Johdanto
Puhuessaan miehelle, joka oli juuri tunti-pari sitten parannettu vuosien
sokeudesta, Jeesus kysyi: ”Uskotko sinä Jumalan Poikaan?” Koska miehen
oli ensimmäistä kertaa mahdollista nähdä Hänet, hän vastasi: Herra, kuka hän
on, että minä häneen uskoisin?” Joh. 9:35,36.
Ihmiset ovat kiinnostuneita tutkimaan monia asioita maailmassa; he haluavat
tietää, mitä maan ytimessä on, he haluavat tutkia merten syvyyksiä, he
haluavat löytää ja tutkia taivaankappaleita laajassa maailmankaikkeudessa. He
haluavat tutkia luonnon mekanismeja ja Jumalan kätten töitten lakeja ja
periaatteita, mutta he käyttävät hyvin vähän voimavaroja tullakseen tuntemaan
Hänet, joka on luonut kaikki nämä ihmeelliset asiat.
Jos olevaisen tutkiminen maassa, merellä ja taivaalla antaa niin paljon tietoa,
kuinka paljon enemmän ihmiset saisivatkaan, jos he hankkisivat tietoa
Luojasta. Viisaat ajattelijat ovat hyvällä syyllä kirjoittaneet: ”... Pyhimmän
tunteminen on ymmärrystä.” Snl. 9:10. Itse asiassa tämä on ensimmäinen ja
tärkein tieto, jota meidän tulisi etsiä, sillä se on iankaikkinen elämä, kuten
Jeesus sanoi: ”Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka
yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen
Kristuksen.” Joh.17:3.
Meidän tietomme Jumalan Pojasta on rajoittunut, ja meidän kokemuksemme
on usein pinnallista. Meidän täytyy tuntea Hänet paremmin ymmärtääksemme
täysin Hänen luonteenlaatunsa, Hänen ominaisuutensa ja Hänen työnsä
meidän hyväksemme. Se on suuri kokemus ja siunaus jokaiselle.
Kun apostoleilta kysyttiin: ”Kuka tämä on?”, opetuslapset vastasivat täynnä
innoitusta. He toistivat Kristuksesta annettuja ennustuksia:
”Aadam sanoo sinulle, että Hän on vaimon siemen, joka on rikkipolkeva
käärmeen pään. Kysy Aabrahamilta, niin hän vastaa sinulle, että Hän on
»Melkisedek, Saalemin kuningas», rauhan ruhtinas. 1 Moos. 14: 18. Jaakob
sanoo sinulle, että Hän on Sankari Juudan sukukunnasta. Jesaja sanoo sinulle:
»Immanuel», »Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä,
Rauhanruhtinas.» Jes. 7: 14; 9: 6. Jeremia sanoo sinulle: »Daavidin vesa, . . .
Herra on meidän vanhurskautemme. » Jer. 23: 6. Daniel sanoo sinulle, että
Hän on Messias. Hoosea sanoo sinulle, että Hän on »Herra, Jumala Sebaot —
Herra on Hänen nimensä». Hoos. 12: 5. Johannes Kastaja sanoo sinulle, että
Hän on »Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.» Joh. 1:29. Suuri
Jehova on julistanut valtaistuimeltaan: »Tämä on minun rakas poikani.» Matt.
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3:17. Me, Hänen opetuslapsensa, julistamme: Tämä on Jeesus, Messias,
elämän Ruhtinas, maailman Lunastaja. Ja pimeyden ruhtinaskin tunnustaa
Hänet sanoen: »Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä.» Mark.
1:24.” AT. 553, 554.
Näiden läksyjen tarkoitus on, että me voisimme samaistua Kumalan Poikaan
ja Ihmisen Poikaan, niin, että me ilmaisisimme Häntä elämässämme niin, että
ihmiset antaisivat kunnian meidän taivaalliselle Isällemme. Se voi tapahtua
vain, jos tulemme lähemmäksi Häntä. Siksi läksyjen aiheena seuraavan puoli
vuotta on: ”Tuntea Jeesus paremmin”.
Varastossa on suuria siunauksia hartaille tutkijoille. Tutkikaamme siksi näitä
läksyjä joka päivä, kuten Profetian Henki kehottaa - ei ainoastaan viime
hetkenä - koska katsomalla pyhyyttä ja rakkautta me muutumme.
”Taivainen maailma avaisi armon ja kirkkauden kammionsa tutkittaviksi.
Louhiessaan totuuden kaivoksia ihmiset jalostuisivat aivan toisenlaisiksi
nykyisestään. Meilläe ei olisi enää vain hämärää käsitystä lunastuksen
salaisuudesta, Kristuksen ihmiseksi tulosta ja hänen sovitusuhristaan. Me
ymmärtäisimme niitä entistä paremmin ja osaisimme lisäksi antaa niille
valtavasti suuremman arvon. Rukoillessaan Isää Kristus antoi maailmalle
opetuksen, jonka tulisi painua jokaiseen mieleen ja sydämeen. 'Tämä on
iankaikkinen elämä', hän sanoi, 'että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen
Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen'. Tämä on
tosi kasvatusta. Se antaa voimaa. Kokemuksellinen tieto Jumalasta ja
Jeesuksesta Kristuksesta, jonka hän on lähettänyt, muuttaa ihmisen Jumalan
kuvaksi. Se auttaa ihmistä hallitsemaan itsensä ja saattaa aistielämän herätteet
ja voimakkaat tunteet järjen valvontaan. Se tekee asianomaisesta Jumalan
lapsen ja taivaan perillisen. Se saattaa hänet ajatuksenvaihtoon Äärettömän
kanssa ja avaa hänelle kaikkeuden runsaat aarteet. Tätä tietoa saadaan
tutkimalla Jumalan sanaa. Ja tämän aarteen voi löytää jokainen sielu, joka
kaikkensa antaen tahtoo tavoittaa sen.” KV. s. 76.
Olkoon tällaisen tiedon saaminen ihana kokemus kaikille, jotka tutkivat näitä
läksyjä.
Pääkonferenssin veljet ja sisaret
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Erikoissapattikolehti on määrätty pääkonferenssin kolportööriosastolle
Muista antaa lahjasi rakkauden ja kiitollisuuden osoituksena
1
Sapattina 5. tammikuuta 2013

Jumalan Poika
”Jumala on Kristuksen Isä; Kristus on Jumalan Poika. Kristus on asetettu
korkeaan asemaan. Hänestä on tehty samanarvoinen Jumalan kanssa. Kaikki
Jumalan neuvostot ovat avoinna Hänen Pojalleen.” T.
HÄNEN ENNALTAOLEMASSAOLONSA
1. Mistä me löydämme Raamatusta todisteita Jumalan Pojan
ennaltaolemassaolosta? Joh. 1:1,2; Kol. 1:16.
”Kristus oli olemassa jo ennemmin, itsestään olemassaolevana Jumalan
Poikana... Puhuessaan omasta ennaltaolemassaolostaan Kristus vie ajatukset
kauas ajattomien aikakausien taakse. Hän vakuuttaa meille, ettei koskaan ole
ollut aikaa, jolloin Hän ei olisi ollut läheisessä yhteydessä iankaikkisen
Jumalan kanssa. Se, jonka ääntä juutalaiset kuuntelivat, oli ollut alusta asti
Jumalan yhteydessä.” ST.
”Kristus,Sana, Jumalan ainosyntyinen, oli yhtä iankaikkisen Isän kanssa —
yhtä luonnoltaan, luonteeltaan ja aikomuksiltaan — ainoa olento, joka saattoi
täysin ymmärtää kaikkia Jumalan aikeita ja tarkoituksia. »Hänen nimensä on:
Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas»
(Jes. 9: 6).” PP. s. 18.
2. Mikä julistus vahvistaa sen, että Jeesus on Jumalan Poika?
Luuk.3:22; Ps. 2:7; Hebr. 1:5.
”Pyhät kirjoitukse osoittavat selvästi Jumalan ja Kristuksen välisen suhteen, ja
ne tuovat yhtä selvästi esille kummankin persoonallisuuden ja yksilöllisyyden.
Sittenkuin 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
maailamn luonut, ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen
olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan
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puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,
tullen enkeleitä niin paljon korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi oli
jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut: 'Sinä
olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin'; ja taas: 'Minä olen
oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani'?” Ta. 3, s. 258.
ÄÄRETÖN LAHJA
3. Kuinka Jumala ilmaisi mitä suurinta rakkautta langennutta
ihmiskuntaa kohtaan? Joh. 3:16; 1. Joh. 4:9,10,14.
”Meillä on kaikkea, mitä voimme pyytää, jotta täyttyisimme uskolla ja
luottamuksella Jumalaan. Maallisessa oikeudessa, jos kuningas antaa
suurimmat mahdolliset vakuudet vakuuttaakseen ihmiset asiastaan, hän antaa
lapsensa panttivangiksi, joka vapautetaan, kun hänen lupauksensa on
täyttynyt. Katsokaa Isän uskollisuuden vakuutta, kun Hän vakuuttaa ihmisiä
hallituksensa muuttumattomuudesta, Hän antoi ainoan Poikansa tulemaan
maan päälle, ottamaan ihmisluonnon, ei ainoastaan lyhyen maanpäällisen
elämänsä ajaksi, vaan pysyvästi taivaan kartanoissa, iankaikkinen vakuus
Jumalan uskollisuudesta. Oi sitä Jumalan viisauden ja rakkauden rikkauksien
syvyyttä!” SM.
JUMALAN POJAN VIHOLLINEN
4. Kun saatana ei hyväksynyt Jumalan Pojan arvovaltaa taivaassa,
kuinka hän jatkoi taisteluaan Kristusta vastaan maan päällä, ja
miksi? Matt. 4:3,6.
”Mutta hän alkoi taas ylpeänä ajatella omaa kunniaansa ja alkoi jälleen
havitella herruutta ja kadehtia Kristusta. Ja tämä mahtava enkeli kyseli
mielessään: »Miksi yliherruuden pitää olla Kristuksella? Miksi Kristusta
kunnioitetaan enemmän kuin häntä itseään?” PP. s. 15
”Saatana tiesi, että jos hän saisi Kristuksen luottamuksen Jumalaan
horjumaan, olisi voitto koko taistelusta hänen puolellaan. Hän voittaisi
Kristuksen. Hän toivoi, että Kristus epätoivon ja ankaran nälän pakottamana
menettäisi uskonsa Isäänsä ja tekisi ihmeen omaksi hyväkseen. Jos Hän olisi
tehnyt näin, koko lunastussuunnitelma olisi rauennut tyhjiin.” AT. s. 100
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JUMALAN POIKA MAAN PÄÄLLÄ
5. Missä tilaisuudessa Jumala paljasti
Kristukseen? Matt. 3:16,17; 17:5.

sukulaisuussuhteensa

”Kasteen ja kirkastuksen yhteydessä Jumalan äänen oli kuultu julistavan
Kristus Hänen Pojakseen... Vapahtajan katse näyttää kantavan taivaaseen
Hänen vuodattaessa rukouksessa sielunsa Herran eteen... Hän pyytää
todistusta, että Jumala vastaanottaa ihmiskunnan Poikansa persoonassa. …
Suuresta Jordanilla olevasta joukosta vain harvat, Johannesta lukuunottamatta,
näkivät taivaallisen näyn. Kuitenkin Jumalan läsnäolon juhlallisuus lepäsi
kokoontuneen joukon yllä. Kansa seisoi vaiti katsellen Kristusta. Hänen
olemuksensa kylpi valovirrassa, joka aina ympäröi Jumalan valtaistuinta.
Hänen kohotetut kasvonsa loistivat, niinkuin he eivät olleet koskaan nähneet
ihmisen kasvojen loistavan. Avoimesta taivaasta kuului ääni, joka sanoi:
»Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.» Nämä
vakuuttavat sanat lausuttiin herättämään uskoa niissä, jotka olivat tämän
kohtauksen todistajina, ja lujittamaan Vapahtajaa tehtävässään. Siitä
huolimatta, että syyllisen maailman synnit pantiin Kristuksen päälle, ja että
Hän nöyrtyi ottamaan meidän langenneen luontomme, ääni taivaasta julisti
Hänet Iankaikkisen Pojaksi.” AT. s. 92,93.
6. Kenelle oli annettu tiedoksi, ja kuka uskoi, että Jeesus oli Jumalan
Poika? Joh. 1:49; Matt. 16:15-17; 14:33.
”Jeesus teki nyt toisen kysymyksen, kohdistaen sen itse opetuslapsille:
'Kenenkä te sanotte minun olevan?' Pietari vastasi: 'Sinä olet Kristus, elävän
Jumalan Poika.' Pietari oli alusta asti uskonut Jeesuksen olevan Messiaan...
Hän ei odottanut Herralleen kuninkaallisia kunnianosoituksia, vaan vastaanotti
Hänet Hänen alhaisuudessaan. … Pietarin tunnustama totuus on uskovan
ihmisen uskon perustus. Jeesus itse sanoi sen olevan iankaikkisen elämän.”
AT. s. 394,395.
KUOLEMAAN TUOMITTUNA
7. Mikä odotti Jeesusta Hänen julistettuaan olevansa Jumalan
Poika? Matt. 26:63,64; Joh. 10:36; 19:7.
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”Tähän vetoomukseen Kristus ei voinut olla vastaamatta. Oli aika vaieta ja
aika puhua. Hän ei ollut puhunut ennen kuin Häneltä suoraan kysyttiin. Hän
tiesi, että tämä vastaus varmistaisi Hänen kuolemansa.... Ja niin Jeesuksen oli
kuoltava juutalaisten viranomaisten kolmannen tuomion mukaan.” AT. . s.
678,684.
”Saatana toivoi, että sellainen pilkka ja väkivaltaisuus saisivat Jumalan Pojan
jotenkin valittamaan ja napisemaan; tai että Hän näyttäisi jumalallisen
voimansa ja murtautuisi irti kansanjoukon otteesta ja että pelastussuunnitelma
niin lopultakin raukeaisi tyhjiin.” LH. s. 165.
MIETISKELTÄVÄKSI
”Ne, jotka ivallisesti lausuivat: »Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt
Jumala Hänet, jos on Häneen mielistynyt, sillä Hän on sanonut: 'Minä olen
Jumalan Poika'», eivät silloin ajatelleet, että heidän todistuksensa tulisi
kaikumaan kautta aikojen. Mutta vaikka nämä sanat oli lausuttu pilkaten, ne
johtivat ihmisiä tutkimaan kirjoituksia enemmän kuin koskaan ennen. Viisaat
kuulivat, tutkivat, mietiskelivät ja rukoilivat. He eivät levänneet, ennenkuin
vertaamalla raamatunkohtia toisiinsa saivat selville Kristuksen tehtävän
tarkoituksen. Koskaan aikaisemmin ei Jeesuksesta tiedetty yleisesti niin paljon
kuin Hänen riippuessaan ristillä. Totuuden valo loisti monelle, joka katseli
ristiinnaulitsemista ja kuuli Kristuksen sanat.” AT. S, 721.
HENKILÖKOHTAISEEN TUTKISTELUUN
2. Piet. 1:16-18; Joh. 12:28-30; 11:27; 5:36,37
”Hän oli yhdenvertainen Jumalan kanssa, ääretön ja kaikkivoipa... Hän on
Iankaikkinen, itsestään olemassaoleva Poika.” E.
”Luodessaan kaikki taivaalliset olennot Isä työskenteli Poikansa välityksellä.
'Sillä hänessä luotiin kaikki, --- olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia,
hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen'. Kol. 1:16.”
PP. s. 12.
* * * * *
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2
Sapattina 12. tammikuuta 2013

Ihmisen Poika
”Oppi Kristuksen lihaksitulemisesta on salaisuus, 'joka on ollut kätkettynä
ikuisista ajoista ja polvesta polveen'. Kol. 1:26. Se on jumaluuden suuri ja
syvä salaisuus. 'Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme'. Kristus otti
päälleen ihmisluonnon, joka oli alhaisempi kuin Hänen taivaallinen luontonsa.
Mikään ei osoita Jumalan alentumista niin ihanasti kuin tämä. 'Niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen Poikansa'. SM.
JUMALAN POJAN LIHAKSI TULEMINEN
1. Kuinka Jumalan Pojasta voi tulla Ihmisen Poika?
Hebr. 2:14; 10:5-7.

