtämään, mitä Jumala ajattelee meistä(Katso Matt. 6:9:stä).
'Kristus opettaa meitä puhuttelemaan Häntä [Jumalaa] uudella nimellä..
Hän antaa meille etuoikeuden kutsua ääretöntä Jumalaa Isäksi,'
'merkkinä rakkaudestamme Häntä kohtaan ja vakuutena Hänen
välittämisestään ja suhteestaan meihin' (COL 141, 142; katso myös
388).
"Jumala sanoo Kristuksesta, 'Minä olen oleva Hänen Isänsä, ja hän on
oleva minun Poikani' (Hebr. 1:5).
"Ensimmäinen kappale kirjeestä hebrealaisille osoittaa eron enkeleiden
aseman ja Kristuksen aseman välillä. Jumala on puhunut Kristuksesta
sanoin, joita ei voi soveltaa enkeleihin. Heidät on 'lähetetty
saarnaamaan niille, jotka ovat pelsatuksen perillisiä,' mutta Kristus,
Välittäjä, on suuri Saarnaaja lunastustyössä. Pyhä Henki on Hänen
edustajansa tässä maailmassa toteuttamassa pyhää tarkoitusta ja
tuomassa langenneelle ihmiselle voimaa ylhäältä, jotta hän voi
selviytyä voittajana. Kaikista, jotka tekevät liiton Jumalan kanssa, tulee
Jumalan lapsia. Sanan uudistava voima puhdistaa heidät ja enkeleiden
tehtävä on palvella heitä.(MS 57, 1907)." -Seventh-day Adventist Bible
Commentary
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Voimaa ja tehokkuutta seurakunnalle
Esipuhe
"Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa
heidät." Ps. 34, 8.

Palvelevat enkelit
1. Mikä tehtävä on annettu enkeleille? Hebr. 1:7.
2. Keitä enkelit palvelevat? Hebr. 1:14; Ps. 103:20; Room. 8:17.
3. Millaiseksi pyhät kirjoitukset kuvaaavat enkeleiden määrän? Ilm.
5:11, Hebr, 12:22.
4. Mikä on yksi enkeleiden palvelustehtävistä? Ps. 34:7.
"Jos astumme harha-askelia tietämättömyyttämme, Vapahtaja ei hylkää
meitä. Meidän ei ikinä tarvitse tuntea olevamme yksin. Enkelit ovat
aina seuranamme. Lohduttaja, jonka Kristus lupasi meille, tulee
pysymään kanssamme. Tiellä Jumalan kaupunkiin ei ole esteitä, joita
ne, jotka häneen luottavat, eivät voisi ylittää. Ei ole vaaroja, joita he
eivät voisi paeta. Ei ole surua, epäkohtaa eikä ihmisen heikkoutta,
johon Hän ei olisi tarjonnut apua." -The Ministry of Healing
5. Miten Raamatussa kuvataan sitä, että Jumala on jatkuvasti
yhteydessä ihmisten kanssa? 1. Moos. 28:12, 13.
6. Mitä apua enkelit tarjosivat Kristukselle Hänen ollessa maan
päällä? Matt. 4:11; Luuk. 2:7-18.
7. Milloin enkeleiden palvelukset tullaan täysin ymmärtämään? 1.
Kor. 13:12.
"Jokainen pelastettu tulee ymmärtämään enkelien palvelun omassa
elämässään. Enkeli oli hänen suojelijansa varhaisimmasta
elämänhetkestä lähtien. Enkeli vartioi hänen askeleitaan ja suojasi häntä
vaaran päivänä. Enkeli oli hänen kanssaan kuoleman varjon laaksossa,
pani merkille hänen lepopaikkansa ja oli ensimmäisenä tervehtimässä
häntä ylösnousemusaamuna. Miten suurenmoista onkaan seurustella
hänen kanssaan, oppia tuntemaan taivaan toimenpiteiden historia
henkilökohtaisessa elämässään ja kuulla taivaan osallisuudesta
jokaiseen työhön, mikä on suoritettu ihmiskunnan hyväksi!" -Elämä ja

kasvatus s. 287
"Ensimmäinen kappale kirjeestä hebrealaisille osoittaa eron enkeleiden
ja Kristuksen aseman välillä. Jumala on puhunut Kristuksesta sanoin,
joita ei voi soveltaa enkeleihin. Heidät on 'lähetetty saarnaamaan heille,
jotka tulevat olemaan pelastussuunnitelman kruununperillisiä,' mutta
Kristus, Välittäjänä, on suuri Saarnaaja pelastussuunnitelman
toteuttamisessa. Pyhä Henki on Hänen edustajansa tässä maailmassa
toteuttamassa pyhää tarkoitusta ja tuomassa langenneelle ihmiselle
voimaa ylhäältä, jotta hän voi selviytyä voittajana. Kaikista, jotka
tekevät liiton Jumalan kanssa, tulee Jumalan lapsia. Sanan uudistava
voima puhdistaa heidät ja enkelit määrätään palvelemaan heitä(MS 57,
1907)." -Seventh-day Adventist Bible Commentary (???)
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Eroaminen jumalallisesta voimasta
Esipuhe
"Pelastuksemme Kapteeni tuli täydelliseksi kärsimyksen kautta. Hänen
sielunsa joutui synnin houkutukseen. Tuon kamalan pimeyden täytyi
ympäröidä Hänet, koska Hänet oli erotettu Isänsä rakkaudesta ja
suosiosta; sillä Hän seisoi syntisten asemassa, ja jokaisen syntisen täytyy
kokea tämä pimeys. Vanhurskaan Olennon täytyy kärsiä Jumalan tuomio
ja viha, ei kuitenkaan kostonhimon takia, sillä Jumalan katsoi sydän
täynnä tuskaa, kun Hänen synnitön Poikansa kärsi synnin rangaistuksen.
Tämä pyhien voimien eroaminen ei tule enää ikinä tapahtumaan."
-Fundamentals of Christian Education
Evankeliumin vastaanottamisesta kieltäytymisen vaara
1. Minkä tärkeän neuvon apostoli Paavali antoi kaikille uskovaisille?
Hebr. 2:1.
2. Minkä esimerkin hän antoi muinaisilta ajoilta tämän varoituksen
tueksi? Hebr. 2:2.

3. Kumpien välinpitämättömyys on vaarallisempaa: muinaisten
israelilaisten vai kristittyjen uskovaisten? Hebr. 2:3.
"Ottaen huomioon sen suuren hinnan, jolla pelastus on lunastettu, mikä
tulee olemaan niiden kohtalo, jotka suhtautuvat välinpitämättömästi
niin mahtavaan pelastukseen? Mikä tulee olemaan rangaistus niille,
jotka väittävät olevansa Kristuksen seuraajia, mutta eivät alistu nöyrään
kuuliaisuuteen Lunastajan vaatimuksille. 'Joka ei minun kanssani
kokoa, se hajottaa'." -Testimonies for the Church
4. Mitä Jumala aina tekee kansalleen, auttaakseen sitä noudattamaan
Hänen tahtoaan? Hebr. 2:4.
Kristus on ylempiarvoinen inhimillisyytensä tähden
5. Kenen vallan alle Jumala antoi kättensä työn luomisessa? Ps. 8:4-8;
Hebr. 2:5-7.
"Aadam ja Eeva oli luotu olemaan 'Jumalan kuva ja kunnia' (1 Kor.
11:7), ja he olivat saaneet korkeaan asemaansa kuuluvia lahjoja. He
olivat rakenteeltaan viehättäviä ja sopusuhtaisia, olemukseltaan
säännönmukaisia ja kauniita. Heidän kasvonsa hehkuivat terveyden
punaa ja niitä valaisi ilo ja toivo. He olivat ulkonaiselta olemukseltaan
Tekijänsä kaltaisia. Mutta tämä Jumalan kaltaisuus ei ilmennyt vain
heidän fyysisessä luonnossaan. Jokainen mielen ja sielun kyky heijasti
Luojan kirkkautta. Aadamille ja Eevalle oli annettu suuria henkisiä ja
hengellisiä kykyjä, jotta he eivät tajuaisi vain näkyvän
maailmankaikkeuden ihmeitä vaan voisivat ymmärtää myös siveellisen
vastuunalaisuuteen liittyviä velvoitteita." -Elämä ja kasvatus s. 20.
6. Kuka otti tämän maailman hallitsemisen itselleen Aadamin
langettua syntiin? Room. 5:14; Luuk. 4:5-8; Piet. 2:19; Hebr. 2:8.
8. Kenen vallan alla kaikki tämän maailman asiat lopulta ovat? Hebr.
2:9,10.
"Totuuden sanassa on selvästi ennustettu kaikkien maallisten valtojen

lopullinen kukistuminen. Ennustuksessa, joka esitettiin silloin, kun
Israelin viimeiselle kuninkaalle julistettiin Jumalan tuomio, on annettu
sanoma: 'Näin sanoo Herra, Herra: Ota pois käärelakki, nosta pois
kruunu. - - alhainen korotetaan, korkea alennetaan. Raunioiksi,
rauinioikssi, raunioiksi minä panen tämän; eikä tästä ole jäävä mitään,
kunnes tulee hän, jolla on oikeus, ja minä anna sen hänelle' (Hes. 21:26,
27).
Israelilta otettu kruunu siirtyi peräkkäisesti Babylonian, Meedo-Persian,
Kreikan ja Rooman valtakunnille. Jumala sanoo: 'Eikä tästä ole jäävä
mitään, kunnes tulee hän, jolla on oikeus, ja minä annan sen hänelle. '
Se aika on käsillä. Ajan merkit julistavat nyt, että olemme suurten ja
vakavien tapahtumien kynnyksellä. Maailmassamme on kaikki
kuohuntatilassa. Silmäimme edessä täyttyy Vapahtajan ennustus hänen
tuloaan edeltävistä tapahtumista: 'Te saatte kuulla sotien melskettä ja
sanomia sodista. - - Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta
valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin
paikoin' (Matt. 24: 6, 7)." -Elämä ja kasvatus
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Jumala saavutti inhimillisyyden
ihmisyyden kautta
Esipuhe
"Yksin Kristus pystyi edustamaan jumaluutta. Hän, joka oli ollut
Jumalan läheisyydessä alusta asti, Hän, joka oli näkymättömän Jumalan
kuva, oli ainoa, joka pystyi saattamaan tämän työn loppuun. Mitkään
sanat eivät voi kuvata Jumalaa maailmalle. Puhtaan elämän kautta,
täydellisen luottamisen ja alistumisen kautta Jumalan tahtoon, sellainen
nöyryytyksen elämä, jota jopa korkein serafi taivaassa olisi kavahtanut,
ilmaisi Jumalan ihmiskunnalle. Tehdäkseen tämän, Vapahtajamme puki
jumaluutensa ihmisyyteen. Hän asettui ihmisten asemaan, sillä vain tällä
keinoin ihmiset voisivat ymmärtää Hänet. Inhimillinen ihminen voi
ymmärtää asioita vain inhimillisessä muodossa. Hän osoitti jumalallista

luonnetta ihmiskehossa, jonka Jumala oli Hänelle valmistanut. Hän
siunasi maailmaa elämällä ihmisen kehossa Jumalan elämää, siten
osoittaen että Hänellä on kyky yhdistää inhimillisyys jumaluuteen."
-Seventh-day Adventist Bible
Kristus kohtasi ihmisen ihmisenä
1. Mikä oli Kristuksen ja ihmisen suhde Hänen tullessaan maan
päälle? Hebr. 2:11-13.
2. Mikä on aina ollut ihmiskunnan hengellinen tila? Matt. 24:31-39;
Room. 3:9-19.
3. Mitä Kristuksen oli tehtävä vapauttaakseen ihmiskunnan synnin
kahleista? Hebr. 2:14.
"Pyhässä surussa Jeesus lohdutti ja rohkaisi enkeleitä ilmoittaen heille,
että tästälähin kaikki ne, jotka hän tulisi lunastamaa, saisivat olla hänen
kanssaan sekä että hän kuolemansa kautta lunastaisi monta ja kukistaisi
sen, jolla oli kuolema vallassaan. Isä antaisi hänelle valtakunnan ja
kaikki taivaan alla olevien valtakuntien voiman loppumattomiksi
ajoiksi. Saatana ja syntiset hävitettäisiin, jotteivät enää milloinkaan
häiritsisi taivasta ja puhdistettua uutta maata. Jeesus pyysi taivaallista
joukkoa alistumaan hänen Isänsä hyväksymään suunnitelmaan ja
iloitsemaan siitä, että hänen kuolemansa kautta langennut ihminen
saattoi jälleen päästä Jumalan suosioon ja taivaan iloon." -Hengellisiä
kokemuksia s. 171
4. Keitä Kristus tuli vapauttamaan kahleista tämän maan päälle?
Hebr. 2:15.
5. Kuinka juutalaiset johtajat hyväksyivät Kristuksen tarjouksen
pelastaa heidät synnin kahleista? Joh. 8:31-37.
6. Minkä luonnon Kristus otti maan päällä ollakseen täydellinen
ylimmäinen pappi? Hebr. 2:17.
7. Kuinka ainoastaan Kristus pystyi ymmärtämään ihmiskuntaa

heidän häpeällisessä tilassaan? Hebr. 2:18.
"Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli
hänen päällänsä." -Luuk. 2:40.
"Näin valmistautuneena hän ryhtyi tehtäväänsä. Aina joutuessaan
kosketuksiin ihmisten kanssa hän vaikutti heihin siunaavasti ja
uudistavasti tavalla, mitä maailma ei milloinkaan ollut nähnyt." -Elämä
ja Kasvatus s. 75
"Mooses esikuvasi Kristusta. Hän itse oli julistanut Israelille: 'Sinun
keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi herättää sinulle
profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa' (5 Moos. 18:15). Jumala
näki tarpeelliseksi kasvattaa Moosesta ahdistusten ja köyhyyden
koulussa, ennen kuin hän saattoi johtaa Israelin joukot maanpäälliseen
Kanaaniin. Taivaalliseen Kanaaniin vaeltavalla Jumalan Israelilla on
Päällikkö, joka ei tarvinnut mitään inhimillistä opetusta pystyäkseen
toimimaan jumalallisena johtajana, mutta silti hän tuli täydelliseksi
kärsimysten kautta. ja 'sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut
kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa' (Hebr. 2:10, 18). Lunastajassamme ei
ilmennyt mitään inhimillistä heikkoutta eikä epätäydellisyyttä.
Kuitenkin hän kuoli valmistaakseen meille pääsyn Luvattuun maahan."
-Patriarkat ja Profeetat s. 463
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Israelilaisten kostoa raskaampi kosto
Esipuhe
"Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka
torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät
voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois
hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista." -Hebr. 12:25.
Kristus on Moosesta korkea-arvoisempi töissään
1. Miksi Kristusta pidettiin Moosesta korkea-arvoisempana? Hebr.

3:1-4; Ef. 2:10.
2. Miten Mooseksen ja Kristuksen palvelukset Jumalalle eroavat?
Hebr. 3:5, 6.
Sydämen paaduttamisen vaara
3. Mikä varoitus Kristuksen seuraajille annettiin? Hebr. 3:7-10.
"Yksikin väärä luonteenpiirre, yksikin synnillinen halu, mikäli sitä
jatkuvasti vaalitaan, hävittää lopulta evankeliumin kaiken voiman.
Jokainen synnin suosiminen vahvistaa sielun vastenmielisyyttä Jumalaa
kohtaan. Ihminen, joka osoittaa sitkeää epäuskoa tai itsepäistä
välinpitämättömyyttä jumalallista totuutta kohtaan, korjaa vain sitä
satoa, jota hän itse on kylvänyt. Koko Raamatussa ei ole pelottavampaa
varoitusta pahalla leikittelemisestä kuin se viisaan miehen toteamus,
että syntinen 'tarttuu oman syntinsä pauloihin' (Sananl. 5:22)." -Tie
Kristuksen luo s. 27
4. Mikä oli Israelilaisten jatkuvan epäuskon syy? Hebr. 3:11, 12.
"Apostoli Paavali sanoo: 'Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä
ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta'
(Hebr. 3:12). Kaiken sen perusteella mitä Jumala on tehnyt
hyväksemme meillä pitäisi olla voimakas, toimiva ja kestävä usko. Sen
sijaan että napisisimme ja valittaisimme, meidän tulisi sydämestämme
sanoa: 'Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen
pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää
hän on sinulle tehnyt' (Ps. 103: 1, 2)." -Patriarkat ja Profeetat s. 271,
272.
5. Kuinka voimme auttaa toisiamme olemaan joutumatta synnin
pettämiksi ja paaduttamiksi? Hebr. 3:13.
"Näin, että elämme seulonnan aikaa. Saatana tekee kaikkensa
riistääkseen sieluja Kristuksen kädestä ja saattaakseen heidät
polkemaan jalkoihinsa Jumalan Pojan. Enkeli toisti nämä sanat hitaasti
ja painokkaasti: ''Kuinka paljon ankarampi rangaistus onkaan sille, joka

on tallonut jalkoihinsa Jumalan Pojan ja liiton veren, jossa hänet on
pyhitetty, ja jättäytynyt armon Hengen ulkopuolelle." -Testimonies for
the Church
6. Millaista on niiden ihanteellinen elämä, jotka ottavat vastaan
Kristuksen? Hebr. 3:14.
"Luonnetta kehitetään. Jumalan enkelit arvioivat moraalista arvoa.
Jumala koettelee kansaansa. Enkeli lausui nämä sanat minulle:
'Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen
sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehottakaa
toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan 'tänä päivänä', ettei teistä
kukaan synnin pettämänä paatuisi; sillä me olemme tulleet osallisiksi
Kristuksesta kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa
oli, vahvoina loppuun asti'" -Testimonies for the Church
7. Kuinka paljon syntiselle annetaan aikaa katua? Hebr. 3:15.
"Käänny tänä päivänä Herran puoleen. Jokainen tekosi tekee sinut
paremmaksi tai pahemmaksi. Jos tekosi ovat Saatanan puolella, ne
jättävät jälkeensä vaikutuksen, joka ei jää ilman seurauksia. Vain
puhdas ja pyhä voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan Tänä päivänä,
jos kuulette hänen ääntään, älkää paaduttako sydämiänne, ettei teidän
polkunne päättyisi tyhoon." -The Adventist Home
"Sana saa ylpeät nöyriksi, keikaroivat katuviksi ja tottelemattomat
kuuliaisiksi. Ihmiselle luontaiset syntiset tavat ovat kietoutuneet
päivittäiseen arkeen. Mutta sana saa lihalliset himot kaikkoamaan. Se
erottaa ajatukset ja mieliteot. Se jakaa kuoren ja ytimen, leikaten pois
lihan himot, saaden ihmiset halukkaiksi kärsimään Herransa puolesta
(MS 42, 1901)." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
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Kapinallinen kansa

Esipuhe
"Saatanan pettävän voiman paras todiste on se, että se eksyttää johtoonsa
alistuneet luulemaan olevansa Jumalan palveluksessa. Kun Koorah,
Daatan ja Abiram kapinoivat Mooseksen johtoa vastaan, he luulivat
vastustavansa vain inhimillistä johtajaa, joka oli heidän kaltaisensa, ja
uskoivat siten tosiaan tekevänsä Jumalalle Palveluksen. Mutta
hylkäämällä Jumalan valitseman välikappaleen he hylkäsivät Kristuksen
ja loukkasivat Jumalan Henkeä. Samoin juutalaiset kirjanoppineet ja
vanhimmat Kristuksen aikana tunnustivat innokkaasti puolustavasa
Jumalan kunniaa mutta silti ristiinnaulitsivat hänen Poikansa. Tämä
sama mieli on yhä vieläkin niillä, jotka toimivat oman tahtonsa
mukaisesti vastoin Jumalan tahtoa." -Patriarkat ja Profeetat s. 621
1. Kuinka monet israelilaisista kapinoivat
matkallaan luvattuun maahan? Hebr. 3:16.

Jumalaa

vastaan

2. Mikä oli seuraus heidän synnistään Jumalaa kohtaan? Hebr. 3:17.
3. Mikä lupaus annettiin niille, jotka eivät noudattaneet Jumalan
tahtoa? Hebr. 3:18.
4. Mikä oli ensimmäinen askel heidän tottelemattomuudessaan
Jumalaa kohtaan? Hebr. 3:19.
"Jumalan tahto ei ollut, että Israelin lapset vaeltaisivat neljäkymmentä
vuotta erämaassa. Hän halusi viedä heidät suoraan Kanaanin maahan ja
tehdä heistä siellä pyhän, onnellisen kansan. Mutta he eivät voineet
päästä sinne epäuskon tähden. Hebr. 3:19. Luopumuksensa tähden he
hukkuivat erämaassa, ja toinen sukupolvi nousi ottamaan haltuunsa
luvatun maan. Samoin ei ollut Jumalan tahto, että Kristuksen tuleminen
viipyisi niin kauan ja hänen kansansa jäisi niin moneksi vuodeksi tähän
synnin ja surun maailmaan. Mutta epäusko erotti nämä ihmiset
Jumalasta. Kun he kieltäytyivät tekemästä sitä työtä, minkä hän oli
heille määrännyt, hän antoi toisten nousta julistamaan sanomaa.
Laupeudessaan maailmaa kohtaan Jeesus lykkää tulemistaan, niin että
syntiset saavat tilaisuuden kuulla varoituksen ja löytää hänessä suojan,

ennen kuin Jumalan viha vuodatetaan." -Suuri taistelu s. 454.
5. Mitä tarkoitusta varten israelilaisten
pyhiin kirjoituksiin? 1 Kor. 10:11, 12.

historia

tallennettiin

"'Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu
varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. Sen
tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea' (1. Kor. 10:11,
12). Saatana tietää hyvin, mitä tekoa ihmissydän on, ja tutkittuaan asiaa
pirullisen tiiviisti tuhansia vuosia hän tuntee tarkoin, missä kohdin
mikin luonne on helpoimmin haavoitettavissa. Ja niin hän on
sukupolvesta toiseen pyrkinyt kukistamaan voimakkaimpiakin, Israelin
ruhtinaita, samoilla kiusauksilla, jotka osoittautuivat niin tehokkaiksi
Baal-Peorin vuorella. Pitkin aikakausien rannikkoa nähdään
luonnehylkyjä, jotka ovat haaksirikkoutuneet aistillisen hillittömyyden
salakareihin. Lähestyessämme ajan loppua ja Jumalan kansan päästyä
taivaallisen Kanaanin rajalle saatana on samoin kuin muulloinkin
kaksinkertaistava ponnistuksensa saadakseen heidät estetyiksi
pääsemästä tuohon ihanaan maahan. Hän punoo paulojaan jokaisen
sielun menoksi. varuillaan on oltava muidenkin kuin vain
tietämättömien ja sivistymättömien, sillä hän kohdistaa kiusauksensa
myös korkeimmassa asemassa ja pyhimmissä tehtävissä oleviin. Jos
hän voi saastuttaa heidän sisäisen elämänsä, hän voi heidän kauttaan
johtaa monia turmioon. Ja hän käyttää nykyään samoja välikappaleita
kuin kolme tuhatta vuotta sitten. Maailmallisilla ystävyyssuhteilla,
kauneuden tehovoimalla, huvittelunhalulla, hilpeydellä, kemuilla tai
viinimaljalla hän houkuttelee rikkomaan seitsemättä käskyä."
-Patriarkat ja profeetat s. 439, 440.
6. Mikä oli heidän pääasiallinen
Jumalaa kohtaan? Ps. 78:17-31.

tyytymättömyyden

syynsä

7. Mitä Jumala teki Israelille perustaakseen heistä vahvan ja vauraan
kansan? Neh. 9:13, 14.
8. Mitä seurasi heidän kapinastaan Jumalaa kohtaan? 2 Aik. 36:14,
21.