Joh. 1:14;

”Melkein kaksituhatta vuotta sitten kuuluivat taivaassa Jumalan
valtaistuimelta salaperäiset, merkitykselliset sanat: »Katso, minä tulen.»
»Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit . . .
Katso, minä tulen — kirjakääröön on minusta kirjoitettu — tekemään sinun
tahtosi, Jumala.» Hepr. 10: 5 — 7. Nämä sanat ilmaisevat sen tarkoituksen
täyttymisen, joka oli ollut kätkettynä ikuisista ajoista. Kristus aikoi saapua
tänne maailmaan ja tulla lihaksi. Hän sanookin: »Huumiin sinä minulle
valmistit.» Jos Hän olisi ilmestynyt siinä kirkkaudessa, joka Hänellä oli Isänsä
luona ennen maailman perustamista, emme olisi voineet kestää Hänen
läsnäolonsa valoa. Jotta me voisimme katsella sitä tuhoutumatta, Hänen
kirkkautensa ilmeneminen oli peitetty. Hänen jumaluutensa verhottiin
inhimillisyyteen, näkymätön kirkkaus näkyvään ihmismuotoon.” AT. s. 12
2. Kuinka Jumalan Pojan lihaksi tulemisesta ilmoitettiin?
1:21-23; Luuk. 1:30-35.

Matt.

”Kristus ei ainoastaan saanut ihmisiä uskomaan ottaneensa ihmishuodon; Hän
todella otti sen. Hänellä todella oli ihmisluonto. 'Koska siis lapsilla on veri ja
liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi'. Hebr. 2:14. Hän oli
Marian poika, Hän oli Daavidinsiementä alenevassa polvessa. Häntä kutsutaan
ihmiseksi, ihminen nimeltä Jeesus Kristus...
Sapattikoululäksyt
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Kristus antoi miehille ja naisille voiman voittaa. Hän tuli tämän maan päälle
ihmismuodossa, elämään ihmisenä ihmisten keskellä. Hänellä oli
ihmisluonnon alttius, Häntä koeteltiin. Inhimillisyydessään Hän oli osallinen
jumalallisesta luonnosta. Lihaksi tullessaan Hän sai uuden merkityksen
arvolleen Jumalan Poikana. Enkeli sanoi Marialle: 'Pyhä Henki tulee sinun
päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sen tähden myös se pyhä, mikä
syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.' Luuk. 1:35. Ollessaan Ihmisen
Poika, Hänestä tuli Jumalan Poika uudessa merkityksessä. Hän eli meidän
maailmassamme Jumalan Poikana, joka oli liittynyt ihmissukuun syntymänsä
kautta.” SM.
POIKANA OLEMINEN
3. Kenet Jeesus tunnisti isäkseen lapsuudessaaan? Luuk. 2:49.
”Innokkaasti ja hartaasti seurasi Jeesuksen äiti Hänen kykyjensä kehitystä ja
näki Hänen luonteessaan täydellisyyden leiman. Mielihyvää tuntien hän koetti
rohkaista tuota valoisaa, vastaanottavaista mieltä. Pyhän Hengen kautta hän
sai viisautta toimiakseen yhdessä taivaan voimien kanssa tämän lapsen
kasvattamiseksi, joka voi pitää ainoastaan Jumalaa isänään.” AT. s. 52
”Rabbiinien koulusta he löysivät Jeesuksen. Vaikka he ilostuivatkin suuresti,
eivät he voineet unohtaa suruaan ja tuskaansa. Kun Hän taas oli heidän
kanssaan, lausui äiti Hänelle seuraavat sanat, jotka sisälsivät moitteen:
»Poikani, miksi meille näin teit? Katso, Sinun isäsi ja minä olemme
huolestuneina etsineet Sinua.» »Mitä te minua etsitte?» Jeesus vastasi. »Ettekö
tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?» Ja kun he
eivät näyttäneet käsittävän Hänen sanojaan, Hän viittasi ylöspäin. Hänen
kasvojaan valaisi kirkkaus, jota he ihmettelivät. Jumaluus loisti läpi
ihmismuodon. Löytäessään Hänet temppelistä he olivat kuunnelleet, mitä
Hänen ja rabbiinien välillä tapahtui, ja he olivat hämmästyneitä Hänen
kysymyksistään ja vastauksistaan. Hänen sanansa herättivät ajatusten sarjan,
joka ei milloinkaan unohtuisi.” AT. s. 64.
4. Kuinka Jeesus ilmaisi, ollessaan Ihmisen Poikana, että Hän oli
myös Jumalan Poika? Matt. 11:27; Joh. 15:9; 20:17.
”Jumalan Poika tuli taivaasta tehdäkseen tunnetuksi Isän. 'Ei kukaan ole
Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on
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hänet ilmoittanut. 'Eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle
Poika tahtoo hänet ilmoittaa'. Kun eräs opetuslapsista esitti pyynnön: 'Näytä
meille Isä'. Jeesus vastasi: 'Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne,
etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän;
kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'.” TKL. s. 7.
”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.”. AT. s. 14.
IHMISEN POIKA, SAPATIN HERRA
5. Kuinka lepopäivään viitataan Raamatussa?
Kuinka Jeesus
vahvisti, että sapatti kuuluu Hänelle? Jes. 58:13, alkuosa; Matt.
12:8.
”»Niin Ihmisen Poika siis on sapatinkin Herra.» Nämä sanat sisältävät sekä
opetusta että lohdutusta. Koska sapatti tehtiin ihmistä varten, se on Herran
päivä. Se kuuluu Kristukselle. Sillä »kaikki on saanut syntynsä Hänen
kauttaan, ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on». Joh. 1: 3.
Koska Hän on tehnyt kaiken, Hän on tehnyt siis sapatinkin. Hän erotti sen
luomistyön muistomerkiksi. Se viittaa Häneen sekä Luojana että Pyhittäjänä.
Se julistaa, että Hän, joka loi kaiken taivaassa ja maan päällä ja jonka kautta
kaikki pysyy voimassa, on seurakunnan pää, ja Hänen voimastaan me olemme
sovitetut Jumalan kanssa.” AT. s. 266.
IHMISEN POIKA ANTAA ANTEEKSI JA PARANTAA
6. Kuinka Ihmisen Poika vakuutti, että Hänellä oli voima antaa
syntejä anteeksi ja parantaa sairaita? Mark. 2:10-12.
”Jeesus tuli, »että Hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot». »Hänessä oli elämä», ja
Hän sanoo: »Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.»
Hän on »eläväksitekevä henki», 1 Joh. 3:8, Joh. 1:4; 10:10; 1 Kor. 15: 45. Ja
Hänellä on vieläkin sama elämääantava voima, kuin Hänellä oli parantaessaan
sairaita maan päällä ja antaessaan syntejä anteeksi. Hän »antaa kaikki sinun
syntisi anteeksi», Hän »parantaa kaikki sinun sairautesi». Ps. 103: 3.” AT. s.
247.
”Jumalan enkelit kulkevat lakkaamatta maasta taivaaseen ja taivaasta maahan.
Sapattikoululäksyt
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Kristus suoritti ihmetekonsa ahdistetuille ja kärsiville Jumalan voiman kautta
enkelien palveluksen avulla. Ja Kristuksen kautta, Hänen taivaallisten
sanansaattajiensa välityksellä tulevat meille kaikki Jumalan siunaukset.
Ottaessaan päälleen ihmisluonnon Vapahtaja liitti kohtalonsa Aadamin
langenneiden lasten kohtaloon, samalla kun Hänellä jumaluutensa perusteella
on pääsy Jumalan valtaistuimen luo. Ja näin Kristus on yhteyden välittäjänä
ihmisten luota Jumalan luo ja Jumalan luota ihmisten luo.” AT. s. 124.
IHMISEN POIKA TEKEE IHMEITÄ
7. Kuinka Jeesus teki myrskyn tyynnyttämisen ihmeen Ihmisen
Poikana? Mitä opetuslapset tunnistivat nähdessään Hänen
kävelevän meren päällä ja tyynnyttävän tuulet? Matt. 8:27;
14:32,33; Joh. 5:30, alkuosa.
”Mutta Hän ei luottanut siihen, että Hänellä oli kaikkivoipa voima. Ei Hän
nukkunut kaikessa rauhassa siksi, että oli »Mestari maan, meren, taivahan».
Sen voiman Hän oli pannut syrjään, ja Hän sanookin: »En minä itsestäni voi
mitään tehdä.» Joh. 5: 30. Hän luotti Isänsä voimaan. Jeesus lepäsi uskossa,
uskossa Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon, ja sen sanan voima, joka
tyynnytti myrskyn, oli Jumalan voima. Niinkuin Jeesus uskossa luotti Isänsä
huolenpitoon, niin meidänkin tulee luottaa Vapahtajamme huolenpitoon.” AT.
315.
MIETISKELTÄVÄKSI
”'Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa.'
Hän ei antanut häntä vain elämään ihmisten keskuudessa, kantamaan heidän
syntinsä ja kuolemaan uhrina heidän puolestaan. Hän antoi hänet langenneelle
ihmissuvulle. Kristuksen tuli ottaa omikseen ihmiskunnan pyrkimykset ja
tarpeet. Hän, joka oli yhtä Jumalan kanssa, on liittänyt itsensä ihmislapsiin
siteillä, jotka eivät katkea milloinkaan. Jeesus 'ei häpeä kutsua heitä veljiksi'.
Hän on meidän sovitusuhrimme, Puolustajamme, Veljemme, joka on meidän
inhimillisessä hahmossamme Isän valtaistuimen edessä ja on läpi
iankaikkisuuksien yhtä lunastamansa ihmissuvun kanssa - hän on Ihmisen
Poika. Ja kaikki tämä sitä varten, että ihminen voisi nousta synnin
turmeluksesta ja alennustilasta ja voisi kuvastaa Jumalan rakkautta ja päästä
osalliseksi pyhyyden ilosta.” TKL. s. 10.
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HENKILÖKOHTAISEEN TUTKISTELUUN
Mark. 2:28; Matt. 9:6.
* * * * *
3
Sapattina 19. tammikuuta 2013