"Epäuskoa ei kannusteta lainkaan. Herra ilmaisee armonsa ja voimansa
uudelleen ja uudelleen, ja tämän pitäisi opettaa meille, että oli tilanne
mikä hyvänsä, on aina kannattavaa vaalia uskoa, puhua uskon sanoja ja
tehdä uskon tekoja. Meidän ei tule antaa sydämiemme ja käsiemme
heikentyä antamalla epäluuloisten mielten kylvää sydämiimme
epäilyksen ja epäuskon siemeniä." -Seventh-day Adventist Bible
Commentary
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Haasteena päästä Jumalan lepoon
Esipuhe
"Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä
annan teille levon." -Matt. 11:28
1. Mikä varoitus annettiin heprealaisille kristityille Jumalan lepoa
koskien? Hebr. 4:1.
"Jumala haluaisi kansansa luottavan Häneen ja pysyttelevän Hänen
rakkaudessaan, mutta se ei tarkoita, ettei meidän tarvitse pelätä tai olla
epävarmoja. Jotkut vaikuttavat ajattelevan, että jos ihmisellä on terve
Jumalan tuomion pelko, se on todiste hänen puuttuvasta uskostaan;
mutta näin ei ole.
Oikea Jumalan pelko, usko Hänen uhkauksiinsa, saa aikaan
vanhurskauden rauhanomaisia hedelmiä. Monilla pitäisi olla tämä henki
tänä päivänä, ja heidän tulisi kääntyä Herran puoleen nöyrällä,
katuvalla mielellä, sillä Herra ei ole antanut niin montaa pelottavaa
uhkausta, julistanut niin vakavia tuomioita Sanassaan, jotta nämä
yksinkertaisesti kirjoitettaisiin ylös, vaan Hän tarkoittaa mitä Hän
sanoo. Eräs näistä sanoo 'Kauhu on vallannut minut pahojen ihmisten
tähden, jotka hylkäävät sinun lakisi'. Paavali sanoo: 'Tuntien Herran
pelon me vetoamme ihmisiin." -Seventh-day Adventist Bible

Commentary
2. Miksi muinaiselle israelille saarnattu evankeliumi ei hyödyttänyt
heitä? Hebr. 4:2.
"Evankeliumi. Kirjaimellisesti käännettynä 'ilosanoma'. Vanhan
testamentin aikoihin evankeliumia 'saarnattiin' erilaisten seremonioiden,
uhrien ja rituaalien kautta, mutta se oli sama evankeliumi, jota Kristus
julisti myöhemmin.
Sana 'saarna'. Kirjaimellisesti 'kuultava sana' tai 'kuultu sana'.
Olla hyödyttämättä heitä. Ellei 'saarnattu sana' kohtaa kuulijan uskoa,
se ei hyödytä häntä. Kristuksen henkilökohtaisen sanoman tehokkuus
Hänen ollessaan maan päällä oli myöskin riippuvainen sen kuulijoiden
vastaanottavaisuudesta. Nasaretista sanotaan, että 'ja heidän epäuskonsa
tähden Hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa.' (Matt. 13:58)
Tämän periaatteen toiminta havainnollistetaan selvästi vertauksessa
kylväjästä." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
3. Kuinka Kristuksen opetukset hyödyttivät Hänen kuulijoitaan?
Matt. 7:24-27; 13:22, 23.
4. Kuinka uskovaiset vastaavat kutsuun tulla hengelliseen lepoon?
Hebr. 4:3 (ensimmäinen osa).
"Me, jotka olemme uskoneet. Eli, me kristityt, tarkoittaen tarkalleen
apostolisen seurakunnan kääntyneitä juutalaisia."
"Tule sisään. Tai, 'ole tulemassa sisään.' Kutsu on vieläkin voimassa;
sen lisäksi jotkut hyväksyvät kutsun tulla Jumalan 'lepoon' uskon
avulla.
"Lepo. Kirjaimellisesti, "lepo', tarkoittaen juuri sitä samaa 'lepoa',
johon on jo viitattu kappaleissa 3:11, 18, 4:1. 'Lepo', johon kristityt,
mukaanlukien kääntyneet juutalaiset, pääsevät, on juuri sama
hengellinen lepo, johon Jumala on kutsunut muinaiset israelilaiset
sisään -- sielun 'lepo', joka tulee täydellisen antautumisen Kristukselle
kautta, ja oman elämän sovittamiseksi Jumalan ikuisen tarkoituksen
mukaiseksi (cf. Jes. 30:15; Jer. 6:16; Matt. 11:29).
"Kuten hän sanoi. Kirjoittaja on juuri varmistanut, että yksi

kerrallaan, kristityt uskovaiset saavuttavat saman hengellisen 'levon',
jonka Jumala tarkoitti muinaisen Israelin saavuttavan, mutta josta he
kansana jäivät ulkopuolelle. Alkaen tästä pisteestä ja jatkuen läpi 8.
jakeen hän asettaa nähtäville todistusaineiston, jonka perusteella hän
tekee päätelmän, joka järkyttää kääntymättömiä juutalaisia ja joka on
arvoitus monille, ellei useimmille kääntyneille juutalaisille. 9. jakeessa
hän päättää tämän päätelmänsä vahvistaen hänen pääasiallisen
lähtökohtansa, joka on, että Jumalan 'lepoon' pääseminen vaatii
kristityn uskon, niin kuin se ennen tapahtui juutalaisuuden kautta."
-Seventh-day Adventist Bible Commentary
5. Miksi muinaiset israelilaiset eivät päässeet heille luvattuun
hengelliseen lepoonsa? Hebr. 4:3 (loppuosa).
"1.Jumala oli vannonut että kirjaimellinen Israel ei pääsisi Hänen
'lepoonsa'.
"2. Siitä huolimatta Jumalan 'työt' täällä -- Hänen tarkoituksensa
ihmiskunnalle -- oli
saatu päätökseen' [''viimeistelty'] maailman perustamisesta lähtien.
Alussa Jumala oli päättänyt, että ihmiset pääsisivät Hänen lepoonsa.
Jumalan vala saattaa pintapuolisesti katsottuna näyttää olevan
ristiriidassa Hänen alkuperäisen tarkoituksensa kanssa. Tarkoittaako
tämä vala, että Hän kumoaa alkuperäisen suunnitelmansa? Vai etsiikö
Hän uutta kohdetta suunnitelmalleen varmistaakseen sen?
"3. Todistaakseen, että Jumala saavuttaa päämääränsä kirjoittaja viittaa
4. jakeessa luomistyöhön. Hänen leponsa seitsemäntenä päivänä
todistaa Hänen loppuun suoritetusta luomistyötänsä. Huomaa sanat
'tulivat valmiiksi' ja 'päätti' (1. Moos. 2:1-3).
"4. Hebr. 4:5 Jumalan julistus, että muinainen Israel ei pääsisi Jumalan
lepoon, toistetaan ja asetetaan 4. jakeen ajatuksen kanssa vierekkäin
osoittamaan, että Herra tekee niinkuin on aikonut, kuten luomistyössä.
"5. Loppuun suoritettu luomistyö, jonka todistaa Jumalan lepääminen
luomisviikon
seitsemäntenä
päivänä,
on
todiste
Jumalan
muuttumattomasta tarkoituksesta. Tämä oli Paavalin tärkein perustelu.
Vähempiarvoinen perustelu oli, että Jumala oli tarkoittanut niin, että
Hänen valittu kansansa pääsisi Hänen lepoonsa, mutta 'ne, joille hyvä
sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden

tähden.' Se johtaa hänet johtopäätökseen, että ' varmana pysyy, että
muutamat pääsevät siihen.'
"6. Lisätodisteena päättelylleen kirjoittaja viittaa 7. jakeessa Psalmiin
95, että edellisten sukupolvien epäonnistumiset eivät ole muuttaneet
Jumalan suunnitelmaa tai kumonneet Hänen alkuperäistä kutsuaan.
Katso vertausta suurista juhlista (Luuk. 14:16-24).
"7. jakeessa hän vetää johtopäätöksen 7. jakeesta, missä Jumala
mainitsee 'tämän päivän'. Se viittaa Daavidin aikaan, ja vaikka Joosua
vei kansansa Kanaanin maan lepoon, on ilmeistä, että sillä ei tarkoiteta
sitä Jumalan hengellistä lepoa, jota Jumalan haluaa kansansa nauttivan.
"8. Kaikkien päättelyidensä (jakeissa 3-8) tuloksena kirjoittaja toteaa:
'Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva'." SDA
6. Mistä löydämme alkuperäisen kuvauksen Jumalan levosta? Hebr.
4:4; 1. Moos. 2:2.
7. Mikä oli varsinainen syy, miksi muinaiset israelilaiset eivät voineet
päästä Jumalan lepoon? Ps. 95:9,10; 78:18,19.
8. Minkä päätöksen Jumala teki heidän epäuskonsa tähden? Hebr.
4:5; Ps. 95:11.
"Jumala toimii yhteistyössä ihmisten tahdon ja toimien kanssa. On
jokaisen ihmisen etuoikeus ja velvollisuus uskoa Jumalan sanaan, uskoa
Jeesukseen henkilökohtaisena vapahtajanaan ja vastata tarmokkaasti ja
välittömästi Hänen tekemiin armon ehdotuksiinsa. Hänen tulee tutkia ja
noudattaa pyhää opastusta kirjoituksista. Hänen tulee perustaa uskonsa
ennemminkin Jumalan Sanan todistukseen kuin tunteeseen (MS 3,
1895)." -Seventh-day Adventist Bible commentary
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Sanan kääntävä voima
Esipuhe

"Sana saa ylpeät nöyriksi, keikaroivat katuviksi ja epäkuuliaiset
kuuliaisiksi. Ihmiselle luontaiset syntiset tavat ovat kietoutuneet
päivittäiseen arkeen. Mutta sana saa lihalliset himot kaikkoamaan. Se
erottaa ajatukset ja mieliteot. Se jakaa kuoren ja ytimen, leikaten pois
lihan himot, saaden ihmiset halukkaiksi kärsimään Herransa puolesta
(MS 42, 1901)." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
1. Kenelle lupaus annettiin, kun muinainen Israel ei ollut
kelvollinen pääsemään lepoon epäuskonsa tähden? Hebr. 4:5-7.
"Kristus ei moittinut eikä kiittänyt poikaa, joka joksikin aikaa kieltäytyi
tottelemasta isänsä käskyä. Ei niissä, jotka tämän ensimmäisen pojan
tavoin kieltäytyvät olemasta kuuliaisia, ole mitään kehuttavaa. Ei
heidän suorasukaisuuttaan ole pidettävä hyveenä. Pyhyyden ja totuuden
pyhittämänä se kyllä saisi ihmiset rohkeasti todistamaan Kristuksesta,
mutta sellaisenaan ja syntisen käyttämänä se on loukkaava ja uhmaava
eikä puutu paljoakaan herjauksesta. Ei ihminen ole yhtään vähemmän
syntinen siksi, ettei ole tekopyhä. Kun kuulemme sydämessämme
Pyhän Hengen vetoomukst, on ainoa turvamme siinä, että vastaamme
niihin viipymättä. Kun kuulet kehotuksen: 'Mene tänään tekemään työtä
minun viinitarhaani', niin älä torju kutsua. Tänä päivänä, jos te kuulette
hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne' (Hebr. 4:7).
Kuuliaisuuden lykkääminen tuonnemmaksi ei ole turvallista. Et ehkä
koskaan enää kuule uutta kutsua." -Kristuksen vertaukset s. 204, 205.
2. Jos muinaiset israelilaiset löysivät leponsa Kanaanista, miksi
annettiin toinen kutsu Jumalan lepoon Psalmien ennustuksissa?
Hebr. 4:8, Ps. 95:7, 8.
3. Mikä toivo oli Jumalan kansalla muinaisina aikoina? Hebr. 4:9.
4. Mitä jokaisen ihmisen tulee suorittaa elämässään ennen kuin hän
voi mennä Jumalan lepoon? Hebr. 4:10.
"Tässä puhuttu lepo on armon lepo, jonka saavuttaa seuraamalla ohjeita
ja työskentelemällä väsymättä. Ne, jotka oppivat Jeeusksesta, Hänen
nöyryydestään ja sävyisyydestään, löytävät levon harjoittaessaan Hänen

oppejaan. Ne, jotka ovat haluttomia palvelemaan Herraa uskollisesti,
hartaasti ja rakkaudentäyteisesti eivät löydä hengellistä lepoa tässä tai
tulevassa elämässä. Vain hartaalla työskentelyllä voi saavuttaa rauhan ja
onnen Pyhässä Hengessä -- onnellisuuden maan päällä ja kirkkauden
sen jälkeen.
Siispä työskennelkäämme. Puhukaa usein sanoja, jotka vahvistavat ja
innoittavat
kuulijaansa.
Olemme
kaiken
kaikkiaan
liian
välinpitämättömiä. Unohdamme, että työtoverimme ovat usein uskon ja
kannustuksen sanojen tarpeessa. Kun joku on hankaluuksissa, kutsu
hänet luoksesi ja puhu rauhoittavia sanoja hänelle. Se on tosi
ystävyyttä.(MS 42, 1901)." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
5. Kuinka hyvin täytyy kaikkien kristittyjen olla valmistautuneita
päästäkseen Jumalan lepoon? Hebr. 4:11.
"Raamattu ei tunnusta uskovaista, joka on joutilas, vaikka hänellä olisi
miten korkea koulutus tai ammatti tahansa. Taivaassa tulee olemaan
työllisyyttä. Lunastettu tila ei ole toimeton tila. Siten on olemassa lepo
Jumalan ihmisille, mutta se lepo löytyy rakkaudentäyteisestä
palvelemisesta." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
6. Mistä löydämme alkuperäisen kuvauksen Jumalan levosta? Hebr.
4:4; 2 Moos. 2:2.
7. Kuinka monta olentoa on Jumalan jatkuvan tarkkailun alla? Hebr.
4:13.
"Ikuisuuden kannalta on tärkeää, että jokainen tutkii omaa sydäntään ja
kehittää jokaista Jumalan suomaa luonnonlahjaa. Muistakaamme, ettei
kenenkään sydämessä ole vaikutinta, jota Herra ei selvästi näe. Jokaisen
vaikuttimet punnitaan yhtä tarkasti kuin jos koko ihmisen kohtalo
riippuisi tästä yhdestä tuloksesta. Tarvitsemme yhteyttä jumalalliseen
voimaan voidaksemme saada lisää selkeää valoa ja ymmärtämystä tästä
syy-seuraussuhteesta. Meidän täytyy kasvattaa ymmärtämyksemme
voimia olemalla osallisia jumalallisesta luonteesta ja pakenemalla
maailmamme intohimon turmeluksesta. Tutkikaamme jokainen tarkasti
sitä juhlallista totuutta, että Jumala taivaassa on totta, ja että ei ole

olemassa suunnitelmaa, miten hyvänsä yksityiskohtaista, eikä
vaikutinta, miten hyvänsä tarkoin kätkettyä, jota Hän ei selvästi näe.
Hän lukee jokaisen sydämen salaiset suunnitelmat. Ihmiset voivat
suunnitella petollisia toimia tulevaisuuden varalle ajatellen että Jumala
ei ymmärrä; mutta sinä suurena päivänä, jolloin kirjat avataan ja
jokainen tuomitaan kirjoihin kirjoitettujen asioiden perusteella, nuo
toimet näkyvät paljaana..."
"Herra
näkee
ja
ymmärtää
kaiken
epärehellisyyden
suunnitelmissamme, jokaisen laittoman omaisuuden tai varojen
anastamisen, luvattomien keinojen käyttämisen ja kaiken
epäoikeudenmukaisuuden toisia ihmisiä kohtaan." -Seventh-day
Adventist Bible Commentary
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Kristuksen ylempiarvoisuus pappeudessa
Esipuhe
"'Ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi' - ylin opettaja, sillä papit
olivat opettajia - 'ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi
sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu
samalla lailla kuin mekin' (Hebr. 4:15)." -Elämä ja kasvatus s. 75
1. Miten kristityt kuvailevat ylimmäistä pappiaan? Hebr. 4:14.
"Jumalan Poika... on täyttänyt valansa ja noussut taivaisiin ottamaan
paikkansa taivaallisten joukkojen Johtajana. Hän täytti yhden vaiheen
pappeudestaan kuolemalla ristillä langenneen ihmiskunnan tähden. Nyt
hän täyttää toista vaihetta vetoamalla Isänsä edessä katuvan, uskovan
syntisen puolesta, esittäen Jumalalle Hänen kansansa uhrit. Ottaessaan
ihmisen luonnon ja voittaen vihollisen kiusaukset, ja saavuttaessaan
jumalallisen täydellisyyden, Hänelle on luovutettu tuomitsemisvalta
maailmassa. Jokaisen elämä tuodaan hänen eteensä arvioitavaksi. Hän
lausuu tuomionsa, antaen jokaiselle hänen ansionsa mukaan (MS 42,

1901)." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
2. Kuinka monta inhimillistä kiusausta Kristuksen täytyi kestää
pystyäkseen tuntemaan myötätuntoa inhimillisyyttä kohtaan?
Hebr. 4:15.
"Ne, jotka väittävät että Kristuksen ei ollut mahdollista tehdä syntiä,
eivät voi uskoa että Hän todella otti Itselleen ihmisluonnon. Mutta eikö
Kristusta kiusattu Saatanan toimesta sekä erämaassa, että läpi Hänen
elämänsä, lapsuudesta aikuisuuteen? Hän joutui kiusaukseen aivan
kuten me, ja koska Hän onnistuneesti vastusti kaikenlaisia kiusauksia,
Hän antoi ihmisille täydellisen esimerkin, ja Kristuksen laajan
huolenpidon kautta voimme tulla osallisiksi jumalallisesta luonteesta ja
paeta maailman himon turmelusta." -Seventh-day Adventist Bible
Commentary
"Pimeyden voimat hyökkäsivät Jumalan Poikaa vastaan joka askeleella.
Hänen kasteensa jälkeen Henki ajoi Hänet erämaahan ja Hän kärsi
kiusauksista neljänkymmenen päivän ajan. Minulle on tullut kirjeitä,
joissa on vakuutettu, että Kristuksella ei voinut olla inhimillistä
luonnetta, sillä muutoin Hän olisi langennut samanlaisten kiusausten
alla. Jos hänellä ei olisi ollut inhimillistä luonnetta, Hän ei voisi olla
meidän esimerkkimme. Jos hän ei olisi ottanut meidän luonnettamme,
Häntä ei olisi voitu kiusata kuin ihmistä kiusataan. Jos hänelle ei olisi
ollut mahdollista taipua kiusaukseen, Hän ei voisi olla auttajamme. On
juhlallinen totuus, että Kristus tuli taistelemaan taistelujaan ihmisenä, ja
ihmisen puolesta. Hänen kiusauksensa ja voittonsa kertoo meille että
ihmiskunnan tulee seurata tätä esimerkkiä; ihmisen täytyy ottaa
jumalallinen luonne." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
3. Mikä rohkaisu annetaan kaikkien aikojen uskoville? Hebr. 4:16.
"Raamatussa käytetään sanontaa 'Jumalan Valtakunta' merkitsemään
sekä armon että kirkkauden valtakuntaa. Armon valtakunnasta puhuu
Paavali Heprealaiskirjeessään. Viitattuaan Kristukseen, armolliseen
välimieheemme, joka säälii meidän heikkouksiamme, apostoli jatkaa:
'Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että
saisimme laupeuden ja löytäisimme armon.' Hebr. 4: 16. Armon istuin

(engl. kään.: valtaistuin) edustaa armon valtakuntaa; sillä missä on
valtaistuin, siellä on myös valtakunta. Monissa vertauksissaan Kristus
käyttää sanontaa 'taivasten valtakunta' osoittamaan Jumalan armon
työtä ihmisten sydämissä." -Suuri taistelu s. 333
Aaronilainen pappeus
4. Mitä jokaisen ylimmäisen papin Aaronin perheestä täytyi tehdä
seremoniapalveluksissa? Hebr. 5:1-4.
Melkisedekin pappeus
5. Mikä ennustus meillä on Kristuksen pappikunnasta? Hebr. 5:5,6;
Ps. 110:4.
6. Mikä ero oli Aaronilaisen ja Melkisedekiläisen pappikunnan
järjestyksessä? Ps. 40:6-8.
7. Mitä Kristus ylimmäisenä pappina tarjosi Jumalalle eläinuhrien
sijaan? Hebr. 5:7, 8.
"Jumala ei ole tyytyväinen joidenkin alaistensa puutteelliseen Ilsekieltäymykseen. Heillä ei ole työnsä taakkaa päällänsä. He tuntuvat
olevan kuoleman kaltaisessa huumaantuneessa tilassa. Jumalan enkelit
ovat hämmästyneitä ja häpeissään tästä Ilse-kieltäymyksen puutteesta ja
itsepäisyydestä. Pelastuksemme Järjestäjä työskenteli ja kärsi
puolestamme, kielsi Itsensä, ja Hänen koko elämänsä oli yhtä
ahertamista ja kieltäymystä. Hän olisi voinut viettää päivänsä maan
päällä runsaudessa ja mukavuudenhaluisesti, ja heittäytyä elämän
iloihin; mutta Hän ei ajatellut omaa mukavuuttaan. Hän eli tehdäkseen
muille hyvää. Hän kärsi pelastaakseen muut kärsimykseltä. Hän kesti
loppuun asti ja viimeisteli työn, joka Hänelle annettiin tehtäväksi.
Kaikki tämä tehtiin meidän pelastamiseksemme tuholta. Ja voiko olla
niin, että me arvottomat suuren rakkauden kohteet etsimme parempaa
paikkaa tässä elämässä kuin annettiin meidän Herrallemme? Jokainen
hetki elämässämme on Hänen suuren rakkautensa siunausta, ja juuri
tästä syystä emme voi täysin ymmärtää, miten suurelta kärsimykseltä
meidät on pelastettu. Voimmeko katsoa Häntä, jonka meidän syntimme
ovat lävistäneet, ja olla haluttomia juomaan Hänen kanssaan häpäisyn

ja surun katkeran maljan? Voimmeko katsoa ristiinnaulittuun
Kristukseen ja toivoa pääsevämme Hänen valtakuntaansa mitenkään
muuten, kuin monien koettelemusten kautta?" -Testimonies for the
Church
8. Minkä ominaisuuksien perusteella
Lunastajamme? Hebr. 5:9, 10.