Kunnian Kuningas
”»Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta». Hän sanoi. »Jos minun
kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet,
ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei
ole täältä.» Niin Pilatus sanoi Hänelle: »Sinä siis kuitenkin olet kuningas?»
Jeesus vastasi: »Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä
olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden
puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni.»” AT. s. 700.
KUNNIAN KUNINGAS PUKEE PÄÄLLEEN INHIMILLISYYDEN JA
TULEE PALVELIJAKSI
1. Kuinka kunnian Kuningas ilmaisee rakkautensa langennutta
ihmissukua kohtaan? Fil. 2:5-8.
”Ylhäisestä asemastaan Kristus, kunnian Kuningas, taivasten Majesteetti, näki
ihmisten tilan. Hän sääli ihmisolentoja heidän heikkoudessaan ja
syntisyydessään ja tuli tänne maan päälle osoittamaan, mitä Jumala merkitsee
ihmisille. Jättäen kuninkaalliset asuinsijat ja verhoten jumalallisuutensa
ihmisyyteen hän saapui maailmaan itse muokatakseen puolestamme
täydellisen luonteen. Hän ei valinnut asumustaan maanpiirin rikkaiden
keskuudesta.” Ta. 3, s. 373.
”Kunnian Kuningas alentui ottamaan ihmismuodon. Hän eli
sivistymättömässä, vastenmielisessä ympäristössä. Hänen kirkkautensa oli
peitetty, jotta Hänen ulkomuotonsa ylevyys ei tulisi huomion kohteeksi. Hän
karttoi kaikkea ulkonaista loistoa. Rikkaus, maallinen kunnia tai inhimillinen
suuruus eivät voi koskaan pelastaa sielua kuolemasta. Jeesuksen tarkoitus oli,
ettei kiintymys mihinkään maalliseen vetäisi ihmisiä Hänen puoleensa.” AT.
s. 29
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2. Mikä kunnian Kuninkaasta tuli ihmisenä? Matt. 20:28; Luuk.
22:27; Joh. 13:4,5.
”»Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä
ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Kristus oli yhä
uudelleen opettanut, että siveellinen arvo määrää tosi suuruuden. Taivaan
silmissä luonteen suuruuteen kuuluu toisten ihmisten hyväksi eläminen,
rakkauden ja laupeuden tekojen tekeminen. Kristus, kunnian kuningas, palveli
langenneita ihmisiä.” AT. s. 587
”Riisuttuaan päällysvaippansa, joka olisi estänyt Hänen liikkeitään, Hän otti
pyyheliinan ja vyötti itsensä. Hämmästyneinä tarkkasivat opetuslapset Hänen
toimiaan ja odottivat äänettöminä, mitä seuraisi. »Sitten Hän kaatoi vettä
pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä
liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt.» … Hän oli täysin tietoinen
jumaluudestaan, mutta Hän oli riisunut päältään kuningaskruununsa ja
ruhtinasvaippansa ja ottanut palvelijan muodon. Eräs Hänen viimeisiä
tekojaan Hänen eläessään täällä maailmassa oli vyöttää itsensä palvelijaksi ja
suorittaa palvelijan työtä.” AT. s. 624
TOISTEN TUNNUSTAMA JA TOISTEN HYLJEKSIMÄ
3. Missä yhteydessä Jeesus tunnustettiin kunnian Kuninkaaksi, ja
kuka Hänet tunnusti? Luuk. 19:37,38; Matt. 21:5; Mark.
11:9,10.
”Hän, joka niin kauan on kieltäytynyt kuninkaallisesta kunniasta, tulee nyt
Jerusalemiin Daavidin valtaistuimen luvattuna perillisenä. … Maailma ei ollut
koskaan aikaisemmin nähnyt sellaista voittosaattoa. … Kulkuetta johtivat
sokeat, joiden näön Hän oli palauttanut. Mykät, joiden kielen siteet Hän oli
irroittanut, huusivat äänekkäimmät hoosianna-huudot. Hänen parantamansa
rammat hyppelivät ilosta ja olivat innokkaimpina taittamassa palmunoksia ja
heiluttamassa niitä Vapahtajan edessä. Lesket ja orvot ylistivät Jeesuksen
nimeä Hänen armotöittensä tähden heitä kohtaan. Spitaaliset, jotka Hän oli
puhdistanut, levittivät tahrattomat vaatteensa Hänen tielleen ja tervehtivät
Häntä Kunnian Kuninkaana. Joukossa oli sellaisiakin, jotka Hänen äänensä oli
herättänyt kuoleman unesta. Lasarus, jonka ruumis oli jo turmeltuneena
maannut haudassa, mutta joka nyt iloitsi kukoistavan miehuuden voimassa,
talutti aasia, jolla Vapahtaja ratsasti.” AT. s. 549
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4. Mitä Jeesus vastasi, kun Pilatus kysyi, oliko Hän kuningas? Joh.
18:33,36,37.
”Jeesus ei suoraan vastannut tähän kysymykseen. … Vaikka Hän ei suoraan
vastannutkaan Pilatuksen kysymykseen, Hän esitti selvästi oman tehtävänsä.
Hän antoi Pilatuksen ymmärtää, ettei Hän tavoitellut maallista
valtaistuinta. ...Niin Pilatus sanoi Hänelle: »Sinä siis kuitenkin olet
kuningas?» Jeesus vastasi: »Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä
varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin
totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni.»
Kristus vakuutti, että Hänen sanansa oli itsessään avain, joka aukaisi
salaisuuden niille, jotka olivat valmiit vastaanottamaan sen. Se suositteli itse
itseään, ja tämä oli Hänen totuuden valtakuntansa leviämisen salaisuus.” AT.
s. 700.
KUNNIAN KUNINGAS PALAA TAIVAASEEN
6. Kuinka kunnian Kuningas palaa maan päälle toisen kerran? Ilm.
19:11,16.
”Sitten minä näin Jeesuksen riisuvan yltään papillisen pukunsa ja pukeutuvan
kuninkaallisiin vaatteisiinsa. Hänellä oli päässään monta kruunua, kruunu
kruunun sisässä. Enkelijoukkojen ympäröimänä Hän jätti taivaan. … Hänen
kruununsa oli hohtavan kirkas. Siinä oli kruunu kruunun sisässä, luvultaan
seitsemän.” HK. s. 61.
”Kun Kristus on jälleen tuleva maan päälle ei enää roskajoukon ympäröimänä
vankina, saavat ihmiset nähdä Hänet. He saavat nähdä Hänet taivaan
Kuninkaana. Kristus on tuleva omassa kirkkaudessaan, Isänsä kirkkaudessa ja
pyhien enkelien kirkkaudessa. Kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja
tuhannen kertaa tuhat enkeliä, väkeviä sankareita, joiden ihanuudelle ja
kirkkaudelle ei mikään vedä vertoja, saattaa Häntä Hänen matkallaan. Silloin
Hän on istuva kirkkautensa valtaistuimella, ja Hänen eteensä kootaan kaikki
kansat. Silloin kaikkien silmät saavat nähdä Hänet, niidenkin, jotka ovat
Hänet lävistäneet. Orjantappurakruunun tilalla Hänellä on oleva kunnian
kruunu, kruunu kruunun sisällä. Tuon vanhan purppuraisen kuningasviitan
sijaan Hän tulee olemaan pukeutuneena hohtavan valkoisiin vaatteisiin, »niin
ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä taida semmoiseksi valkaista».
Mark. 9: 3. Ja Hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi »kuningasten
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Kuningas ja herrain Herra». Ilm. 19: 16.” AT. s. 713.
7. Mikä etuoikeus lunastetuilla on Jeesuksen toisessa tulemisessa?
Matt. 25:31-34: 16:27; Ilm. 22:12.
”Mutta kun Jeesus tulee, hän antaa omilleen kuolemattomuuden; ja silloin
hän kutsuu heitä omistamaan sen valtakunnan, jonka perillisiä he siihen asti
ovat olleet. … 'Valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla'
annetaan pian pelastuksen perillisille, ja Jeesus on hallitseva kuningasten
Kuninkaana ja herrain Herrana. … ”Sanomaton ihastus valtaa jokaisen
sydämen, ja jokainen ääni yhtyy sydämestä kohoavaan ylistykseen: 'Hänelle,
joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt
meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja
voima aina ja iankaikkisesti'. … Silloin kuullaan Jeesuksen äänen,
täyteläisempänä kuin mikään kuolevaisten korviin soinut musiikki, sanovan:
'Teidän taistelunne on päättynyt.' 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa
se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti'.”
ST. s. 309,596,625.
MIETISKELTÄVÄKSI
”Tuona päivänä lunastettut loistavat Isän ja Pojan kirkkaudessa. Enkelit,
kultaisia harppujaan näppäillen, tervehtivät Kuningasta ja hänen
voitonmerkkejään - niitä, jotka ovat pestyt ja valkaistut Karitsan verellä.
Voittolaulu on kajahtava ja täyttävä koko taivaan. Kristus on voittanut. Hän
nousee taivaaseen lunastettujensa seurassa, jotka ovat todisteet siitä, ettei
hänen kärsimyksensä ja uhrinsa ole ollut turha.” Ta. 3, s. 421.
HENKILÖKOHTAISEEN TUTKISTELUUN
”Siinä seisoi Jumalan Poika yllään pilkkapuku ja orjantappurakruunu. Hänen
selässään, joka oli paljaana vyötäisiä myöten, näkyi pitkiä, hirveitä juovia,
joista veri virtasi vapaasti. Hänen kasvonsa olivat veren tahraamat sekä
uupumuksen ja tuskan leimaamat, mutta ne eivät olleet koskaan näyttäneet
kauniimmilta kuin nyt. … Jokainen piirre ilmaisi lempeyttä, alistumista ja
mitä hellintä sääliä Hänen julmia vihollisiaan kohtaan. Hänen käytöksessään
ei näkynyt pelkurimaista heikkoutta vaan pitkämielisyyden voimaa ja
arvokkuutta.” AT. s. 709.
”Pian saamme olla todistamassa Kuninkaamme kruunajaisia. Ne, joiden elämä
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on kätketty Kristuksen kanssa, ne, jotka täällä maan päällä ovat taistelleet
hyvän uskontaistelun, loistavat Lunastajan kirkkaudella Jumalan
valtakunnassa.” Ta.3, 2. 423.
* * * * *
4
Sapattina 26. tammikuuta 2013

Messias ja Vapahtaja
”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ola taivaan alla muuta
nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Apt. 4:12.
VANHASSA TESTAMENTISSA
1. Kuinka Vanha Testamentti esittelee Lunastajan? Job 19:25; Jes.
59:20. Kuinka patriarkat tiesivät Hänen tulostaan? 1. Moos.
3:15.
”Hän kertoi heille puhuneensa Isänsä kanssa, ja tarjoutuneensa antamaan
henkensä lunnaiksi ja ottamaan kantaakseen kuoleman rangaistuksen, että
Hänen kauttaan ihminen voisi saada anteeksiannon; että Hänen verensä
ansiosta ja tottelemalla Jumalan lakia he saisivat Jumalan mielisuosion ja
pääsisivät kauniiseen puutarhaan ja saisivat syödä elämän puun hedelmiä.”
LH. s. 31.
UUDESSA TESTAMENTISSA
2. Keille ensin kerrottiin Vapahtajan tulosta maan päälle? Luuk.
2:8-11.
”Kedolla, missä Daavid poikasena oli kainnut laumaansa, pitivät paimenet
vieläkin vartiota yöllä. Hiljaisina hetkinä he puhelivat keskenään luvatusta
Vapahtajasta ja rukoilivat kuningasta Daavidin istuimelle. »Niin heidän
edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja
he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: 'Älkää peljätkö; sillä katso,
minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä
päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa!»
Näiden sanojen johdosta loistavat näyt valtaavat kuuntelevien paimenten
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mielet. Vapauttaja on tullut Israeliin.” At. s. 32.
3. Kuka tunnisti Jeesuksen maailman Vapahtajaksi ja Messiaaksi?
Luuk. 1:67-69; Joh. 1:41; 4:42.
”Andreas halusi jakaa toisillekin iloa, joka täytti hänen sydämensä.
Löytäessään veljensä Simonin hän huudahti: »Me olemme löytäneet
Messiaan.» … ”Kuitenkin monet uskoivat Häneen. Iloissaan he sanoivat
naiselle: »Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme
kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja.»
Samarialaiset uskoivat Messiaan tulevan ei vain juutalaisten vaan koko
maailman Lunastajana.” AT. s. 120,171.
IHMISKUNNAN LUNASTAJA
4. Kenelle Jeesus on Vapahtaja? 1. Tim. 1:15; Hebr. 7:25; Mat.
18:11.
”'Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika
ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.'
Joh. 3:14,15. Jos olet tietoinen synneistäsi, älä käytä kaikkia voimiasi niistä
valittamiseen, vaan katso ja elä. Jeesus on meidän ainoa Vapahtajamme; ja
vaikka miljoonat, jotka tarvitsisivat parannusta, hylkäävät Hänen
tarjoamnansa armon, ei yhtäkään, joka Häneen luottaa, jätetä kadotukseen.
Kun me ymmärrämme avuttoman tilamme ilman Kristusta, emme saa
lannistua;
meidän tulee luottaa ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen
Vapahtajaan. Köyhä, synninsairas sielu, katso ja elä. Jeesus on antanut
sanansa; hän pelastaa kaiki, jotka tulevat Hänen tykönsä.” GW.
5. Minkä suuren työn Jeesus teki maailman Lunastajana? 1. Piet.
2:24; Ef. 1:5-7; Room. 3:24.
”Jeesus tuli maailman Lunastajaksi, osoittaen täydellistä kuuliaisuutta
jokaiselle Jumalan suusta lähteneelle sanalle. Hän lunasti Aadamin
lankeemuksen, yhdistäen maan, jonka synti oli erottanut Jumalasta, taivaan
kanssa.” SDA.
”Herra näki meidän langenneen tilamme;
Hän näki meidän armon
tarpeemme, ja koska Hän rakasti meidän sieluamme, Hän antoi meille armon
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ja rauhan. Armo merkitsee suosiota sellaiselle, jolla ei ole ansioita tai joka on
kadotettu. Se tosiasia, että me olemme syntisiä, sen sijaan, että veisi meidät
pois Jumalan armon ja rakkauden piiristä, saa Hänen rakkautensa toimimaan
meidän pelastamiseksemme.” SM.
PELASTAA HEIDÄT HEIDÄN SYNNEISTÄÄN
6. Kristus tuli pelastamaan syntisiä, mutta mitä Hän pyytää meitä
tekemään synneillemme? Matt. 1;21; 1. Joh. 1:9; Snl. 28:13.
”»Jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus
Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä
ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.» »Jos me
tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa
meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.» Ne ehdot,
joilla saamme armon Jumalalta, ovat yksinkertaiset ja kohtuulliset. Herra ei
vaadi meitä tekemään jotakin tuskallista saadaksemme anteeksiannon. Meidän
ei tarvitse tehdä pitkiä ja uuvuttavia toivioretkiä tai suorittaa vaivalloisia
katumusharjoituksia, jotta sielumme olisi otollinen taivaan Jumalalle tai jotta
saisimme rikkomuksemme hyvitetyiksi. Joka »tunnustaa ja hylkää» syntinsä,
»se saa armon» (Sanani. 28: 13).” ApT. s. 425.
”Hän [saatana] väittää, että … ihmiset voivat tulla Kristuksen tykö, ei
pelastuakseen synneistään vaan synneissään.” FW.
7. Samoin kuin uskolliset odottivat Vapahtajan ensimmäistä
tulemusta ja julistivat sitä toisille, mitä uskolliset tekevät
odottaessaan Hänen toista tulemustaan? Fil. 3:20; 2. Kor. 5:20;
2. Piet. 2:9.
”Maailmaa tulee varoittaa. Valvo, odota, rukoile, työskentele. Äläkä anna
minkään tapahtua turhan kunnian pyynnöstä... Vielä on suuri työ tehtävänä, ja
kaikki ponnistelut tulee tehdä, jotta Kristus tulee ilmaistuksi syntejä
anteeksiantavana Vapahtajana, syntien Kantajana, kirkkaana Aamunkoina, ja
Herra antaa meille mielisuosionsa maailman edessä, ja työ päätetään.” E.
MIETISKELTÄVÄKSI
”Jeesus sanoi Vanhan testamentin kirjoituksista - ja kuinka paljon enemmän
nuo hänen sanansa pätevätkään Uuteen testamenttiin - 'Ne juuri todistavat
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minusta', Lunastajasta, hänestä, johon iankaikkisen elämän toivomme on
keskittynyt. Niin, koko Raamattu puhuu Kristuksesta. Luomiskertomuksen
ensimmäisistä sanoista - sillä 'ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä
syntynyt on' - aina viimeiseen lupaukseen asti: 'Katso, minä tulen pian'
luemme hänen teoistaan ja kuuntelemme hänen ääntään. Jos haluat tulla
tuntemaan Vapahtajan, niin lue pyhiä kirjoituksia.” TKL. s. 76
HENKILÖKOHTAISEEN TUTKISTELUUN
1. Tim. 4:10
”Jeesus yksin voi puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Hän ei pelasta meitä lain
avulla, eikä Hän pelasta meitä tottelemattomuudessa laille.” FW.
”Jumalan pyhä laki on ainoa mittapuu, jonka avulla voimme päätellä,
olemmeko Hänen tiellään vai emme. Jos emme ole kuuliaisia, meidän
luonteemme ei ole sopusoinnussa Jumalan hallinnon kanssa, ja silloin on
itsepetosta sanoa: 'Minä olen pelastettu'. Kukaan ei pelastu, joka rikkoo
Jumalan lakia, joka on Hänen hallituksensa perusta taivaassa ja maan päällä.”
SM
* * * * *
5
Saapattina 2. helmikuuta 2013

Rauhan Ruhtinas
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat
kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. … Sillä lapsi on meille
syntynyt, poika on meille annettu, jonka harteilla on herraus, ja hänen nimensä
on: Ihmeellinen neuvontantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä,
Rauhanruhtinas.” Jes. 9:1,5.
RAUHAN EVANKELIUMI
1. Mikä on se hyvä uutinen, jota Jeesus julisti ja jota meidän tulee
tehdä tunnetuksi?
Hänen sanomaansa seuraten, minkä
kokemuksen uskovaiset tekivät? Ef. 2:17; 6:15.
'Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta,
ja suuri armo oli heillä kaikilla'. Apt. 4:33. Heidän työnsä ansiosta seurakuntaa
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liittyi valittuja miehiä, jotka vastaaottaessaan elämän sanan pyhittivät
elämänsä pyrkimykselle antaa muille sitä toivoa, joka oli täyttänyt heidän
sydämensä rauhalla ja ilolla.” Ta.3, s. 203.
”Kristuksen evankeliumi on se hyvä uutinen armosta, tai mielisuosiosta, jonka
kautta ihmiset voivat päästä synnin tuomiosta ja pystyvät olemaan kuuliaisia
Jumalan laille. Evankeliumi viittaa siveyslakiin elämän lakina. Tämä laki,
vaatimuksenaan ehdoton kuuliaisuus, viittaa jatkuvasti syntistä evankeliumin
tykö, jotta hän saisi anteeksiannon ja rauhan.” MCP.
2. Mutta mitä Jeesus itse sanoi?
Matt. 10:34; Luuk. 12:52,53

Kuinka se voidaan ymmärtää?