Kristuksesta

tuli meidän

Ihmisenä Kristus pääsi kosketukseen ihmisten kanssa, Jumalana Hän on
yhteydessä Jumalan valtaistuimen kanssa. Ihmisen Poikana Hän antoi
meille esimerkin kuuliaisuudesta; Jumalan Poikana Hän antaa meille
voimaa totella. Kristus se oli, joka puhui Moosekselle pensaasta
Hoorebin vuorella sanoen: 'Minä olen se, joka minä olen'... 'Sano
israelilaisille näin: 'MINÄ OLEN lähetti minut teidän luoksenne.'" 2
Moos. 3:14. Tämä oli Israelin vapautuksen vakaus. Kun Seimen lapsi,
nöyrä ja sävyisä Vapahtaja on Jumala 'ilmestynyt lihassa.' 1 Tim. 3:16.
Ja meille Hän sanoo: 'Minä olen se hyvä paimen.' 'Minä olen se elävä
leipä.' 'Minä olen tie ja totuus ja elämä.' 'Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.' Joh. 10:11; 6:51; 14:6; Matt. 28:18. MINÄ
OLEN jokaisen lupauksen pantti. MINÄ OLEN; älä pelkää. 'Jumala
meidän kanssamme' on vakuus meidän vapautuksestamme synnistä,
takuu meidän voimastamme totella taivaan lakia." -Aikakausien toivo s.
14
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Oppimisen velvollisuudet
Esipuhe
"Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää, ja ymmärtäväinen hankkikoon
elämän ohjetta..." -Snl. 1:5.
1. Mikä rohkaisu annettiin juutalaisille kristityille Juudeassa? Hebr.
5:11-14.

"Paavali halusi puhua Korinton seurakunnalle hengellisistä asioista.
Mutta surukseen hän löysi sen heikossa kunnossa. Seurakunnan jäsenet
eivät voineet edes sietää kuulla totuutta itsestään. [1 Kor. 3:1, 2
lainattu.] Tämän kansan henkinen kasvu oli niin kitukasvuista, että
pelkkä 'Näin sanoo herra' oli loukkaus heille. Paavali tiesi, että
antamalla heille totuuden hänet leimattaisiin syyttäjäksi ja vikojen
etsijäksi (MS 74, 1899).
Ne, joita puhuteltiin näillä sanoilla, eivät olleet saaneet ravintoa
Kristuksessa, eivätkä siten kehittyneet hengellisessä tiedossa. Paavali
sanoi, 'olen ruokkinut teitä maidolla' - helposti ymmärrettäviä ja
yksinkertaisia totuuksia, sopivia käännynnäisille, jotka ovat nuoria
uskossa; 'en lihalla' -- kiinteä, ravitseva, hengellinen ruoka, sopiva
niille, jotka ovat edistyneet jumalallisten asioiden tietämyksessä. He
olivat eläneet matalalla tasolla, pinnallisilla totuuskohdilla, jotka eivät
vaadi ajatusta, eivät syvää tutkimista (MS 70, 1901).
"Seurakunnissa ei voi olla vahvempaa todistuaineistoa siitä, että
Raamatun totuudet eivät ole pyhittäneet vastaanottajia, kuin heidän
sitoumuksensa johonkin suosikkisaarnaajaan ja haluttomuutensa
hyväksyä ja hyötyä toisen opettajan töistä, joka on lähetetty heille
Jumalan kaitselmuksesta. Herra lähettää apua seurakunnalleen heidän
tarpeensa mukaan, ei heidän valintansa mukaan; sillä lyhytkatseiset
kuolevaiset eivät voi erottaa, mikä on heille parhaaksi. Harvoin yhdellä
saaranajalla on kaikki pätevyydet, joita tarvitaan minkä tahansa
seurakunnan kaikkien vaatimusten täyttämiseksi, jotta siitä
seurakunnasta tulisi kristitty; siksipä Jumala lähettää muita saarnaajia
seuraamaan häntä, yksi toisensa jälkeen, ja jokaisella on joitakin taitoja,
jotka muilta puuttuvat." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
Papinviran tarve
2. Mitä korkeampaa koulutusta tarjotaan kaikille kristityille? Hebr.
6:1, 2.
"Kirjoituksista käy selvästi ilmi, että pyhitys on edistyksellistä. Kun
syntinen saavuttaa rauhan Jumalan kanssa sovituksen veren kautta,
kristityn elämä on vasta alkanut. Nyt hänen tulee 'mennä kohti
täydellistymistä'; kasvaa 'Kristuksen täydellisyyden mittoihin.' Apostoli

Paavali sanoo: 'Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden
minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti,
mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa,
johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa
Jeesuksessa.' Filip. 3:13, 14. Ja Pietari asettaa eteemme askeleet, joiden
kautta pyhitys tulee saavuttaa: '...niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella
ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä,
ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä
kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta... sillä jos sen teette,
ette koskaan lankea." 2 Piet. 1:5-10.
Niissä, jotka kokevat Raamatullisen pyhityksen, ilmenee nöyryyden
henki. Mooseksen tavoin he ovat nähneet pyhyyden juhlallisen
ylevyyden ja he huomaavat oman mitättömyytensä verrattuna
iankaikkisen Jumalan puhtauteen ja ylevään täydellisyyteen."
-Patriarkat ja profeetat s. 465
3. Missä tilanteessa kristittyjen
perusopetuksia? Hebr. 6:3.

tulisi

toistaa

Kristuksen

4. Mille vaaralle kristityt asettavat itsensä alttiiksi, jos he ajautuvat
pois totuudesta, johon heidät on käännytetty? Mitä vaadittaisiin
heidän uuteen kääntymiseensä? Hebr. 6:4-6.
"Pyhissä tehtävissä palvelevien esimerkin tulisi saada ihmiset
kunnioittamaan Jumalaa ja pelkäämään hänen loukkaamistaan. Kun ne,
jotka 'Kristuksen puolesta' (2 Kor. 5:20) esittävät ihmisille Jumalan
armon ja sovituksen sanomaa, käyttävät hyväkseen pyhää asemaansa
tyydyttääkseen itsekkäitä tai aistillisia halujaan, he antautuvat erittäin
tehokkaiksi saatanan välikappaleiksi. Hofnin ja Piinehaan tavoin he
pitävät 'Herran uhrilahjan halpana' ja saavat toisetkin tekemään samoin.
He voivat jonkin aikaa toimia salaa väärinkin, mutta kun heidän
todellinen luonteensa lopulta tulee ilmi, järkyttyvät ihmiset uskossaan,
mikä johtaa usein siihen että he menettävät luottamuksensa uskontoon.
He eivät sen jälkeen enää pysty luottamaan kehenkään, joka sanoo
opettavansa Jumalan sanaa, vaan suhtautuvat epäillen Kristuksen tosi
palvelijankin sanomaan. Heidän mielessään herää aina kysymys:
'Mahtaako tämäkin osoittautua sen kaltaiseksi, jota luulimme niin

pyhäksi, vaikka olikin niin turmeltunut?' Näin ei Jumalan sana pääse
voimallisesti vaikuttamaan ihmissieluihin. Nuhdellessaan poikiaan Eeli
lausui jotakin niin vakavaa ja pelottavan painavaa, että kaikkien pyhissä
tehtävissä palvelevien on syytä pysähtyä miettimään sitä: 'Jos ihminen
rikkoo ihmistä vastaan, niin Jumala voi olla hänelle välittäjänä; mutta
jos ihminen rikkoo Herraa vastaan, niin kuka voi ruveta hänelle
välittäjäksi?' Jos heidän rikoksensa koskisivat vain toisia ihmisiä, voisi
tuomari aikaansaada sovituksen määräämällä rangaistuksen ja
vaatimalla hyvitystä, ja näin rikkojat saisivat anteeksi. Tai elleivät he
olleet syyllistyneet johonkin liian uhmahenkiseen syntiin, olisi syntiuhri
voitu suoritta heidän hyväkseen. Mutta heidän syntinsä liittyivät niin
kiinteästi siihen virkaan, jota he hoitivat Korkeimman Jumalan
pappeina ja syntiuhrien suorittajina, ja he olisivat siinä määrin
häväisseet ja rienanneet Jumalan työtä kansan nähden, ettei heitä voinut
enää mikään sovittaa. Ei heidän oma isänsäkään, niin ylimmäinen pappi
kuin olikin, uskaltanut ryhtyä heidän välimiehekseen; hänkään ei
kyennyt suojaamaan heitä pyhän Jumalan vihalta. Kaikista syntisistä
syyllisimpiä ovat ne, jotka saattavat halveksittavaksi juuri ne keinot,
joilla Jumala tahtoo pelastaa ihmisen - jotka 'jälleen itsellensä
ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät' (Hebr. 6:6).
PP.
Esimerkki luonnosta
5. Kuinka Jeesus katselee maata, joka imee sateen, joka lankeaa sen
päälle ja kasvattaa hyödyllisen sadon niille, joita varten se on
viljelty? Hebr. 6:7.
"Huolimatta kaikesta siitä, mitä on puhuttu ja kirjoitettu käytännöllisen
työn arvosta, edelleenkin on vallalla käsitys, että se on alentavaa.
Nuoret miehet ovat innokkaita tulemaan opettajiksi, virkamiehiksi,
kauppiaiksi, lääkäreiksi, lakimiehiksi tai jonkin muun sellaisen toimen
haltijoiksi, jossa ei tarvitse tehdä ruumiillista työtä. Nuoret naiset
karttavat taloustyötä ja valmistuvat muille aloille. Tällaisten on
tarpeellista oppia, ettei ketään ihmistä alenna rehellinen uurastus.
Joutilaisuus ja itsekkyys on alentavaa. Joutilaisuus ruokkii
itsehemmottelua, ja seurauksena on tyhjä ja hyödytön elämä - otollinen
maaperä kaiken pahan kasvulle. 'Maa, joka särpii sisäänsä sen päälle

usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä
viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta; mutta se, joka tuottaa
orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen
loppu on, että se poltetaan' (Hebr. 6:7-8). EK
6. Kuinka Hän suhtautuu toiseen maapalaan, joka on kylvetty samoin
kuin edellinen, mutta kantaa vain orjantappuroita ja ohdakkeita?
Hebr. 6:8.
Kehotus pappeuteen
7. Mitä Jumala ei unohda, jos palvelemme häntä uskollisesti? Hebr.
6:9-12.
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Aabrahamille tehdyt lupaukset
Esipuhe
"Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: 'Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat
lukea'. Ja hän sanoin hänelle: 'Niin paljon sinulla on oleva jälkeläisiä'." 1
Moos. 15:5.
1. Kenen kautta Jumala vannoi tehdessään lupauksen Aabrahamille?
Hebr. 6:13.
2. Missä toisessa tilanteessa Jumala vannoi tuon valan? Hebr. 6:14; 1
Moos. 22:15-17.
"Enkeli lausui minulle, että Jumala vannoo itsensä kautta. 1 Moos.
22:16; Hebr. 6:13, 17. Hän vannoi Aabrahamille (1 Moos. 26:3),
Iisakille (Ps. 105:9; Jer. 11:5), ja Daavidille (Ps. 132:11; Apt. 2:30).
Jumala vaati Israelin lapsia vannomaan valan kahden ihmisen kesken.
4. Moos.(exodus?) 22:10, 11. Jeesus lausui valan oikeudenkäyntinsä
hetkellä. Ylimmäinen pappi lausui Hänelle: 'Minä vannotan sinua
elävän Jumalan kautta, kerro meille, oletko sinä Kristus, Jumalan

Poika.' Jeesus sanoi hänelle: 'Sinäpä sen sanoit.' Jos Jeesus olisi
viitannut oikeudelliseen valaan, Hän olisi nuhdellut ylimmäistä pappia,
ja siten vahvistanut opetuksiaan paikalla olevien seuraajiensa hyväksi.
Saatana on tyytyväinen, että jotkut ovat nähneet valan väärässä valossa;
sillä se on antanut hänelle tilaisuuden kukistaa heidät ja ottaa heiltä
heidän Herransa rahat. Herran taloudenhoitajien täytyy olla viisaampia,
luoda suunnitelmia ja valmistautua vastustamaan Saatanan juonia; sillä
hän tulee yrittämään suuremmalla tarmolla kuin ikinä ennen."
-Testimonies for the Church
3. Miten ihmiset yleensä päättävät kaikki riitansa? Hebr. 6:15, 16; 2.
Moos. 22:11.
4. Pitäisikö kristityn vannoa Jumalan nimeen? Fil. 1:8.
"Minä näin, että jos maan päällä on ketään, joka voi johdonmukaisesti
todistaa valalla, se on kristitty. Hän elää Jumalan kasvojen valossa. Hän
kasvaa vahvaksi Hänen voimassaan. Ja kun tärkeistä asioista tulee
päättää lailla, ei ole ketään, joka voisi niin hyvin vedota Jumalaan, kuin
kristitty." -Testimonies for the Church
5. Miksi Jumala vahvisti lupauksensa Aabrahamille valalla? Hebr.
6:17.
"Toivo ja rohkeus kuuluvat olennaisesti täydelliseen Jumalan
palvelukseen. Ne ovat uskon hedelmä. Epätoivo on synnillistä ja
perusteetonta. Jumala pystyy ja on halukas antamaan 'runsain määrin' (2
Piet. 1:11) palvelijoilleen sitä voimaa, jota he tarvitsevat koetuksiinsa ja
vaikeuksiinsa. Hänen työnsä vihollisten suunnitelmat voivat näyttää
hyvin laadituilta ja vankoilta, mutta Jumala voi kumota vahvimmatkin
näistä. Tämän hän tekee omalla ajallaan ja tavallaan, kun näkee
palvelijansa uskon tulleen riittävästi koetelluksi." -Profeetat ja
kuninkaat s. 113.
6. Mitkä kaksi muuttumatonta asiaa sisältyi Jumalan lupaukseen
Aabrahamille? Hebr. 6:18 (ensimmäinen osa); 1 Moos. 22:17.

"Toinen sopimus, jota Raamattu nimittää 'vanhaksi' liitoksi, solmittiin
Jumalan ja Israelin välillä Siinailla. Se vahvistettiin silloin uhrieläimen
verellä. Aabrahamin kanssa tehty liitto vahvistettiin Kristuksen verellä,
ja sitä kutsutaan 'toiseksi' eli 'uudeksi' liitoksi, koska veri jolla se
sinetöitiin, vuodatettiin ensimmäisen liiton veren jälkeen. Se, että uusi
liitto oli voimassa Aabrahamin päivinä, ilmenee 'näistä kahdesta
muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella' (Hebr.
6:18)." -Patriarkat ja profeetat s. 350
7. Mitä tämä lupaus tarkoittaa meille, jotka olemme paenneet tästä
maailmasta löytääksemme turvapaikan Jumalasta? Hebr. 6:18
(loppuosa).
"Jumalan muinaiselle kansalleen määräämät turvakaupungit
esikuvasivat Kristuksen tarjoamaa suojaa. Sama armollinen Vapahtaja,
joka määräsi nuo ajalliset turvakaupungit, on vuodattamalla oman
verensä valmistanut Jumalan lain rikkojille varman turvapaikan, johon
he saavat paeta välttyäkseen toiselta kuolemalta. Mikään voima ei voi
riistää hänen käsistään sieluja, jotka hakeutuvat hänen luokseen
saadakseen syntinsä anteeksi. 'Niin ei nyt siis ole mitään
kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.' 'Kuka voi
tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä
herätettykin; ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee
meidän edestämme', että 'saisimme voimallisen kehotuksen, me jotka
olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta' (Room.
8:1, 34; Hebr. 6:18)." -Patriarkat ja Profeetat s. 516, 517
8. Kuinka apostoli kuvaili meidän
kaikkienpyhimpään? Hebr. 6:19.

toivoamme,

joka menee

"Uskomme täytyy läpäistä esirippu ja nähdä asiat, jotka ovat
näkymättömiä. Kukaan muu ei voi huolehtia sinusta. Sinun pitää
huolehtia itse itsestäsi. Sen sijaan että valittaisimme siunauksista, joita
emme saa, muistakaamme arvostaa jos suotuja siunauksia (MS 42,
1901)." -Seventh-day Adventist Bible Commentary

9. Kuka meni kaikkienpyhimpään meidän puolestamme ja millä
arvovallalla? Hebr. 6:20.
"Sinne suuntautui Kristuksen opetuslasten uskon katse, kun hän kohosi
ylös ja meni pois heidän näkyvistään. Sinne keskittyi heidän toivonsa,
josta Paavali kirjoittaa: 'Se toivo meille oli ikään kuin sielun ankkuri,
varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä
juoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi
papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.' Hän 'meni,
ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta
kaikkiaan kaikkienpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.'
Hebr. 6:19, 20; 9: 12. ST
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Kymmenysjärjestelmä
Esipuhe
"Mutta kymmenysjärjestelmä ei ollut alkuisin heprealaisten ajalta. Jo
aivan varhaisimmista ajoista lähtien Herra vaati itselleen kymmenykset,
ja tämä vaatimus tunnustettiin ja sitä kunnioitettiin. Aabraham maksoi
kymmenykset Melkisedekille, korkeimman Jumalan papille (1 Moos.
14:20). Ollessaan Beetelissä maanpakolaisena ja vaeltajana Jaakob
lupasi Herralle: 'Kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan
sinulle kymmenykset' (1 Moos. 28:22). Ja kun israelilaiset olivat
perustamassa omaa valtakuntaansa, vahvistettiin kymmenykset yhdeksi
niistä Jumalan antamista säädöksistä, joiden noudattamisesta riippui
heidän hyvinvointinsa." -Patriarkat ja profeetat s. 508.
Melkisedekin tunnistaminen
1. Mitä tietoa meillä on Raamatussa Melkisedekistä? Hebr. 7:1; 1
Moos. 14:18-20. Mitä Aabraham teki saatuaan siunauksen
Melkisedekiltä? Hebr. 7:2.

"Voittoisaa patriarkkaa vastaan tuli myös Melkisedek, Salemin
kuningas, joka toi leipää ja viiniä hänen joukkojensa virvokkeiksi. Hän
'oli Jumalan, Korkeimman, pappi' ja siunasi Aabrahamin sekä kiitti
Herraa, joka palvelijansa välityksellä oli vapauttanut kaiken vangiksi
joutuneen väen. Ja Aabraham 'antoi hänelle kymmenykset kaikesta'."
-Patriarkat ja Profeetat s. 136
"Siunatessaan Aabrahamin Melkisedek oli tunnustanut hänen saaneen
voimansa ja voittonsa Herralta: 'Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein,
taivaan ja maan luoja. Ja kiitetty olkoon Jumala, Korkein, joka antoi
vihollisesi sinun käsiisi' (1Moos. 14:19, 20). Jumala puhui ihmisille
kaitselmuksensa johdatuksella, mutta viimeinen valonsäde torjuttiin
niin kuin kaikki aikaisemmatkin." -Patriarkat ja profeetat s. 137, 138
2. Mitä on mahdotonta löytää Raamatun kirjoista tästä kuninkaasta
ja papista? Keneen Melkisedekiä verrataan? Hebr. 7:3.
3. Oliko Melkisedek taivaallinen olento vai ihminen? Hebr. 7:4.
"On ollut paljon keskustelua siitä, kuka Melkisedek oli. Tiedot hänestä
ovat niukat. Vanhan testamentin puolella hänet mainitaan vain Moos.
14:18-20; Ps. 110:4 ja uuden testamentin puolella vain kirjeessä
Hebrealaisille. On joitakin, jotka uskovat että Hän oli Kristus; toiset
taas, että Pyhä Henki; toiset, että hän oli yliluonnollinen olento toisesta
maailmasta. Hyvän todistusaineiston puuttuessa tämä kommentaari
toteaa, että Melkisedek oli yksi Aabrahamin aikalaisista, erään sen ajan
pienen ruhtinaskunnan kuningas. Hänet tuodaan Hebrealaiskirjeessa
esille eräntyyppisenä Kristuksena. Tämä esitys perustuu Messiaaniseen
ennustukseen (Ps. 110:4.)" -Seventh-day Adventist Bible Commentary
"Kristus, joka puhui Melkisedekin, korkeimman Jumalan papin, kautta.
Melkisedek ei ollut Kristus, mutta hän oli Jumalan ääni maailmassa,
Isän edustaja. Ja läpi aikaisempien sukupolvien, Jumala on puhunut;
Kristus on johtanut ihmisiään ja ollut valona maailmassa. Kun Jumala
valitsi Aabrahamin totuutensa edustajaksi, hän otti hänet ulos maastaan
ja erotti hänet jälkikasvustaan. Hän halusi muokata häntä oman
mallinsa mukaiseksi. Hän tahtoi opettaa hänet omien suunnitelmiensa
mukaan." -Seventh-day Adventist Bible Commentary