”Kristus julisti: 'Minä en ole tullut tuomaan rauhaa vaan miekan'. Miksi?
Koska ihmiset eivät ottaisi vastaan elämän sanaa. Koska he taistelivat sitä
sanomaa vastaan, joka heille oli lähetetty antamaan iloa ja toivoa ja elämää.
Me pidämme anteeksiantamattomana sitä, että juutalaiset hylkäsivät ja
ristiinnaulitsivat Kristuksen. Mutta nykyään Jumalan lähettämiin sanomiin
suhtaudutaan samoin kuin juutalaiset suhtautuivat aikoinaan Kristuksen
sanomaan. Jos Herran ohjeet eivät ole sopusoinnussa ihmisten mielipiteiden
kanssa, suuttumus voittaa järjen, ja ihmiset joutuvat vihollisen käsiin
vastustaessaan Jumalan lähettämiä sanomia. Saatana käyttää heitä terävinä
aseina vastustaakseen totuuden eteenpäin menemistä.” SDA.
”Vaikka Hän oli Rauhanruhtinas, Hänen tulemisensa oli kuin miekan
paljastus.” AT. s. 91.
EVANKELIUMI KUIN MIEKKA
3. Jos evankeliumi on rauhan sanoma, mikseivät kansakunnat, jotka
haluavat rauhaa, ota sitä vastaan? Joh. 3:19; 10:25-27.
”»Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita
kohtaan hänellä on hyvä tahto!» Luuk. 2: 14. Ilmeinen ristiriita näyttää
vallitsevan näiden profeetallisten ilmoitusten ja Jeesuksen sanojen välillä: »En
ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.» Matt. 10: 34. Oikein ymmärrettyinä
niiden kesken vallitsee kuitenkin sopusointu. Evankeliumi on rauhan sanoma.
Kristinusko levittäisi rauhaa, sopusointua ja onnea yli koko maailman, mikäli
sen sanoma vastaanotettaisiin ja sitä seurattaisiin. Kristuksen uskonto liittää
läheiseen veijesyhteyteen kaikki, jotka vastaanottavat sen opetukset.
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Kristuksen tehtävän tarkoituksena oli saada aikaan sovinto sekä ihmisen ja
Jumalan välillä että ihmisten keskinäisissä suhteissa. Mutta suurimmalta
osaltaan maailma on saatanan, Kristuksen katkerimman vihollisen,
hallinnassa. Evankeliumi tarjoaa ihmisille elämän periaatteita, jotka ovat
täysin vastakkaisia heidän omien tapojensa ja toiveittensa kanssa, ja he
nousevat kapinaan sitä vastaan. He vihaavat puhtautta, joka paljastaa ja
tuomitsee heidän syntinsä, ja he vainoavat ja hävittävät niitä, jotka julistavat
heille sen oikeudenmukaisia ja pyhiä vaatimuksia. Tässä mielessä — koska
sen korostamat totuudet herättävät vihaa ja riitaa — evankeliumia kutsutaan
miekaksi.” ST. s. 49.
TÄYDELLINEN RAUHA
4. Mikä oli viimeinen asia, jonka Jeesus jätti opetuslapsilleen,
ennenkuin lähti heidän luotaan? Joh. 14:27.
”Se rauha, jota Jeesus kutsui rauhakseen ja jonka Hän jätti opetuslapsilleen, ei
ole sellainen rauha, joka estäisi kaikki erimielisyydet, vaan se on rauha, joka
annetaan ja josta nautitaan erimielisyyksien keskellä.Rauha, joka Kristuksen
asian uskollisilla puolustajilla on, on tietoisuus siitä, että ihminen tekee
Jumalan tahdon ja heijastaa Hänen kunniaansa hyvinä tekoina. Se on
enemmän sisäistä kuin ulkoista rauhaa. Ilman sitä on taistelua, kylmyyttä ja
epäluuloisuutta jopa niiden kesken, jotka väittävät olevansa ystäviä.” UL.
”Jotka uskovat Kristuksen sanan ja jättävät sielunsa Hänen haltuunsa ja
elämänsä Hänen määrättäväkseen, löytävät rauhan ja levon. Ei mikään täällä
maailmassa voi tehdä heitä surullisiksi, kun Jeesus ilahduttaa heitä
läsnäolollaan. Täydellisessä kuuliaisuudessa on täydellinen lepo. Herra sanoo:
»Vakaamieliselle Sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa Sinuun.» Jes.
26: 3.” AT. s. 311.
5. Jos me haluamme tämän rauhan, mitä meidän tulee tehdä? Matt.
11:28,29; Jes. 26:3; Ps. 119:165.
”Jokainen joka hylkää synnin ja avaa sydämensä Kristuksen rakkaudelle,
osallistuu tästä taivaallisesta rauhasta. Rauhalle ei ole muuta perustusta kuin
tämä. Sydämeen vastaanotettu Kristuksen armo poistaa vihamielisyyden. Se
vähentää epäsopua ja täyttää sielun rakkaudella. Mikään ei voi tehdä
onnettomaksi ihmistä, jolla on rauha Jumalan ja ihmisten kanssa. Hänen
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sydämessään ei ole kateutta., siellä ei ole tilaa pahoille epäluuloille, viha ei
kykene elämään siellä. Jumalan kanssa sopusoinnussa oleva sydän osallistuu
taivaan rauhasta sekä on siunaukseksi ympäristölleen. Rauhan henki peittää
kasteen tavoin maailman epäsovun vaivaamat uupuneet sydämet.” Vs. s. 36.
6. Onko mahdollista kadottaa tämä taivaallinen rauha? Miten?
Miten silloin se voidaan löytää jälleen? Jes. 59:1,2; 1. Joh. 2:1;
Room. 5:1.
”Jokainen ihminen voi kokemuksestaan todistaa seuraavien Raamatun sanojen
totuuden: »Jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä...
Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.» Jes. 57: 20, 21. Synti on
vienyt rauhamme. Niin kauan kuin oma minä hallitsee, emme löydä lepoa.”
AT. s. 316.
”Synti on myrkyttänyt elämän lähteet. Mutta Kristus sanoo: 'Minä otan pois
syntisi; minä annan sinulle rauhan. Olen ostanut sinut verelläni. Sinä olet
minun. Minun armoni tulee vahvistamaan heikkoa tahtoasi, ja minä vapautan
sinut tunnonvaivoistasi.' Kun kiusaukset ahdistavat sinua, kun huolet ja
murheet ympäröivät sinut, kun masentuneena ja ahdistuneena olet valmis
antamaan periksi epätoivolle, katso Jeesukseen, niin hänen läsnäolonsa
kirkkaus hälventää sinua ympäröivän pimeyden. … Älä koskaan luule, että
Kristus on kaukana. Hän on aina lähelläsi. Hänen rakastava läsnäolonsa
ympäröi sinua. Etsiessäsi häntä muista, että hän haluaa sinun löytävän hänet.”
SLS. s. 57.
AUTUAITA OVAT RAUHANTEKIJÄT
7. Olemmeko me rauhantekijöiden joukossa? Jos olemme, millainen
kokemuksemme on? Matt. 5:9.
”Kristuksen seuraajat lähetetään maailmaan rauhan sanoma mukanaan. Jos
hiljaisen, pyhän elämäsi vaikutus paljastaa itsetiedottomasti Kristuksen
rakkauden. Jos sanalla tai teolla johdat lähimmäisesi hylkäämään synnin ja
alistamaan sydämensä Kristukselle, olet rauhantekijä. 'Autuaita ovat
rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.' Rauhan henki
on todisteena heidän yhteydestään taivaan kanssa. Kristuksen suloinen tuoksu
ympäröi heidät. Elämän tuoksu ja luonteen rakastettavuus paljastavat
maailmalle, että he ovat Jumalan lapsia. Ihmiset tietävät, että he ovat olleet
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Jeesuksen kanssa.” Vs. s. 37.
MIETISKELTÄVÄKSI
”Kristuksen rauha on lähtöisin totuudesta. Se on sopusointua Jumalan kanssa.
Maailma on Jumalan lain vihollinen, syntiset ovat Luojansa vihollisia, ja
seuraus on, että he ovat toinen toisensa vihollisia. Mutta psalmeissa sanotaan:
»Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat Sinun lakiasi, eikä heille kompastusta
tule.» Ps. 119: 165. Ihmiset eivät voi saada aikaan rauhaa. Ihmisten
suunnitelmat yksilöiden ja yhteiskunnan puhdistamiseksi ja kohottamiseksi
epäonnistuvat, koska ne eivät saavuta sydäntä. Ainoa voima, joka voi luoda tai
säilyttää tosi rauhan, on Kristuksen armo. Kun se pääsee asumaan sydämeen,
se karkoittaa sieltä pahat himot, jotka saavat aikaan riitaa ja eripuraisuutta.”
AT. s. 281.
HENKILÖKOHTAISEEN TUTKISTELUUN
Jes. 32:17
”Heidän on edistettävä »rauhaa ja keskinäistä rakentumista» (Room. 14: 19),
mutta todellista rauhaa ei koskaan voida saada aikaan tinkimällä periaatteista.
Eikä kukaan voi olla uskollinen periaatteilleen herättämättä vastustusta.
Kristillisyyttä, joka todella on hengellistä, tulevat vastustamaan ne, jotka eivät
ole kuuliaisia. Mutta Jeesus pyysi opetuslapsiaan: »Älkää pelätkö niitä, jotka
tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua.» Niiden, jotka ovat uskollisia
Jumalalle, ei tarvitse pelätä ihmisten voimaa eikä Saatanan vihamielisyyttä.”
AT. s. 335.
* * * * *
6
Sapattina 9. helmikuuta 2013

Meidän veljemme
”Hän, joka on »pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu», ei häpeä kutsua
meitä veljikseen. Hepr. 7: 26; 2: 11. Kristuksessa maallinen ja taivaallinen
perhe ovat liitetyt yhdeksi. Kirkastettu Kristus on meidän veljemme.” AT. s.
15.
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JEESUKSEN VELJIÄ
1. Ketkä ovat Jeesuksen opetuksen mukaan Hänen veljiään? Mark.
3:31-35; Matt. 7:21; Gal. 3:26.
”Jeesuksen vielä puhuessa kansan kanssa Hänen opetuslapsensa toivat
sanoman, että Hänen äitinsä ja veljensä olivat ulkopuolella ja halusivat tavata
Häntä. Hän tiesi, mitä heidän sydämessään oli, ja »Hän vastasi ja sanoi sille,
joka sen Hänelle ilmoitti: 'Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?'
Ja Hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: 'Katso, minun äitini ja
veljeni.' Sillä jokainen joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, on minun
veljeni ja sisareni ja äitini.» Kaikki, jotka uskon kautta tahtoivat vastaanottaa
Kristuksen, tulivat liitetyiksi Häneen siteillä, jotka olivat sukulaisuussiteitä
lujemmat. He tulivat yhdeksi Hänen kanssaan, kuten Hän oli yhtä Isän kanssa.
Uskoessaan Häneen ja tehdessään Hänen sanojensa mukaan Hänen äitinsä oli
likeisemmin ja turvallisemmin liittynyt Häneen kuin luonnollisen
sukulaisuutensa vuoksi. Hänen veljillään ei olisi mitään hyötyä yhteydestään
Häneen, elleivät he vastaanottaisi Häntä henkilökohtaisena Vapahtajana.” AT.
s. 303.
MEIDÄN VANHEMMAN VELJEMME RAKKAUS
2. Kuinka Jeesus vanhempana Veljenä ilmaisi
rakkautensa meille? Fil. 2:7,8; Hebr. 2:17.

ihmeellisen

”Jos pelastuksemme riippuisi meidän omista ponnistuksistamme, me emme
voisi pelastua; mutta se riippuu Hänestä, joka on kaikkien lupausten takana.
Meidän otteemme hänestä saattaa näyttää heikolta, mutta hänen rakkautensa
on vanhemman veljen rakkautta. Niin kauan kuin ylläpidämme yhteyttämme
häneen, kukaan ei voi riistää meitä hänen kädestään.” ApT. s. 425.
HÄNEN ISÄNSÄ, MEIDÄN ISÄMME
3. Mikä vakuus meillä on, että Jeesuksen kautta meidät hyväksytään
Isän edessä? Hebr. 2:11,12.
”Jeesus opettaa meitä kutsumaan Hänen Isäänsä omaksi Isäksemme. Häne ei
häpeä kutsua meitä veljikseen (Hebr. 2:11). Vapahtajan sydän on innokas ja
halukas toivottamaan meidät tervetulleiksi Jumalan perheen jäseniksi. Jo
ensimmäiset sanat Hänen opettamassaan rukouksessa vakuuttavat meidät
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jumalallisesta sukulaisuudestamme, ja näitä sanoja meidän tulee käyttää
lähestyessämme Jumalaa: 'Isä meidän'.” Vs. 112.
”Lankeemuksessa ihminen erotti itse itsensä Jumalasta. Ero on pelottavan
laaja, mutta Kristus on tehnyt mahdolliseksi yhdistää meidät jälleen itseensä.
Pahan voima kuuluu niin olennaisesti ihmisluontoon, että ihminen ei voi
voittaa sitä muutoin kuin yhdistyneenä Jeesukseen. Tämän liiiton kautta me
saamme siveellistä ja hengellistä voimaa. Jos meillä on Kristuksen henki, me
kannamme vanhurskauden hedelmää, hedelmää, joka koituu ihmisten
siunaukseksi ja Jumalan kunniaksi.” T.
4. Missä
yhteydessä
Jeesus
viittasi
tähän
erityiseen
sukulaisuussuhteeseen opetuslasten kanssa? Matt. 28:10; Mark.
16:7.
”Mutta Kristus kohotti kättään sanoen: »Älä minuun koske, sillä en minä ole
vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille,
että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun
Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö.» Ja Maria lähti viemään
opetuslapsille tätä ilosanomaa.” AT. s. 759.
”Kristuksen ensimmäinen työ maailmassa ylösnousemuksensa jälkeen oli
saada opetuslapsensa vakuuttuneiksi Hänen vähentymättömästä rakkaudestaan
ja hellästä huolenpidostaan heistä. Todistaakseen heille olevansa heidän elävä..
Vapahtajansa, ja että Hän oli murtanut haudan kahleet eikä heidän
vihollisensa, kuolema, enää voinut Häntä pidättää, osoittaakseen heille, että
Hänellä oli sama rakastava sydän, kuin Hänen ollessaan heidän luonaan
heidän rakastettuna opettajanaan, Hän ilmestyi heille uudelleen ja uudelleen.
Hän halusi kietoa rakkautensa siteet yhä lujemmin heidän ympärilleen.
Menkää kertomaan veljilleni, Hän sanoi, että he saavat kohdata minut
Galileassa.” AT. s. 763.
TULLA TAIVAALLISEN PERHEEN JÄSENIKSI
5. Kuinka me voimme tulla Jumalan lapsiksi ja Jeesuksen veljiksi?
Joh. 1:12,13; 1. Joh. 5:1; Room. 8:14.
”Mutta jos te kutsutte Jumalaa Isäksenne, niin te myönnätte olevanne hänen
lapsiaan ja alistutte hänen viisaaseen johtoonsa ja olette kuuliaisia joka
asiassa, koska te tiedätte, että hänen rakkautensa on muuttumaton. Hyväksytte
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hänen suunnitelmansa elämäänne varten. Jumalan lapsina pidätte hänen
kunniaansa, hänen luonnettaan, hänen perhettään ja hänen työtään kaikkea
muuta tärkeämpänä. Tunnustatte iloisesti olevanne Isänne lapsia ja
kunnioitatte suhdettanne häneen ja jokaiseen hänen perheensä jäseneen.
Riemuitsette kaikkein vaatimattomimmastakin teosta, joka edistää hänen
kunniaansa tai lähimmäistenne hyvinvointia.” Vs. s. 115.
6. Minkä toiveen Jeesus ilmaisi meidän hyväksemme ylipapillisessa
rukouksessaan Isälleen? Joh. 17:21,24.
”Herra haluaa valittujen palvelijoittensa oppivan, kuinka yhdistyä sopuisaan
ponnisteluun. Jotkut tuntuvat ajattelevan, että heidän lahjojensa ja toisten
työntekijöiden lahjojen välillä on liian suuri ero, jotta he voisivat toimia
yhdessä; mutta kun he muistavat, että on niin erilaisia ihmisiä saavutettavana,
että jotkut hylkäävät totuuden yhden ihmisen esittämänä, mutta avaavat
sydämensä Jumalan totuudelle jonkun toisen esittämänä eri tavalla, niin he
toitvottavasti suostuvat työskentelemään yksimielisesti yhdessä. Vaikka
heidän lahjansa ovat erilaisia, he voivat olla kaikki saman Hengen hallinnassa.
Ilmaistakoon jokaisessa sanassa ja teossa ystävällisyyttä ja rakkautta; ja kun
jokainen työntekijä täyttää oman paikkansa uskollisesti, Kristuksen rukous
seuraajiensa yksimielisyydestä täyttyy, ja maailma saa tietää, että nämä ovat
Hänen opetuslapsiaan.” T.
KRISTUKSEN KANSSAPERILLISIÄ
7. Jos me olemme Jeesuksen veljiä, mikä meidän perintömme on?
Gal. 3:29; Room. 8:17; Matt. 25:34.
”'Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä
kutsutaan Jumalan lapsiksi.' Miten kallisarvoinen etuoikeus se onkaan, että
saamme olla Korkeimman poikia ja tyttäriä, Jumalan perillisiä ja Jeesuksen
Kristuksen kanssaperillisiä.” T.
”Jumala rakastaa kuuliaisia lapsiaan. Hänellä on valtakunta valmistettuna, ei
tottelemattomille alamaisille, vaan lapsilleen, joita Hän on koetellut synnin
turmelemassa maailmassa. Kuuliaisina lapsina meillä on etuoikeus yhteyteen
Jumalan kanssa. Jos olemme lapsia, hän sanoo, niin olemme myös
katoamattoman perinnön perillisiä. ... Kristus ja Hänen kansansa ovat yhtä.”
SDABC.
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MIETISKELTÄVÄKSI
”Ne, jotka ottavat Kristuksen vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanaan, eivät
jää orvoiksi eivätkä joudu yksin kohtaamaan elämän koettelemuksia. Hän
ottaa heidät taivaallisen perheen jäseniksi ja pyytää heitä kutsumaan Hänen
Isäänsä isäkseen. He ovat Hänen »pienokaisiaan», jotka ovat rakkaat Jumalan
sydämelle ja liitetyt Häneen kaikkein hellimmillä ja kestävimmillä siteillä. …
Ja jos säilytämme sukulaisuussuhteemme Häneen, miten hellästi
kohtelemmekaan niitä, jotka ovat Herramme veljiä ja sisaria! Eikö meidän
tulisi olla valmiit tunnustamaan jumalallisen sukulaisuutemme vaatimukset?
Eikö meidän, jotka olemme päässeet Jumalan perheen jäseniksi, tulisi elää
kunniaksi Isällemme ja suvullemme?” AT. s. 305,306.
HENKILÖKOHTAISEEN TUTKISTELUUN
”Niille, jotka ottavat hänet vastaan hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi,
jotta Jumala vihdoin voisi ottaa heidät vastaan ominaan asumaan luonaan
halki ikuisuuden. Jos he ovat tässä elämässä uskollisia Jumalalle, niin viimein
he saavat nähdä 'hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissaan.' Ja
mitä muuta taivaan onni on kuin Jumalan näkemistä? Mikä suurempi ilo voisi
tulla Kristuksen armosta pelastetun syntisen osaksi kuin saada katsoa Jumalan
kasvoihin ja tuntea hänet Isäkseen?* SLS.
”Jumala rakastaa meitä niin kuin hän rakastaa Poikaansa. Jeesus sanoi saman
asian rukoillessaan viimeisen kerran opetuslastensa puolesta: Sinä olet
'rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.'” Vs. s. 113.
* * * * *
7
Sapattina 16. helmikuuta 2013

Hyvä Paimen
”»Joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen.» Kristus on sekä ovi
että paimen. Hän menee sisään itsensä kautta. Oman uhrinsa kautta Hänestä
tulee lammasten paimen. »Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat
Hänen ääntänsä; ja Hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja
laskettuaan kaikki omansa ulos Hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat
Häntä, sillä ne tuntevat Hänen äänensä.»” AT. s. 461.
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ENNUSTUKSET, JOTKA KOSKEVAT JUMALALLISTA PAIMENTA
1. Kuinka Jeesus esittelee itsensä? Mikä Hänen tehtävänsä on? Joh.
10:11.
”Kristus, suuri esimerkki kaikille saarnaajille, vertaa itseään
lammaspaimeneen. 'Minä olen se hyvä paimen', Hän sanoo: 'Hyvä paimen
antaa henkensä lammasten edestä'. 'Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen
omani, ja minun omani tuntevat minut, niinkuin Isä tuntee minut ja minä
tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.' Joh. 10:11,14,15.”
GW.
”»Sen tähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen
jälleen ottaisin.» Tämä merkitsee, että Isäni on niin rakastanut sinua, että Hän
rakastaa minuakin enemmän, koska annoin henkeni lunastaakseni sinut.
Tullessani sinun sijaiseksesi ja takaajaksesi, antamalla henkeni alttiiksi,
kantamalla velkasi ja rikkomuksesi olen tullut rakkaammaksi Isälleni.” AT. s.
465.
2. Kuka ennusti Vanhassa testamentissa jumalallisesta Paimenesta?
Jes. 40:11; Ps. 23:1.
”Saman kuvauksen profeetta Jesaja oli soveltanut Messiaan tehtävään
seuraavissa lohdullisissa sanoissaan: … Niinkuin paimen Hän kaitsee
laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään.» Jes. 40:9
— 11. Daavid oli laulanut: »Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään
puutu.» Ps. 23: 1. Ja Pyhä Henki oli julistanut Hesekielin välityksellä: »Ja
minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan... Kadonneet minä
tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa...
Ja minä teen heidän kanssansa rauhan liiton... Eivätkä he enää ole pakanain
ryöstettävinä,... vaan he asuvat turvassa, kenenkään peloittelematta.» Hes.
34:23, 16, 25, 28.” AT. s. 460.
PAIMEN JA LAMMASHUONEEN OVI
3. Kuinka Jeesus, jumalallinen Paimen, selittää, että Hän on myös
lammashuoneen ovi? Joh. 10:9.
”Kristus on ovi Jumalan lammashuoneeseen. Tämän oven kautta kaikki Hänen
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lapsensa, varhaisimmista ajoista asti, ovat päässeet sisään. Jeesuksessa,
sellaisena kuin Hänet oli näytetty esikuvissa, kuvattu vertauksissa, esitetty
profeettojen ilmestyksissä, paljastettu opetuslapsille pidetyissä puheissa ja
ihmisille tehdyissä ihmeteoissa, he olivat nähneet »Jumalan Karitsan, joka
pois ottaa maailman synnin», Joh. 1: 29, ja Hänen kauttaan he ovat saatetut
Hänen armonsa hoiviin. Monet ovat esittäneet jotakin muuta, mihin maailma
voisi uskoa, on keksitty menoja ja järjestelmiä, joiden avulla ihmiset toivovat
saavuttavansa sovituksen ja rauhan Jumalan kanssa, ja näin pääsevänsä Hänen
laumaansa. Mutta ainoa ovi on Kristus, ja kaikki, jotka ovat asettaneet jotakin
muuta Kristuksen paikalle ja koettaneet päästä laumaan jotakin muuta tietä,
ovat varkaita ja rosvoja.” AT. s. 460.
4. Onko rohkaisevaa tietää, että Jeesus Kristus tuntee oman
laumansa? Hes. 34:31; Jes. 43:1; 49:16, alkuosa.
”Kuten maallinen paimen tuntee lampaansa, samoin taivaallinenkin paimen
tuntee laumansa, joka on hajallaan ympäri maailman. »Niin, te olette minun
lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset; minä olen teidän Jumalanne,
sanoo Herra, Herra.» Jeesus sanoo: »Minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä
olet minun.» »Kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt.» Hes. 34: 31, Jes. 43:
1; 49: 16. Jeesus tuntee meidät yksilöinä, ja Häntä liikuttaa tieto meidän
heikkouksistamme. Hän tuntee meidät kaikki nimeltä. Hän tietää talonkin,
missä asumme, ja sen jokaisen asukkaan nimen. Hän on joskus käskenyt
jonkun palvelijansa mennä siihen ja siihen kaupunkiin, sille ja sille kadulle
sellaiseen ja sellaiseen taloon etsimään jotakuta Hänen lammastaan.” AT. s.
463.
PAIMENEN HUOLI
5. Jos me kuljemme hajallamme, mitä jumalallinen Paimen tekee?
Luuk. 15:4; 19:10.
”Mutta vertauksellaan kadonneesta lampaasta Kristus opettaa, ettei pelastusta
aikaansaada siten, että me etsimme Jumalaa, vaan siten, että Jumala etsii
meitä. 'Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat
poikenneet pois' (Room. 3:11,12). Emme me tee parannusta saadaksemme
Jumalan rakastamaan meitä, vaan hän ilmaisee meille rakkautensa saadakseen
meidät parannukseen. …Laumasta eksynyt lammas on kaikista luoduista
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olennoista avuttomin. Paimenen täytyy etsiä sitä, sillä se ei omin päin osaa
tulla takaisin. Jumalan luota harhaantunut sielu on yhtä avuton kuin eksynyt
lammas, ja ellei jumalallinen rakkaus olisi tullut hänen avukseen, ei hän
milloinkaan olisi osannut palata Jumalan luo.” KV. s. 132,134.
6. Niinkuin paimen, joka löytää kadonneen lampaan, huudahtaa
riemusta, mitä tapahtuu taivaassa, kun kadotettu sielu on
löytynyt? Luuk. 15:7.
”'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut.'
Luuk. 15:6. Niin myös, kun suuri Paimen on löytänyt eksyneen vaeltajan,
taivaan enkelit yhtyvät Paimenen iloon. Kun kadonnut on löytynyt, taivas ja
maa yhtyvät kiitokseen ja iloon. 'Ilo taivaassa on suurempi yhdestä syntisestä,
joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä
vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse.'” SM.
KADONNEIDEN LAMPAIDEN ETSINTÄ
7. Jeesuksen tarkoitus on koota laumansa. Olemmeko valmiita
työskentelemään Hänen kanssaan etsien muita lampaita - niin
kadonneita kuin hajallaan oleviakin? Minkä sanoman voimme
heille antaa? Joh. 10:16; Jes. 56:8.
”Kuinka monia eksyneitä olet sinä, rakas lukija, etsinyt ja tuonut takaisin
tarhaan? Kun vieroksut niitä, jotka eivät näytä lupaavilta ja miellyttäviltä, nin
käsitätkö tällöin laiminlyöväsi sielut, joita Kristus etsiskelee? Kenties he
tarvitsevat myötätuntoasi eniten juuri sinä hetkenä, jolloin hylkäät heidät.
Jokaisessa jumalanpalvelustilaisuudessa on niitä, jotka kaipaavat lepoa ja
rauhaa. Heidän elämänsä saattaa näyttää huolettomalta, mutta he eivät ole
tunonttomia Pyhän Hengen vaikutukselle. Monia heistä voitaisiin voittaa
Kristukselle.” KV. s. 137.
”Jos Kristus jätti ne yhdeksänkymmentäyhdeksän etsiäkseen ja pelastaakseen
kadonneen lampaan, onko meillä oikeus tyytyä vähempään? Emmekö petä
meille uskottua tehtävää ja häpäise Jumalaa, jos kieltäydymme
työskentelemästä niin kuin Kristus työskenteli ja uhraamasta niin kuin hän
uhrasi?” Ta. 2. s. 372.
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MIETISKELTÄVÄKSI
”Oletko sinä, jolla on tämä esikuva edessäsi, yhteistyössä hänen kanssaan,
joka etsii pelastaakseen kadonneen? Toimitko Kristuksen työtoverina? Etkö
sinä voi kestää hänen tähtensä kärsimystä, uhrautumista ja koetusta? On
monia tilaisuuksia tehdä hyvää nuorille ja erehtyville sieluille. Jos tapaat
jonkun, jonka sanoista ja elämänasenteesta huomaat, että hän on joutunut
erilleen Jumalasta, älä soimaa häntä. Ei sinun tehtäväsi ole tuomita häntä,
vaan päästä häntä lähelle, hänen rinnalleen auttaaksesi häntä. Katsele
Kristuksen nöyryyttä ja vaatimattomuutta, hänen lempeyttään ja alhaisuuttaan,
ja tee työtä, niinkuin hän teki täydellisesti pyhittyneen sydämen hellyydellä.”
Ta. 2, s. 403.
HENKILÖKOHTAISEEN TUTKISTELUUN
”Muistakaamme, että Jeesus tuntee meidät henkilökohtaisesti ja että hän säälii
heikkouksiamme. Hän tuntee jokaisen luomansa yksilön tarpeet ja kuulee
jokaisen sydämen äänettömän ja salaisen surun ilmauksen. Jos yksikin hänen
vähimmistään, joiden puolesta hän on kuollut, on joutunut kärsimään
vahinkoa, hän huomaa sen ja vaatii rikkojan tilille. Jeesus on hyvä paimen.
Hän huolehtii heikoista, sairaalloisista ja harhailevista lampaistaan. Hän tuntee
nimeltä jokaisen heistä. Hänen laumansa jokaisen lampaan ja karitsan tuska
liikuttaa hänen rakkautta ja myötätuntoa uhkuvaa sydäntään.” Ta.2, s. 112.
”Jumalan kiitos, hän ei ole ruokkinut mielikuvitustamme sellaisella kuvalla,
mikä esittää paimenta murhemielin palaamassa kotiin ilman lammasta.
Vertaus ei puhu epäonnistumisesta vaan menestyksestä ja löytämisen ilosta. Se
antaa jumalallisen takuun siitä, ettei yhtäkään Jumalan harhailevaa lammasta
jätetä vaille huomiota ja apua. Jokaisen, joka tahtoo jättäytyä pelastettavaksi,
Kristus nostaa kadotuksen kuopasta ja irrottaa synnin orjantappuroista.” KV.
s. 135.
* * * * *
8
Sapattina 23.helmikuuta