4. Keneltä leeviläiset keräsivät kymmenyksiä ja miksi? Hebr. 7:5.
Melkisedekin ylempiarvoisuus
5. Kuinka paljon Melkisedek oli Aabrahamia korkea-arvoisempi?
Hebr. 7:6.
6. Mikä on absoluuttinen totuus siitä, kumpi on näistä kahdesta
suurempi? Hebr. 7:7.
7. Kumpi kymmenysjärjestelmä on eniten tunnustettu? Hebr. 7:8.
Kuka on tuo olento 'jonka todistetaan elävän'?
"Kymmenysjärjestelmä on perua kauempaa kuin Mooseksen ajoilta.
Ihmisiä vaadittiin antamaan Jumalalle lahjoja uskonnollisessa
tarkoituksessa
ennen
kuin
Moosekselle
annettiin
tarkka
kymmenysjärjestelmä, jopa niinkin kauan sitten kuin Aadamin aikoihin.
Tottelemalla Jumalan vaatimuksia heidän tuli osoittaa arvostuksensa
Hänen armostaan ja siunauksistaan uhrilahjoissaan. Tämä jatkui
sukupolvi sukupolven jälkeen, ja Aabraham antoi kymmenyksiä
Melkisedekille, korkeimman Jumalan papille. Sama periaate oli Jobin
aikoihin. Jaakob, pennitön maanpakolainen, makasi yksinäisyydessä
kivi tyynynään Betelissä ja lupasi Herralle: 'Kaikesta, mitä minulle
annat, minä varmasti maksan sinulle kymmenykset.' Jumala ei pakota
ihmisiä antamaan. Kaiken, mitä he antavat, täytyy olla vapaaheitoista.
Hän ei täytä arkkuaan vasten omaa tahtoaan annetuilla uhrilahjoilla."
-Testimonies for the Church
"Tämä ei tietenkään pidä kirjaimellisesti paikkaansa Melkisedekin
kohdalla, eikä ole riittävä selitys, että tämä tarkoittaa yksinkertaisesti
sitä, että Raamatussa ei ole merkintää Melkisedekin kuolemasta.
Vaikuttaa siltä, että nämä sanat yltävät Melkisedekiä ylemmäs
suurempaan Olentoon, jota hän edustaa. Kristuksesta on varmistettu
että 'hän elää iäti' (v. 25). Melkisedekiläinen pappeus elää Jeesuksen
Kristuksen pappeudessa." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
8. Kuka muu maksoi kymmenyksiä Melkisedekille? Hebr. 7:9, 10.
"Apostoli viittasi tässä Herran suunnitelmaan, jonka mukaisesti

huolehdittiin temppelissä palvelevien pappien toimeentulosta. Ne, jotka
erotettiin tähän pyhään virkaan, saivat tukea veljiltään, joille he
välittivät hengellisiä siunauksia. 'Onhan niillä Leevin pojista, jotka
saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta.'
(Hebr. 7:5). Herra valitsi Leevin sukukunnan pyhiin virkoihin, jotka
liittyivät temppeliin ja pappeuteen. Papista sanottiin: 'Hänet, Herra,
sinun Jumalasi on valinnut -- että hän ja hänen poikansa alati seisoisivat
ja palvelisivat Herran nimessä' (5 Moos. 18:5). Yhden kymmenesosan
kaikista tuloista Herra vaati omakseen, ja tuon kymmenyksen
pidättämistä hän piti riistämisenä." -Apostolien teot s. 336
Lisätutkimista
"Melkisedek. Saalemin pappi-kuningas tapaa Sodomin kuninkaan
toivottamassa Aabrahamia tervetulleeksi. Aabrahamin päivinä
Jerusalem tunnettiin nimellä Salem, tai Shalem, 'rauha' tai
'turvallisuus'(katso Ps. 75:2). Jerusalemin kaupunkia koetellaan
ensimmäisen kerran Egyptiläisten tallenteiden mukaan 1900 e.K.r. ja
sitä hallitsivat sen jälkeen amorilaiset kuninkaat. Jerusalem tarkoittaa
'rauhan kaupunkia', ja Melkisedek tarkoittaa 'minun kuninkaani on
vanhurskas' tai 'vanhurskauden Kuningas', kuten nimi käännetään
Hebrealaiskirjeen 7:2:ssa. Sodoman kuningas tuli tapaamaan
Aabrahamia vapauttaakseen hänen alaisensa, (1 Moos. 14:21) mutta
Melkisedek tuli siunaamaan voittoisan komentajan.
Leipää ja Viiniä. Nämä olivat Kanaanin maan päätuotteet.
Melkisedekin tarkoitus Aabrahamin tapaamisessa leivän ja viinin kera
on saanut osakseen paljon arvailua. Jotkut ovat ajatelleet, että nämä
annettiin Aabrahamille ja hänen sotilailleen virkisteeksi, toiset pitävät
niitä symbolina Kanaanin maaperän siirtymisestä patriarkalle.
Todennäköisesti ne olivat yksinkertaisesti kiitollisuuden osoitus
Aabrahamille rauhan, vapauden ja hyvinvoinnin palauttamisesta
maahan.
Hän oli pappi. Termiä 'pappi', käytettynä ensimmäistä kertaa tässä,
merkitsee säännöllisesti harjoitettavien uhrausmenojen olemassaoloa.
Korkein Jumala. Hebreaksi 'El-'Elyon, tämä nimi Jumalalle esiintyy
vain tässä ja v. 22:ssa. Ensimmäinen osa tätä maailmaa, 'El, samaa
alkuperään kuin 'Elohim, merkitsee 'Vahvaa'. Sitä harvoin käytetään

Jumalaan ilman jotakin laadullista ilmausta, kuten El-Shaddai, 'Jumala
Kaikkivaltias', tai 'Eloe-Yisra'El, 'Israelin Jumala'. Toinen termi, 'Elyon,
joka on monessa kohtaa vanhaa testamenttia (Num. 24:16(?); 2 Moos.
32:8(?), 2 Sam. 22:14; jne.), kuvailee Jumalaa 'Korkeimpana',
'Ylevänä', 'Korkea-arvoisimpana'. On todellakin yllättävää löytää
Aabrahamin aikojen pahojen kanaanilaisten ja amorilaisten keskuudesta
paikallinen hallitsija, joka ei vain ollut uskollinen oikealle Jumalalle,
vaan myöskin omasi papin aseman (cf. 2. Moos. 2:16). Se osoittaa, että
Jumalan uskolliset ovat silti ripoteltuina sinne tänne. Vaikkakin
Jumalan tosi palvelijat ovat vähemmistönä, he eivät todellakaan ole
kadonneet maan päältä. Jumala ei ole koskaan ilman uskollisia
todistajia, miten hyvänsä pimeä ajanjakso tai miten tahansa pahoja sen
ihmiset.
Raamatun kommentaattorit ovat spekuloineet paljon Melkisedekistä,
pappikuninkaasta, joka yhtäkkiä esiintyy Raamatun kertomuksessa vain
hävitäkseen
jälleen
muinaisen
historian
läpäisemättömään
hämäryyteen. Sellainen spekulaatio on lähestulkoon kokonaan
arvotonta. 'Melkisedek ei ollut Kristus' (EGW, RH, Feb. 18, 1890),
mutta hänen työnsä loi pohjaa Kristukselle (Ps. 110:4, Heb. 6:20 - 6:21;
DA 578). Hänen odottamaton ilmestymisensä tekee hänestä tietyssä
mielessä ajattoman hahmon, ja hänen pappikunnastaa eräänlaisen
Jeesuksen Kristuksen pappikunnan.
Ja hän siunasi hänet. Julistaessaan 'korkeimman Jumalan' siunauksen
Aabrahamin ylle, Melkisedek toimii tosipapin roolissa(katso v. 20:stä).
Siunaus itsessään on puettu runolliseen kieleen ja koostuu kahdesta
rinnakkaisuudesta.
Kymmenykset kaikesta. Hebr. 7:4:ssä selvästi sanotaan, että
Aabraham oli kymmenysten maksaja eikä Melkisedek. Kymmenyksen
antaminen sotasaaliista oli pyhän Melkisedekiläisen pappikunnan
tunnustamista., ja osoittaa, että Aabraham oli hyvin tietoinen
kymmenysjärjestelmän pyhästä perustasta. "Tämä on ensimmäinen
kymmenysjärjestelmän maininta, joka kerta toisensa jälkeen
tunnustetaan läpi vanhan ja uuden testamentin pyhänä vaatimuksena
(katso 1 Moos. 28:22; 3 Moos. 27:30-33; 4 Moos. 18:21-28; Neh.
13:12; Matt. 23:23; Heb. 7:8). Aabrahamin kymmenyksien maksaminen
osoittaa selvästi, että tämä järjestelmä ei ollut myöhempi, tilapäinen
hätäratkaisu varojen keräämiseksi uhrausmenoihin, vaan että se oli

pyhää perua oleva tapa varhaisimmilta ajoilta. Palauttamalla Jumalalle
yhden kymmenyksen hänen tuloistaan uskovainen tunnustaa Jumalan
omistavan hänen kaiken omaisuutensa. Aabraham, jonka Jumala todisti
pitäneen kaikki Hänen käskynsä, asetuksensa ja lakinsa (1 Moos. 26:5),
teki kaikki uskonnolliset toimensa tunnontarkasti. Yksi niistä oli
palauttaa Jumalalle kymmenys hänen tuloistaan. Näin toimiessaan
uskollisuuden isä asetti esimerkin kaikille, jotka haluavat palvella
Jumalaa ja jakaa pyhät siunaukset. Ja kuten vanhoina päivinä, Jumalan
lupaukset uskollisuudesta kymmenysten maksamisessa ovat vieläkin
voimassa (katso Mal. 3:10). Jumala on yhä valmis täyttämään
lupauksensa ja siunaa runsaasti niitä, jotka, kuten Aabraham, palauttivat
hänelle uskollisesti kymmenyksen tuloistaan." -Seventh-day Adventist
Bible Commentary

Tänään luetaan lähetyskertomus Mongoliasta
13
Sapattina 29. maaliskuuta 2008

Muutos pappeudessa
Esipuhe
"Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran
enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä
syyttämässä. Ja Herra sanio 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." -Sakarja 3:1-3.
1. Miksi Melkisedekin järjestyksen mukaan oli tarpeellista olla
ylimmäinen pappi? Hebr. 7:11.

"Täydellisyys. Leeviläinen pappeus ja seremonialaki olivat tilapäisiä ja
varjokuvia viitaten työhön, jonka Kristus tulisi tekemään. Täydellisyys
ei tullut lain kautta, vaan Kristuksen, jolle se osoitettiin. Tätä ajatusta
kehitettiin eteenpäin luvuissa 9 ja 10.
Laki. Täällä, koko juutalainen järjestelmä pantiin alulle Siinailla.
Mitä muuta tarvittiin. Leeviläistä järjestelmää ei ikinä tarkoitettu
lopulliseksi sellaisenaan. Sen tarkoitus oli ohjata ihmisiä Kristuksen
tykö, joka yksin on pelastus. Jos järjestelmä olisi voinut antaa
pelastuksen ilman Kristuksen työtä, silloin Kristuksen toiminnalle ei
olisi ollut tarvetta." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
2. Mikä toinen muutos seurasi pappeuden muutosta? Hebr. 7:12.
"Pappeus muutoksen alla. Siis Leeviläisestä Melkisedekiläiseen.
Myös lain muutos. Lain mukaan vain leeviäliset voisivat palvella
temppelissä, ja että vain Aaronin pojat voisivat olla pappeja. Lisäksi se
rajoitti pappien palveluksia heidän asemansa mukaan. Olisi tarpeellista
muuttaa lakia, jos pappi valittiin eri heimosta. (jae 13) ja uusi asioiden
järjestys esiteltäisiin( 8:13)." -Seventh-day Adventist Bible
Commentary
3. Mitkä kaksi laillista todistetta liittyivät Kristuksen pappeuteen?
Mikä todiste oli lainmukaisempi? Hebr. 7:3-16.
"13. Hän. Eli Kristus (jae 14).
"Toinen heimo. Katso jae 14:sta.
"Otti osaa. Tai osallistua.
"14. Juuda. Katso Miika 5:2; Matt. 1:1; Mark. 10:47, 48; Luuk. 3:33;
Room. 1:3; Ilm. 5:5.
"Mooses ei puhunut. Pappeutta säätävät lait annettiin Mooseksen
kautta (4. 3; 4).
"15. Selvempi. Tämä näyttää viittaavan ehdotukseen, joka esitettiin v.
12:ssa, että muutos laissa oli tarpeellinen. Jotkut ajattelevat että se
viittaa Leeviläisen papiston tilapäiseen muotoon. Ennustus - johon
viitattiin 17. jakeessa, joka ennakoi että uusi papisto tulisi olemaan
erilailla järjestetty - tekee paljon selvemmäksi tarpeen muutokseen
pappeuden laissa, tai että Leeviläinen papisto oli tilapäinen.