Jumalan Karitsa
”Johannes oli ollut syvästi liikuttunut nähdessään Jeesuksen kumartuneena
rukoukseen, anoen kyynelin Isänsä hyväksymistä. Kun Jumalan kirkkaus
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ympäröi Hänet ja ääni kuului taivaasta, Johannes käsitti merkin, jonka Jumala
oli luvannut. Hän ymmärsi kastaneensa maailman Lunastajan. Pyhä Henki
lepäsi hänen yllään, ja hän huudahti, osoittaen kädellään Jeesusta: »Katso,
Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin!»” AT. s. 93.
JUMALAN KARITSAN VERTAUSKUVA
1. Koska Jumalan Karitsa ensin ilmoitettiin ja miten? 1. Moos. 3:15;
4:4; 2. Moos. 29:38,39.
”Jumala sääti uhrijärjestelmän muistuttamaan ihmistä alituisesti, jotta tämä
siten tunnustaisi katuvansa syntiään ja uskovansa luvattuun Lunastajaan. Sen
tuli painaa langenneen ihmissuvun mieleen se vakava totuus, että kuolema oli
synnin aiheuttama. Ensimmäinen uhritoimitus oli Aadamille erittäin
tuskallinen. Hänen täytyi kohottaa kätensä riistääkseen elämän, jonka vain
Jumala saattoi antaa. Ensi kerran hän oli näkemässä kuolemaa, ja hän tiesi,
ettei yhdenkään ihmisen tai eläimen olisi tarvinnut kuolla, jos hän olisi
pysynyt kuuliaisena Jumalalle. Ja surmatessaan viattoman uhrieläimen häntä
puistatti ajatus, että Jumalan virheettömän Karitsan täytyi vuodattaa verensä
hänen syntinsä vuoksi. … Hän toi teurastetun uhrieläimen, uhratun elämän, ja
tunnusti siten, että rikotun lain vaatimukset olivat oikeutettuja. Veren
vuodattaminen siirsi hänen katseensa tulevaan uhriin, Golgatan ristillä
kuolevaan Kristukseen, ja luottamalla siellä suoritettavaan sovitukseen hän sai
todistuksen vanhurskaudestaan ja uhrinsa hyväksymisestä.” PP. s. 48,53.
2. Mikä yhtäläisyys voidaan vetää Aabrahamilta pyydetyn uhrin ja
Jumalan Karitsan välille? 2. Moos. 12:5,6,11; 1. Kor. 5:7.
”Ja oinaassa, jonka Jumala hankki Iisakin tilalle, Aabraham näki vertauskuvan
Hänestä, joka kuolisi ihmisten syntien tähden.... Aabraham oppi Jumalalta
vaikeimman läksyn, mikä ihmiselle koskaan on annettu. Hänen rukoukseensa
nähdä Kristus ennen kuolemaansa vastattiin. Hän näki Kristuksen; hän näki
niin paljon kuin kuolevainen voi nähdä ja elää. Antaessaan täydellisen uhrin
hän tuli kykeneväksi ymmärtämään hänelle annetun näyn Kristuksesta.
Hänelle osoitettiin, että Jumala, antaessaan ainosyntyisen Poikansa
pelastaakseen syntiset ikuisesta kadotuksesta, antoi suuremman ja
ihmeellisemmän uhrin, kuin mitä ihminen koskaan voisi antaa.” PP. s. 451.
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PÄÄSIÄISLAMMAS
3. Kuka tulisi oikeaan aikaan pääsiäislampaaksi? 2. Moos. 12:5,6,11;
1. Kor. 5:7.
”Erään asunnon yläsalissa Jerusalemissa istui Kristus opetuslapsineen
pöydässä. He olivat kokoontuneet viettämään pääsiäistä. Vapahtaja halusi
viettää tämän juhlan yksin noiden kahdentoista kanssa. Hän tiesi hetkensä
tulleen; Hän oli itse todellinen pääsiäislammas, ja sinä päivänä, jolloin
pääsiäislammasta syötiin, Hänet uhrattaisiin. Kohta Hän joutuisi tyhjentämään
vihan maljan ja saisi lopullisen kärsimyskasteensa.” AT. s. 621.
”Muistojuhlana pääsiäinen viittasi Egyptistä vapautumiseen, mutta
esikuvallisena se suuntasi ajatukset siihen suurempaan vapautukseen, jonka
Kristus oli suorittava vapauttamalla kansansa synnin orjuudesta. Uhrilampaan
esikuvana oli »Jumalan Karitsa», pelastuksen ainoa toivomme. Apostoli
sanookin: »Onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu» (1. Kor.
5:7).” PP. s. 255.
4. Mitä muutoksia todellisen Pääsiaislampaan uhraaminen toi
mukanaan? Koska kaikki esikuvallinen uhripalvelu lakkasi?
Luuk. 22:13-20; 23:45,46.
”Kristus oli juuri sillä kohdalla, missä tapahtui siirtyminen järjestelmästä
toiseen ja suuresta juhlasta toiseen. Hän, tahraton Jumalan Karitsa, aikoi antaa
itsensä synti-uhriksi. Täten Hän lopettaisi sen esikuvien ja muotomenojen
järjestelmän, joka neljäntuhannen vuoden ajan oli viitannut Hänen
kuolemaansa. Syödessään pääsiäislammasta opetuslastensa kanssa Hän asetti
sen tilalle toimituksen, jonka tuli olla Hänen suuren uhrinsa muistona.
Juutalaisten kansallisen juhlan vietto päättyisi ainiaaksi. Tätä Kristuksen
säätämää asetusta noudattaisivat Hänen seuraajansa kaikkissa maissa kaikkina
aikoina.” AT. s. 632.
”Temppelipalvelukseen liittyvät seremoniat, jotka kuvasivat Krsitusta kuvin ja
varjoin, poistettiin ristiinnaulitsemisen aikaan, koska ristillä esikuva ja
vastakuva kohtasivat toisensa todellisen Jumalan Karitsan uhraamisessa
Hänen kuollessaan.” SDABC.
JUMALAN KARITSA UHRAA ITSENSÄ
5. Kuinka profeetta Jesajan sanat täyttyivät? Jes. 53:4-7.
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”Kaifas oli epätoivoissaan. Yksi keino oli vielä jäljellä: Kristus täytyisi
pakottaa tuomitsemaan itse itsensä. Ylimmäinen pappi nousi
tuomioistuimeltaan kasvot kiukusta vääntyneinä. Hänen äänensä ja
käytöksensä osoittivat selvästi, että jos hänellä olisi valta siihen, hän iskisi
edessään olevan vangin maahan. Hän huudahti: »Etkö vastaa mitään siihen,
mitä nämä todistavat sinua vastaan?» Jeesus oli vaiti. »Häntä piinattiin, ja Hän
alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään,
niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei Hän suutansa
avannut.» Jes. 53: 7.” AT. s. 678.
”Jos Hänen, Jumalan Karitsan, inhimillisessä elämässä olisi ollut ainoakin
tahra, jos Hän ihmisenä olisi kerrankin epäonnistunut tässä kauheassa
kokeessa, olisi Hän ollut epätäydellinen uhri, ja ihmisen lunastaminen olisi
epäonnistunut. Mutta Hän, joka sanallaan olisi voinut kutsua avukseen
taivaallisen sotajoukon, joka olisi voinut ajaa kansanjoukon kauhuissaan
pakoon näkyvistään paljastamalla jumalallisen voimansa, alistui täysin
tyynenä mitä karkeimpaan herjaukseen ja häväistykseen.” AT. s. 708.
6. Mikä oli tunnusomaista niin uhrikaritsalle kuin Jumalan
Karitsallekin? 3. Moos. 22:20; 1. Piet. 1:19.
”Jumala tähdensi erikoisesti sitä, että pyhäkköpalveluksen yhteydessä tuli
jokaisen uhrin olla »virheetön» (2 Moos. 12: 5). Pappien oli tarkastettava
kaikki paikalle tuodut uhrieläimet ja hylätä jokainen sellainen, jossa todettiin
jokin virhe. Vain »virheetön» uhri saattoi kuvata hänen täydellistä puhtauttaan,
joka tulisi uhraamaan itsensä virheettömänä ja tahrattomana karitsana.” PP. s.
330.
”Herralle annettavien uhrien piti olla virheettömiä. Nämä uhrit kuvasivat
Kristusta, ja tästä käy selville, että Hän itse oli vailla fyysillisiä vikoja. Hän oli
»virheetön ja tahraton karitsa». 1 Piet. 1: 19. Hänen ruumiinrakennettaan ei
rumentanut ainoakaan virhe, hänen kumiinsa oli voimakas ja terve. Ja koko
elämänsä ajan Hän noudatti luonnon lakeja. Sekä fyysillisesti että hengellisesti
Hän oli esimerkki siitä, millaiseksi Jumala suunnitteli koko ihmiskunnan
Hänen klaejaan noudattavana.” AT. s. 35.
JUMALAN KARITSA SIIONIN VUORELLA
7. Mistä me löydämme Jumalan Karitsan jälleen? Mikä tekee
mahdolliseksi ihmiselle päästä valittujen joukkoon Hänen
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puolelleen? Ilm. 14:1-5.
”Johannes näki Jumalan Karitsan Siionin vuorella, ja Hänen kanssaan olivat
ne 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu Hänen Isänsä nimi. He kantoivat
taivaan sinettiä. He heijastivat Jumalan kuvaa. He olivat täynnä Pyhän
kirkkautta ja kunniaa. Jos meillä kerran on oleva Jumalan nimi ja kuva,
meidän täytyy erottautua kaikesta vääryydestä. Meidän täytyy hyljätä jokainen
huono tie ja jättää asiamme Krsituksen käsiin. Kun me teemme työtä
pelastuksemme eteen pelolla ja vaivstuksella, Jumala vaikuttaa meissä
tahtomisen ja tekemisen oman mielisuosionsa mukaan.” RH.
”Meidän ei tarvi odottaa, että meidät muutetaan, seurataksemme Kristusta.
Jumalan kansa voi tehdä sen täällä alhaalla. Me voimme seurata Jumalan
Karitsaa kerran ylhäällä, vain jos seuraamme Häntä jo täällä. Se, että
seuraammeko Häntä taivaassa, riippuu siitä, pidämmekö Hänen käskynsä nyt.
Meidän ei tule seurata Kristusta vain silloin, kun siitä on meille hyötyä.”
SDABC.
MIETISKELTÄVÄKSI
”Kun katuva syntinen kiinnittää katseensa »Jumalan Karitsaan, joka pois ottaa
maailman synnin» (Joh. 1: 29), niin katselemalla hän muuttuu. Hänen
pelkonsa muuttuu iloksi, hänen epäilyksensä toivoksi. Mielessä herää
kiitollisuus. Kivinen sydän murtuu. Sielu tulee tulvilleen rakkautta. Kristus on
hänessä elävän veden lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Kun
näemme Jeesuksen, surujen miehen ja tuskien tuttavan, työskentelevän
pelastaakseen kadotettuja, halveksittuja, pilkattuja ja ylenkatsottuja, kulkevan
kaupungista toiseen, kunnes Hänen tehtävänsä oli täytetty; kun katselemme
Häntä Getsemanessa hikoilemassa suuria veripisaroita tai ristillä riippumassa
kuolemantuskissaan, — kun tämän näemme, emme enää halua kunniaa omalle
itsellemme. Kun katsomme Jeesukseen, häpeämme omaa kylmyyttämme,
laimeuttamme ja itsekkyyttämme. Tulemme halukkaiksi olemaan mitä tahansa
tai vaikkapa ei mitään, voidaksemme sydämestämme palvella Mestariamme.
Iloitsemme saadessamme kantaa ristiämme Jeesuksen jäljissä, kestää
koetuksia, häpeää ja vainoa Hänen kalliin asiansa tähden.” AT. s. 423.
HENKILÖKOHTAISEEN TUTKISTELUUN
”Temppelissä aamu- ja iltauhri viittasivat joka päivä Jumalan Karitsaan, eikä
siellä kuitenkaan valmistauduttu vastaanottamaan Häntä. Papit ja kansan
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opettajat eivät tienneet, että kaikkien aikojen suurin tapahtuma oli juuri
tulossa.” AT. s. 31.
”Iisakin sijasta uhrattu oinas kuvasi Jumalan Poikaa, joka myöhemmin tuli
uhrattavaksi puolestamme. Kun Jumalan lain rikkominen tuomitsi ihmisen
kuolemaan, sanoi Isä Poikaansa katsoen ihmiselle: »Saat elää: tässä minulla
on lunnaiden maksaja.»” PP. s. 118.
”Kansan kokoontuessa Jerusalemiin viettämään pääsiäistä, oli Hän,
vertauskuvallinen Karitsa, vapaaehtoisesti antava itsensä uhriksi. Hänen
seurakuntansa oli kaikkina tulevina aikoina tehtävä Hänen kuolemansa
maailman syntien tähden syvän mietiskelyn ja tutkimuksen kohteeksi.” AT. s.
546.
”Kristusta kuvaava karitsa oli tuotu teurastettavaksi. …Kaikki ovat kauhun ja
hämmennyksen vallassa. Pappi on juuri teurastamaisillaan uhrin, mutta veitsi
putoaa hänen hervottomasta kädestään, ja karitsa pelastuu. Vertauskuva on
kohdannut vastakuvansa Jumalan Pojan kuolemassa. Suuri uhri on annettu.
Tie kaikkeinpyhimpään on avattu. Uusi, elävä tie on valmistettu kaikille. Nyt
loppuvat kaikki uhrit syntien puolesta.” AT. s. 729.
”Ps.51: 9). Pääsiäislammas oli valmistettava kokonaisena rikkomatta siitä
yhtäkään luuta. Samoin ei saanut rikkoa luuta Jumalan Karitsalta, joka kuoli
puolestamme (ks. Joh. 19: 36). Tämä kuvasi Kristuksen uhrin kokonaisuutta ja
täydellisyyttä.” PP. s. 255.
* * * * *
9
Sapattina 2. maaliskuuta 2013

Meidän suuri Ylimmäinen Pappimme
”Meidän suuri Ylimmäinen Pappimme päätti uhrijärjestelmän uhraten itsensä
kärsiessään. Täydellinen sovitus oli saatu aikaan ihmisten synneille. Jeesus on
meidän Puolustajamme, meidän Ylimmäinen Pappimme, meidän
Välittäjämme... Esikuva kohtasi vastakuvan Kristuksen, maailman syntien
edestä teurastetun Karitsan, kuollessa. Suuri Ylimmäinen Pappi on antanut
ainoan uhrin, jolla on arvoa.” SDABC.
EROTETTU PAPPEUTEEN
1. Kuka viittasi Jeesukseen suurena Ylimmäisenä Pappina? Hebr.
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5:5,6,9,10.
”Kristus ei kirkastanut itseään, kun Hänestä tehtiin Ylimmäinen Pappi. Jumala
nimitti Hänet pappeuteen. Hänen tuli olla esimerkki koko ihmisperheelle. Hän
teki itsensä päteväksi, ei ainoastaan toimimaan ihmiskunnan edustajana, vaan
myös heidän Puolustajanaan, että jokainen sielu voi halutessaan sanoa:
'Minulla on ystävä oikeudessa. Hän on Ylimmäinen Pappi, jota koskettaa
meidän heikkoutemme.” SDABC.
UUSI LIITTO
2. Mille perustukselle tämä uusi liitto perustettiin, jonka pohjalta
Jeesus tuli ihmisen suureksi Ylimmäiseksi Papiksi ikuisiksi
ajoiksi? Hebr. 8:5,6; 7:21,22.
”Vaikka tämä liitto oli tehty Aadamin kanssa ja uudistettu Aabrahamille, sitä
ei voitu vahvistaa ennen Kristuksen kuolemaa. Se on ollut olemassa Jumalan
lupauksissa ensimmäisestä viittauksesta lunastukseen lähtien; se on otettu
vastaan uskossa, mutta kun Kristus vahvisti sen, sitä kutsutaan uudeksi
liitoksi. Jumalan laki on tämän uuden liiton perustana, joka tehtiin vain, jotta
ihmiset saataisiin takaisin sopusointuun jumalallisen tahdon kanssa, johtaen
heidät siihen tilaan, jossa he voivat olla kuuliaiset Jumalan laille. …
Uusi liitto perustettiin 'paremmalle lupaukselle' - lupaukselle syntien
anteeksiannosta ja Jumalan armosta uudistamaan sydän ja tuomaan se
sopusointuun Jumalan lain periaatteiden kanssa,” GAG.
3. Kuinka meidän suuri Ylimmäinen Pappimme selvisi taistelustaan
synnin kanssa, vaikka Häntä kiusattiin samoin kuin meitä? Mitä
Hän pystyy tekemään, koska Hänellä on tietyistä asioista
kokemusta? Hebr. 4:15; 2:18; 7:26.
”Jeesus huolehtii jokaisesta ihmisestä ikään kuin ei maan päällä olisi ketään
toista. Jumalana hän käyttää paljon voimaa meidän hyväksemme samalla kun
hän vanhempana veljenämme tuntee kaikki tuskamme. Taivaan Majesteetti ei
pysytellyt loitolla alentuneesta, synnillisestä ihmissuvusta. Meillä ei ole
sellainen ylimmäinen pappi, joka olisi niin korkea ja ylhäinen, ettei hän
huomaisi meitä eikä osoittaisi meille myötätuntoaan, vaan sellainen, jota
kaikessa on kiusattu samalla tavalla kuin meitäkin, kuitenkin ilman syntiä.”
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Ta. 2. s. 113.
”Samoin Kristuksella, joka suurena ylimmäisenä pappina vetoaa verensä
ansioon Isän edessä syntisen puolesta, on sydämellään jokaisen katuvan,
uskovan sielun nimi. Psalmista sanoo: »Minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra
pitää minusta huolen» (Ps. 40: 18).” PP. s. 351.
TAIVAALLISESSA PYHÄKÖSSÄ
4. Koska Jeesus astui taivaalliseen pyhäkköön hoitamaan virkaansa
Ylimmäisenä Pappina? Mar. 16:19; Hebr. 8:1,2.
”Taivaaseen astumisensa jälkeen Vapahtajamme oli määrä aloittaa toimintansa
ylimmäisenä pappinamme. Paavali sanoo: »Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn
kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt
ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme» (Hebr. 9:24).
Taivaaseen astumisesna jälkeen Kristus meni Jumalan eteen vedotakseen
vereensä katuvien uskovien puolesta.” PP. s. 335.
”Joskin Kristuksen veren tuli vapauttaa syntinen lain tuomiosta, se ei
kuitenkaan tyystin poistanut syntiä, vaan tämä pysyi muistiin merkittynä
pyhäkössä lopulliseen sovitukseen saakka.… Suurena lopullisen
palkanmaksun päivänä… kaikkien todella katuvien synnit pyyhitään pois
taivaan kirjoista Kristuksen sovitusveren ansion perusteella.” PP. s. 336.
5. Taivaaseenastumisensa jälkeen meidän suuri Ylimmäinen
Pappimme aloitti virkansa pyhässä ja siirtyi kaikkein pyhimpään
1844. Sen lisäksi, että Hän vetosi verensä ansioihin katuvan
syntisen hyväksi, minkä muun työn Hän aloitti, joka pian
päätetään? 2. Tim. 4:1; 1. Piet. 4:17.
”Me olemme suuressa sovituspäivässä, jolloin meidän syntimme menevät
tunnustamisen ja katumisen jälkeen meidän edellämme tuomiolle. … Vuonna
1844 meidän suuri Ylimmäinen Pappimme meni kaikkein pyhimpään
taivaallisessa pyhäkössä, aloittaakseen tutkivan tuomion. Vanhurskaiden
kuolleiden tapauksia on käsitelty Jumalan edessä. Kun tämä työ päätetään,
tuomio siirtyy eläviin. Kuinka kallisarvoisia ja tärkeitä nämä juhlalliset hetket
ovatkaan! Jokaisen meidän asiamme käsitellään taivaan tuomiolla. Meidät
tuomitaan yksilöinä, sen mukaan mitä olemme eläessämme tehneet.” SM.
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MEIDÄN SUUREN YLIMMÄISEN PAPPIMME TEHTÄVÄ
6. Miksi vielä on niin tärkeää, että Jeesus on meidän suuri
Ylimmäine Pappimme? Ilm. 8:3,4.
”Uskonnolliset palvelut, rukoukset, ylistykset, katuvat synnintunnustukset,
joita todelliset uskovaiset lähettävät taivaan pyhäkköön, kulkevat inhimillisten
turmeltuneiden kanavien kautta ja ovat tahriintuneita, eikä niillä ole mitään
arvoa Jumalan edessä, ellei niitä puhdisteta verellä. Ne eivät nouse ylös
tahrattomassa puhtaudessa, ja ellei Välittäjä, joka on Jumalan oikealla
puolella, esitä ja puhdista niitä kaikella vanhurskaudellaan, ne eivät kelpaa
Jumalalle. Kaikki maallisen pyhäkön toiminta pitää puhdistaa Kristuksen
verellä. Hän esittää Isän edessä omia ansioitaan, joissa ei ole jälkeäkään
maallisesta turmeltuneisuudesta. Hän kerää kansansa rukoukset, ylistykset ja
tunnustukset ja lisää niihin oman tahrattoman vanhurskautensa. Sitten ne
nousevat Jumalan eteen höystettyinä Kristuksen ansioilla, ja ne hyväksytään
täydellisesti. Sitten saadaan armollisia vastauksia.” SM.
7. Kuinka kauan Jeesus on välittämässä syntisten hyväksi
pyhäkössä? Mitä tapahtuu, kun Hän lopettaa välitystyönsä
kansansa hyväksi? Ilm. 16:7; 22:11; 6:17.
”Kun kolmannen enkelin sanomaa ei enää julisteta, on maan rikollisten
asukkaiden armonaika päättynyt. … Silloin Jeesus lopettaa välitystyönsä
taivaan pyhäkössä. Hän kohottaa kätensä ja sanoo suurella äänellä: 'Se on
täytetty.' … Kristus on sovittanut kansansa ja poistanut sen synnit. …Nyt, kun
meidän suuri ylimmäinen pappimme toimittaa meille sovitusta, meidän tulee
pyrkiä täydellisyyteen Kristuksessa. …Kun Kristus päättää välittäjätyönsä
taivaan pyhäkössä, vuodatetaan se sekoittamaton viha, millä on uhattu niitä,
jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa sekä ottavat sen merkin.” ST. s. 608.
MIETISKELTÄVÄKSI
”Niiden, jotka elävät maan päällä, kun Kristuksen välittäjätoimi taivaan
pyhäkössä päättyy, täytyy seisoa pyhän Jumalan kasvojen edessä ilman
välittäjää. Heidän vaatteidensa täytyy olla tahrattomat, heidän luonteidensa
täytyy olla vihmontaverellä synnistä puhdistetut. Jumalan armon ja omien
uutterien ponnistustensa kautta heidän on täytynyt päästä voittajiksi taistelussa
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pahaa vastaan. Samalla kun tutkiva tuomio on käynnissä taivaassa ja katuvien
uskovaisten synnit poistetaan pyhäköstä, on erikoinen puhdistustyö ja synnin
hylkääminen tapahtuva Jumalan kansan keskuudessa maan päällä.” ST. s. 424
HENKILÖKOHTAISEEN TUTKISTELUUN
Hebr. 5:9; Ef. 1:20
”Kuten ylimmäinen pappi riisui loistavan ylimmäispapillisen vaippansa ja
suoritti tehtävänsä tavallisen papin valkoisessa liinapuvussa, samoin Kristus
otti orjan muodon ja uhrasi uhrinsa, ollen itse sekä pappi että uhri.” AT. S 18.
”Seremonialliset uhrit ja palvelusmenot viittasivat aina parempaan,
taivaalliseen palvelukseen. Maanpäällinen pyhäkkö oli 'nykyistä aikaa
tarkoittava vertauskuva', ja siinä uhrattiin sekä lahjoja että uhreja, ja sen kaksi
pyhää osastoa olivat 'taivallisten kuvat'. Sillä Kristus, suuri Ylimmäinen
Pappimme, suorittaa nykyään 'pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä
oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen' (Hebr. 9:9,23;
8:2).” PK. s. 474
”Oi, kunpa kaikki näkisivät, että kaikki kuuliaisuus, katumus, ylistys ja kiitos
täytyy panna Kristuksen vanhurskauden hehkuvalle tulelle. Vanhurskauden
suitsuke nousee pilven tavoin armoistuimen ympärille.” SM.
”Kristus on se suitsuke, pyhä savu, joka tekee sinun pyyntösi hyväksyttäväksi
Jumalalle.” SM.
* * * * *
10
Sapattina 9. maaliskuuta 2013

Välittäjä ja Sijainen
”Maailman Lunastajalla on kyky vetää ihmiset puoleensa, tyynnyttää heidän
pelkonsa, valaista heidän synkkyytensä, innostaa heitä toivolla ja rohkeudella,
jotta he voivat uskoa, että Jumala on halukas ottamaan heidät vastaan
jumalallisen Sijaisen ansioiden kautta. Jumalan rakkauden kohteina meidän
tulisi olla kiitollisia, että meillä on Välittäjä ja Puolustaja taivaallisessa
oikeudessa, joka vetoaa meidän puolestamme Isän edessä.” SM.
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VÄLITTÄJÄ JUMALAN JA IHMISTEN VÄLILLÄ
1. Millä hetkellä Jeesuksesta tuli Välittäjä Jumalan ja ihmisen
välille? 1. Tim. 2:5.
”Kristus oli valittu Välittäjän tehtävään Jumalan luomistyöstä lähtien, asetettu
muinaisista ajoista lähtien olemaan meidän Sijaisemme ja Vakuutemme.
Ennenkuin maailma luotiin, oli järjestetty, että Kristuksen jumaluus
verhoutuisi inhimillisyyteen.” SM.
”Ensimmäisten vanhempiemme synnistä lähtien Jumalan ja ihmisen välillä ei
ole ollut suoraa yhteyttä. Isä antoi maailman Kristuksen käsiin, että Hän voisi
välitystyönsä kautta lunastaa ihmisen ja pitää Jumalan lain arvovallan ja
pyhyyden voimassa. Kaikki yhteydenpito taivaan ja langenneen ihmissuvun
välillä on tapahtunut Kristuksen kautta.” GAG.
MEIDÄN VÄLITTÄJÄMME
2. Mikä tekee mahdolliseksi, että rukouksiin voidaan vastata? Joh.
16:26,27; 15:16.
”Jeesuksen nimessä rukoileminen on enemmän kuin tuon nimen pelkkä
mainitseminen rukouksen alussa ja lopussa. Se tarkoittaa, että rukoilemme
Jeesuksen mielessä ja hengessä ja samalla uskomme hänen lupauksiinsa,
turvaudumme hänen armoonsa ja teemme hänen tekojaan.” TKL. s. 88.
”Kristus on yhdistävä tekijä Jumalan ja ihmisen välillä. Hän on luvannut olla
henkilökohtaisesti välittämässä. Hän asettaa koko vanhurskautensa hyvyyden
ihmisen puolelle. Hän vetoaa ihmisen puolesta, ja ihminen, tarviten
jumalallista apua, vetoaa omasta puolestaa Jumalan läsnäolossa, käyttäen sen
Yhden vaikutusvaltaa, joka antoi henkensä maailman puolesta. Kun me
ymmärrämme Jumalan edessä arvostaa Kristuksen ansioita, hyvä tuoksu
annetaan meidän hyväksemme. Kun me lähestymme Jumalaa Lunastajan
ansioiden kautta, Kristus asettaa meidät lähelle itseään, ympäröiden meidät
inhimillisellä käsivarrellaan, samalla kun Hän kurottaa jumalallisella
käsivarrellaan Äärettömän valtaistuimelle. Hän panee ansionsa hyvänä
tuoksuna suitsutusastiaan, joka on meidän käsissämme rohkaistakseen meidän
pyyntöjämme. Hän on luvannut kuulla ja vastata meidän hartaisiin
rukouksiimme.” T.
3. Mikä rukous sisältää yhden Jeesuksen kauneimmista pyynnöistä
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seuraajiensa hyväksi? Joh. 17:7-9,17,20,24.
”Tämä luku sisältää Jeesuksen Kristuksen esittämän esirukouksen Isälleen
juuri ennen Hänen koettelemustaan ja ristiinnaulitsemistaan. Tämä rukous oli
opetus koskien välitystyötä, jota Vapahtaja tulee tekemään esiripun
sisäpuolella, kun Hänen suuri uhrinsa ihmisten hyväksi olisi täytetty. Meidän
Välittäjämme antoi opetuslapsilleen kuvauksen tehtävästään taivaallisessa
pyhäkössä kaikkien niiden hyväksi, jotka tulevat Hänen tykönsä nöyrinä ja
epäitsekkäinä, uskoen Hänen voimaansa pelastaa.” SDABC.
4. Tietäen, että Hän elää välittääkseen meidän hyväksemme ja on
valmis takaamaan lupauksensa, kuinka me voimme saada uskon
kautta itsellemme Jeesuksen rukouksen sisältämät siunaukset?
Hebr. 7:25; Room. 8:34.
”Hän on taivaassa meidän pulustajanamme, tehdäkseen välitystyötä meidän
hyväksemme. Me saamme aina lohtua ja toivoa, kun ajattelemme sitä. Hän
ajattelee niitä, jotka ovat koetusten keskellä tässä maailmassa. Hän ajattelee
meitä yksilöinä ja tietää meidän jokaisen tarpeemme. Kun olet kiusattu, sano,
että Hän huolehtii sinusta. Hän tekee välitystyötä minun puolestani, Hän
rakastaa minua, Hän on kuollut minun puolestani. Annan itseni varauksetta
Hänelle. Me murehdutamme Kristuksen sydäntä, kun me valitamme
itseämme, aivan kuin olisimme itse oma vapahtajamme. Ei, vaan meidän tulee
antaa sielumme Jumalalle kuin uskolliselle Luojalle. Hän elää tehden
lakkaamatta välitystyötä koeteltujen, kiusattujen ihmisten puolesta.” TM.
SIJAINEN JA VAKUUS
5. Kuinka Jumala katsoo pyhän lakinsa vaatimukset täytetyksi
ihmisen hyväksi? Room. 8:3,4.
”Jumala ei voinut muuttaa yhtäkään kirjainta tai pilkkua pyhästä laistaan
auttaakseen ihmistä langenneessa tilassa; se olisi aiheuttanut epäuskoa
Jumalan viisautta kohtaan säätää laki, jolla taivasta ja maata hallitaan. Mutta
Jumala saattoi antaa ainoan Poikansa tulemaan ihmisen sijaiseksi ja
vakuudeksi kärsimään rikoksen rangaistus ja antaa katuvalle sielulle Hänen
täydellinen vanhurskautensa. Kristus tuli synnittömäksi uhriksi syyllisen
ihmissuvun puolesta, antaen ihmisille toivon päästä takaisin Jumalan
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alaisuuteen ja kuuliaisuuteen Hänen lailleen katumalla
ja uskomalla
Kristukseen Sijaisenaan ja Vakuutenaan ja vanhurskautenaan.” FW.
6. Mikä oli tarpeellista Jeesukselle, jotta Hän voisi tulla ihmisen
täydelliseksi Sijaiseksi ja Vakuudeksi? Kuinka ihminen voi hyötyä
Hänen välitystyöstään? Joh. 15:10; 6:38,39; Hebr. 5:9.
”Ihmisen sijaisella ja vakuudella pitää olla ihmisen luonto, yhteys
ihmisperheeseen, jota hän edustaa, ja Jumalan edustajana hänellä täytyy olla
jumalallinen luonto, yhteys Äärettömään, voidakseen ilmaista Jumalaa
maailmalle ja ollakseen välittäjänä Jumalan ja ihmisen välillä.” SM.
”Ylipapillisessa rukouksessaan Isälleen Jeesus ilmoitti täyttäneensä ehdot,
mikä velvoitti Isän täyttämään oman osansa taivaassa tehdystä sopimuksesta,
liittyen langenneeseen ihmiseen. Hän rukoili: 'Minä olen kirkastanut sinut
maan päällä; minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun
tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka
minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.'” SDFABC.
ARMONAIKA PÄÄTTYY
7. Jatkuuko Kristuksen välitystyö määräämättömän ajan? Miksi on
niin tärkeää katua, hyljätä synnit nyt ja saada Kristuksen
anteeksianto ja parannus? Hebr. 3:14,15; 2. Kor. 6:2.
”Jumala paljastaa pian tuomionsa maailmankaikkeuden edessä. Hänen
vanhurskautensa vaatii, että synti täytyy rangaista; Hänen armonsa takaa, että
synti annetaan anteeksi katumuksen ja tunnustamisen kautta. Anteeksianto voi
tulla vain Hänen ainoan Poikansa kautta; Kristus yksin voi sovittaa synnin ja sittenkin vain, jos syntiä on kaduttu ja se on hylätty. Ihminen on katkaissut
yhteytensä Jumalaan, ja hänen sielunsa on heikentynyt synnin kuolettavasta
myrkystä. Mutta oli aika, jolloin halki taivaan salien kuului ilmoitus: 'Minä
olen löytänyt sijaisen!' Jumalallinen henki on annettu ihmisen sijaiseksi: Isän
kanssa yhtä oleva on tullut ihmisen sijaiseksi.” UL.
MIETISKELTÄVÄKSI
”Jokainen, joka haluaa irroittautua orjuudesta ja Saatanan palvelemisesta ja
haluaa seistä Prinssi Immanuelin verisen lipun alla, saa olla osallisena
Kristuksen välitystyöstä. Kristus, meidän Välittäjämme, joka on Isän oikealla
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puolella, tarkkaa meitä koko ajan, sillä on yhtä tärkeää, että Hän pitää meidät
välitystyöntä piirissä kuin että Hän on lunastanut meidät verellään. Jos Hän
jättää otteensa meistä hetkeksikään, Saatana on valmiina tuhoamaan. Hän
pitää huolta niistä, jotka Hän on hankkinut verellään.” SDABC.
HENKILÖKOHTAISEEN TUTKISTELUUN
Joh. 17:1-3,14-16.
”Niin pian kun synti oli olemassa, oli myös Vapahtaja. Kristus tiesi, että Hän
joutuisi kärsimään, mutta kuitenkin Hän tuli ihmisen sijaiseksi. Niin pian kuin
Aadam teki syntiä, Jumalan Poika esitti itsensä Sijaisena ihmissuvulle, yhtä
voimallisena antaessaan tuomion syyllisille kuin kuollessaan Golgatan
ristillä.”FIL.
”Kun Jeesus poistui kaikkein pyhimmästä, kuulin minä kulkusten kilinää
hänen vaatteissansa, ja jätettyään pyhäkön pimeä pilvi peitti maan asukkaat.
Silloin ei ollut enää välittäjää rikollisen ihmisen ja vihastuneen Jumalan
välillä. Niin kauan kuin Jeesus vielä oli Jumalan ja syyllisen ihmisen välillä,
oli jotakin, mikä pidätti kansaa, mutta astuttuaan pois ihmisen ja Isän väliltä,
poistui se, mikä kansaa pidätti, ja saatana sai täyden vallan auttamattomasti
paatuneissa. Oli mahdotonta vuodattaa vitsauksia, niinkauan kuin Jeesus vielä
toimitti palvelusta pyhäkössä. Mutta kun hänen työnsä siellä on täytetty ja
hänen välittäjätehtävänsä päätetty, ei enää mikään pidätä Jumalan vihaa, ja
silloin se purkautuu raivolla suojaa vailla olevien syyllisten päälle, jotka ovat
ylenkatsoneet pelastuksen ja vihanneet nuhteita. Tuona hirmuisena aikana,
Jeesuksen välitystyön päättymisen jälkeen, pyhät elivät pyhän Jumalan edessä
ilman välimiestä. Kunkin asia oli ratkaistu, jokainen jalokivi luettu.” HK. s.
311.
* * * * *
11
Sapattina 16. maaliskuuta 2013