16. Lihallinen käsky. Epäilemättömät ajattelivat 'lihallisen' tarkoittavat
sitä tosiasiaa, että käsky määräsi aseman periytyvän suvussa (Ex. 29:29,
30; 4 Moos. 20:27, 28)." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
4. Mistä kansasta ja suvusta saatettiin valita ylimmäinen pappi
Mooseksen järjestelmän mukaan? 4 Moos. 3:1-3.
5. Mihin sukuun ja papistoon uusi ylimmäinen pappi tulisi
kuulumaan ennustuksen mukaan? Hebr. 7:17; Ps. 110:4; Matt. 1:1;
21:9; 22:41-44.
6. Mistä syystä aaronilaisen papiston täytyy loppua? Hebr. 7:18,
19(ensimmäinen osa).
"18. Sillä on olemassa. Kreikkalaisten mukaan yhteys jakeiden. 18 ja
19 välillä on seuraava: 'Toisaalta käskyn kumoamiseksi ja toisaalta
tuomassa parempaa toivoa.'
Mullistuminen. Vahvempi termi kuin 'muuttua' (v. 12). Leeviläisen
pappeuden laki suunniteltiin toimivaksi vain siihen saakka, kunnes
Jeesus Kristus, mahtava ylimmäinen Pappi, ottaisi vallan virassaan.
Silloin se tuli keskeyttää.
Etukäteen meneminen. Tai 'edeltäminen', 'etummainen'.
Heikkous ja tuottamattomuus. Ei niin, että se olisi näin luonnostaa,
sillä Jumala Itse oli pannut sen alulle. Mutta se epäonnistui ihmisten
asenteiden takia sitä kohtaan. He tekivät sellaisen lain, jota tottelemalla
he luulivat saavansa pelastuksen. Heille saarnattiin evankeliumia, mutta
se ei hyödyttänyt heitä, kun he eivät saaneet sitä uskoon sekoitettuna (.
4:2).
19. Laki ei tehnyt kenestäkään täydellistä. Tämä tarkoittaa lakia
itsessään. Tämä ei tarkoita, että pelastus olisi mahdotonta vanhan
testamentin ajan ihmisille. Täydellisyys oli mahdollista, mutta se
saavutetaan samoin keinoin kuin tänäkin päivänä -- uskolla Jeesukseen
Kristukseen. 'Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen
... Mutta uskon tultua, me emme enää ole kasvattajan alaisia.' (katso
Gal. 3:24, 25)." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
7. Minkälainen toivo meillä on tämän uuden pappeuden kautta? Hebr.

7:19 (viimeinen osa).
"Paremman toivon tuominen. Tämän lauseen yhteyttä varten katso
jae 18. Parempi toivo keskittyy Kristukseen. Hän ottaa leeviläisen
papiston paikan. Tämä on se toivo, joka on 'asetettu eteemme', meidän
'ankkurimme', 'joka menee esiripun tuolle puolen' ( 6:18-20).
Vetäytykää Jumalan läheisyyteen. Tämä oli ollut leeviläisen papiston
tarkoitus, mutta virheellisen neuvonnan ja hallinnon tähden ihmiset
kokivat, että Jumala oli kaukana heistä. Nyt Jeesus Kristus, ylimmäinen
Pappi, oli mennyt 'esiripun sisäpuolelle' ( 6:19). Hän istu'utuu
'Majesteetin oikealle puolelle korkeuksiin' ( 1:3); siten ihmiset voivat
'tulla uskalluksella armon istuimen eteen' ( 4:16) ja täydessä
vakuuttuneisuudessa vetäytyä lähelle Jumalaa." -Seventh-day Adventist
Bible Commentary
8. Mikä oli näiden kahden pappeuden yhteys Jumalan valaan? Hebr.
7:20, 21.
"20. Ei ilman valaa. Katso 6:17.
21. Valan kera. Tässä asetetaan näkyville suuri vastakohtaisuus, joka
osoittaa Melkisedekin pappeuden korkea-arvoisuuden. Katso valan
tärkeydestä 6:17:sta.
Katua. Gr. metamelomai, 'muuttaa mieltään', 'katua' (Katso 2 Kor. 7:8,
9).
Melkisedekin järjestyksen mukaan. Kirjoitettu todistusaineisto on
kahtiajakautunutta tämän fraasin poisjättämisestä tai laiminlyömisestä.
Se on täysin luetteloitu jakeessa 17" -Seventh-day Adventist Bible
Commentary

Lähetyskertomus Mongoliasta
Luetaan sapattina 29. maaliskuuta 2008
Erikoissapattikolehti kerätään sapattina 5. huhtikuuta 2008

"Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa
maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu." Matt.
24:14.
Tervehdys kaikille veljille ympäri maailman meidän Herramme
rakastavassa nimessä.
Tässä on tilastotietoa Mongoliasta ja raportti meidän pioneerityöstämme
siellä.
Mongolian asukasluku on 2,8 miljoonaa; isoin osa maasta on erämaata ja
tasankoa. Suhteellisen pieni asukasluku saa helposti ajattelemaan, että se
on pieni maa, mutta sen pinta-ala on itse asiassa 604 209 neliömailia. Maa
näyttää pieneltä maailmankartalla koska se sijaitsee Venäjän ja Kiinan
välissä.
Tsingis Kaanin jälkeläiset, jotka kerran valloittivat Aasian ja osan
Eurooppaa asuttavat nyt Mongoliaa. Sen pääuskonto on tiibetiläinen versio
Laamalaisesta Buddhalaisuudesta. Ennen 1900-lukua maa oli pakanamaa,
koska sillä ei ollut yhteyksiä kristinuskoon. Kun kommunismi sortui 1990,
lähetystyöntekijöitä lähetettiin kristityistä maista saarnaamaan ilosanomaa.
Kristinusko on levinnyt pääkaupungin ympärille, Ulanbaatariin, jossa on
noin 24 000 kristittyä -- noin kolme prosenttia rekisteröidystä kaupungin
väestöstä. Kiinnostus kristinuskoon on verrattain suurta, ja vapauden
kasvaessa on hyvin todennäköistä, että Mongoliasta tulee jälleen yksi uusi
kristitty maa Aasiassa.
Maan talous on riippuvainen pääosin maanalaisista luonnonvaroista
kuten kuparista, hiilestä, tinasta ja kullasta, sekä alkukantaisista
kuitumassaviljelmistä.
Isoin osa ihmisistä, lukuun ottamatta joitakin pääkaupungissa, syövät
pääosin lampaanlihaa ja juovat maitoa. Leipä ei ole yleistä. Muista maista
tuotuja vihanneksia ja hedelmiä pidetään varakkaiden ruokana.
Maalaisperheet asuvat pienissä, pyöreissä teltoissa, joita kutsutaan jurtiksi,
ja jotka on tehty nahasta ja kankaista. Taloudellinen asema on vieläkin
erittäin matala.
Hyvät veljet ja sisaret, eikö sen enkelin sanoma, joka valaisee koko
maailman, tulisi tulla saarnatuksi myöskin Mongoliassa? Saavuin tähän
maahan lokakuun 14. 2004 tuntematta ketään. Rukoilin Herraa, että hän
aukaisisi tien sanoman saarnaamiselle täällä.
Herran avulla tapasin sisaren, joka puhuu Koreaa. Hänen kauttaan
saimme työn aloitettua kerätäksemme lisää kiinnostuneita sieluja. Tapasin

hänen sukulaisensa ja hallituksen esikoulun rehtorin. Kun selitin heille,
että vierailuni syy oli saarnata evankeliumia, rehtori antoi minulle
tilaisuuden saarnata hänelle ja muille opettajille, jotka toimivat koulussa.
Sitten aloitimme Raamatun tutkimukset sellaisten ihmisten kanssa, jotka
eivät ikinä olleet kuullut Jeesuksesta tai nähneet Raamattua. He olivat
melko kiinnostuneita ilosanomasta. Aluksi vain viidestä kuuteen ihmistä
osallistui tutkisteluun; mutta myöhemmin kymmenestä kahteentoista. He
olivat kaikki erittäin kiinnostuneita ja päättivät uskoa Jumalaan.
Lyhyessä ajassa he kuulivat luomisesta, ihmisen lankeemuksesta ja
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoan Pojan ristiinnaulitsemisesta. Näin,
että se kosketti heidän sydämiään. Ilosanoma oli muuttanut heidän
sydämensä, ja kaksitoista sielua päätti hyväksyä Jeesuksen Kristuksen
henkilökohtaisena Vapahtajanaan.
Monet protestantit ovat nyt kiinnostuneita sanomasta ja ovat tutkimassa
sapattia. Tämä on vasta alkua. Seurakunnalle Mongoliassa on luotu
perusta. Emme voineet kastaa näitä ihmisiä, koska heidän täytyy vielä
tutkia uskomme periaatteita, mutta evankeliumin siemen on kylvetty, se on
itänyt ja jatkaa kasvamista.
Nyt he tarvitsevat kokoontumispaikan. Ei ole mahdollista jatkaa
lähetystyötä ilman tapaamispaikkaa. Eivätkä mongolialaiset veljet voi
kustantaa kirkon rakentamista.
Siispä vetoan teihin, veljet ja sisaret ympäri maailmaa. Tuhansia vuosia
on kulunut tämän maan luomisesta, mutta Mongolia ei ole koskaan kuullut
luomisesta ja Luojasta ennen kuin muutama vuosi sitten. Me emme voi
olettaa Kristuksen tulevan ennen kuin taivaallista ilosanomaa on saarnattu
kaikkiin maihin ja kaikille kielille. Eikö meidän tulisi jatkaa ilosanoman
saarnaamista Mongoliassa? Me tarvitsemme kirkkorakennuksen sitä
varten. Vetoan teihin: rukoilkaa Mongolian puolesta ja osoitetakaan
kiinnostuksenne tukemalla työtä siellä. Voimavarat, joita meillä nyt on, on
varmasti annettu meillä tällaisia aikoja varten. Siunatkoon Jumala teidän
uhrilahjanne. Kiitos tuestanne.
-Dai Chun Kang Alueellinen edustaja