Todistaja, Tuomari ja Puolustaja
”Koko maailma on annettu Kristuksen haltuun, ja Hänen kauttaan ovat tulleet
kaikki Jumalan siunaukset langenneelle ihmissuvulle. Hän oli Lunastaja sekä
ennen lihaksitulemistaan että sen jälkeen. Niin pian kuin oli syntiä, oli
Vapahtajakin. Hän on antanut valoa ja elämää kaikille, ja jokainen tuomitaan
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saamansa valon mukaan. Ja Hän, joka on antanut valon, ja joka hartain
pyynnöin on seurannut sielua, koettaen voittaa sen synnistä pyhyyteen, on
samalla sen asianajaja ja tuomari. Siitä alkaen, kun suuri taistelu taivaassa
alkoi, Saatana on petoksella vienyt asiaansa eteenpäin, ja Kristus on toiminut
paljastaakseen hänen suunnitelmansa ja murtaakseen hänen valtansa. Hän,
joka taistelussa kohtasi pettäjän ja on kaikkina aikoina koettanut vapauttaa
Saatanan vankeja, langettaa tuomion jokaiselle sielulle.” AT. S. 190.
JEESUS USKOLLISENA TODISTAJANA
1. Mikä hyvin merkitsevä nimi Kristukselle löytyy Ilmestyskirjasta
1:5 ja Ilm. 3:14?
”Sanoma Laodikean seurakunnalle sopii kaikkiin, joilla on suuri valo ja paljon
mahdollisuuksia, mutta jotka eivät ole arvostaneet niitä.” FIL.
”Totinen Todistaja puhuu kylmästä, elottomasta, ilman Kristusta olevasta
seurakunnasta, 'Minä tiedän sinun tekosi; sinä et ole kylmä etkä palava; oi
jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava
etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos.' Huomaa seuraavat
sanat: 'Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään
tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja
alaston.' Tässä on kuvattu kansa, joka kerskaa omaavansa hengellistä tietoa ja
etuoikeuksia. Mutta he eivät ole vastanneet niihin ansaitsemattomiin
siunauksiin, joita Jumala on vuodattanut heille.” SM.
JEESUS TUOMARINA
4. Kuinka Kristuksesta tuli koko ihmiskunnan Tuomari?
5:22,26,27,30.

Joh.

”Ja Jumala »on antanut Hänelle vallan tuomita, koska Hän on Ihmisen Poika».
Koska Hän on juonut ihmiskärsimysten ja kiusausten maljan pohjasakkoja
myöten ja ymmärtää ihmisen heikkouksia ja syntejä; koska Hän meidän
puolestamme on voitokkaasti vastustanut Saatanan kiusauksia ja kohtelee
oikeudenmukaisesti ja hellästi niitä sieluja, joita pelastaakseen Hän on
vuodattanut verensä, — kaiken tämän tähden Ihmisen Pojalle on annettu valta
tuomita.” AT. s. 190.
”Kristus nöyrtyi asettumaan ihmiskunnan etunenään, kohtaamaan kiusaukset
ja kestämään koettelemukset, jotka ihmiskunnan on kohdattava ja kestettävä.
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Hänen oli tiedettävä, mitä ihmiskunta joutuu kokemaan langenneen vihollisen
taholta, osatakseen auttaa kiusauksessa olevia. Ja Kristus on asetettu
Tuomariksemme. Isä ei ole Tuomari. Enkelit eivät ole. Hän joka pukeutui
ihmisyyteen ja eli tässä maailmassa nuhteetonta elämää, on tuomitseva
meidät. Ainoastaan hän voi olla Tuomarimme.” Ta.3, s. 373.
5. Mikä oli ennen kaikkea Jeesuksen tarkoitus ihmiskunnan
suhteen? Kuinka itse asiassa jokainen yksilö tuomitsee itsensä?
Joh. 3:17,18; 12:47.
”Mutta Kristuksen tehtävänä ei ollut tuomita vaan pelastaa. »Sillä ei Jumala
lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten,
että maailma Hänen kauttansa pelastuisi.» Joh. 3:17. Ja neuvostolle Jeesus
lausui: »Joka kuulee minun sanani ja uskoo Häneen, joka on minut lähettänyt,
sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt
kuolemasta elämään.» Joh. 5: 24. AT. s. 211.
”Suhteessaan Kristukseen jokainen osoitti, mille puolelle hän kuului. Ja niin
jokainen langettaa oman tuomionsa.” AT. s. 41.
”»Tästedes», Jeesus sanoi, »te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman
oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä». Näillä sanoilla Kristus
kuvasi aivan päinvastaisen näyn, kuin mikä silloin oli heidän silmiensä edessä.
Hän, elämän ja kirkkauden Herra oli istuva Jumalan oikealla puolella. Hän oli
oleva koko maailman tuomari, eikä Hänen tuomioistaan voitaisi valittaa.
Silloin kaikki salaisuudet asetettaisiin Jumalan kasvojen valkeuteen, ja
jokainen ihminen tuomittaisiin tekojensa mukaan.” AT. s. 679.
JEESUS MEIDÄN PUOLUSTAJAMME
6. Kun olemme syntisiä, joita Saatana syyttää Jumalan edessä, kenet
voimme valita puolustamaan meitä? 1. Joh. 2:1; Room. 8:34.
”Saatana seisoo meidän oikealla puolellamme ja syyttää meitä, ja meidän
Puolustajamme seisoo Jumalan oikealla puolella ja vetoaa meidän
puolestamme. Hän ei ole hävinnyt yhtäkään tapausta, joka Hänelle on annettu.
Me voimme luottaa Puolustajaamme; sillä Hän vetoaa omiin ansioihinsa
meidän hyväksemme.” RH.
”Kaikissa omistautuneissa teoissamme me kiinnitämme uskon katseemme
Puolustajaamme, joka seisoo ihmisen ja iankaikkisen valtaistuimen välillä,
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odottaen näkevänsä meidän ponnistelumme, ja Henkensä kautta antaen meille
enemmän tietoa Jumalasta.” TM.
7. Kuinka katuva syntinen voi lähestyä armoistuinta? Hebr. 4:16.
”Sinun täytyy tulla Jumalan eteen katuvana syntisenä, Jeesuksen, jumalallisen
Puolustajan, nimen kautta, armollisen, anteeksiantavan Isän tykö, uskoen ,
että Hän tekee niin kuin on luvannut. Kolkuttakoot ne, jotka toivovat
siunauksia Jumalalta, ja odottakoot armoistuimen luona lujalla vakaumuksella
sanoen: 'Sinä, oi Herra, olet sanonut: 'Sille, joka pyytää, annetaan, joka etsii,
löytää, ja kolkuttavalle avataan.' Herra kaipaa sellaisia, jotka etsivät Jumalaa,
uskovat Häneen, joka voi kaiken. …Vain Jeesuksen kautta, jonka Isä antoi
maailman edestä, syntinen saa pääsyn Jumalan tykö. Jeesus yksin on meidän
Lunastajamme, meidän Puolustajamme ja Välittäjämme; Hänessä on meidän
ainoa toivomme anteeksiannosta, rauhasta ja vanhurskaudesta. Kristuksen
veren kautta synnin sairas sielu voidaan palauttaa ennalleen. Kristus on se
hyvä tuoksu, joka tekee sinun rukouksesi Isälle kelpaaviksi.” SM.
MIETISKELTÄVÄKSI
Tahrattomalla elämällään, kuuliaisuudellaan ja ristin kuolemallaan Kristus voi
olla välittäjänä kadonnen ihsmissuvun puolesta. Meidän pelastuksemme
Kapteeni ei pelkästään pyydä sovitusta meille, vaan vaatii Voittajana. Hänen
uhrinsa on täydellinen, ja meidän Sovittajanamme Hän vie työnsä päätökseen,
pitäen Jumalan edessä suitsutusastiaa, jossa on Hänen omat ansionsa ja Hänen
kansansa rukoukset, tunnustukset ja kiitokset.
Höystettynä Hänen
vanhurskautensa suitsukkeella, ne nousevat Jumalan tykö suloisena tuoksuna.
Uhri on täysin hyväksyttävä, ja anteeksianto peittää kaikki rikkomukset.”
GAG.
HENKILÖKOHTAISEEN TUTKISTELUUN
”Sanoma Laodikean seurakunnalleon hätkähdyttävä moite, joka kuuluu
Jumalan kansalle meidän päivinämme. … Samalla kun ne, joille Hän
kirjoittaa, kuvittelevat olevansa korkealla hengellisellä tasolla, lyö Totisen
Todistajan sanoma heidän turvallisuutensa maahan esittämällä hätkähdyttävän
moitteen heidän hengellisesti sokeasta, köyhästä ja viheliäisestä tilastaan.
Suora ja ankara todistus ei voi olla väärässä, sillä se on Totisen Todistajan
esittämä, ja Hänen todistuksensa on ehdottomasti oikea.” Ta. 1. s. 308,309.
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* * * * *
12
Sapattina 23. maaliskuuta 2013

Kristus meidän vanhurskautemme
”Vanhurskaus on kuuliaisuutta laille. Laki vaatii vanhurskautta, ja sen
syntinen on velkaa laille; mutta hän ei pysty tuottamaan sitä. Ainoa tapa,
millä hän voi saada vanhurskauden, on uskon kautta. Uskon kautta hän voi
tuoda Jumalalle Kristuksen ansiot, ja Herra laskee Poikansa kuuliaisuuden
syntisen hyväksi. Kristuksen vanhurskaus hyväksytään ihmisen
epäonnistumisen sijaan, ja Jumala ottaa vastaan, antaa anteeksi ja
vanhurskauttaa katuvan, uskovan sielun, kohtelee häntä niinkuin hän olisi
vanhurskas, ja rakastaa häntä, niinkuin Hän rakastaa Poikaansa. Näin usko
luetaan vanhurskaudeksi.; ja sielu, jolle on annettu anteeksi, pääsee armosta
armoon, valosta suurempaan valoon.” SM.
LAKI TUO SYNTISEN KRISTUKSEN LUO
1. Tietäen, että meidän vanhurskautemme on kuin saastainen vaate,
mikä tuo meidät Kristuksen ja Hänen vanhurskautensa tykö? Jes.
64:6; Gal. 3:24-26; Tiit. 3:5-7.
”Kun syntinen katsoo lakia, hänen syyllisyytensä tulee hänelle selväksi ja
vaivaa hänen omaatuntoaan, ja hän on tuomittu. Hänen ainoa lohdutuksensa ja
toivonsa on katsoa Golgatan ristille. Kun hän rohkaisee mielensä ja vetoaa
Jumalan lupauksiin, helpotus ja rauha tulee hänen sieluunsa. Hän huudahtaa:
'Herra, sinä olet luvannut pelastaa kaikki, jotka tulevat sinun tykösi sinun
Poikasi nimessä. Minä olen kadotettu, avuton, toivoton sielu. Herra, pelasta,
tai minä hukun.' Hänen uskonsa pitää kiinni Kristuksesta, ja hän on
vanhurskautettuna Jumalan edessä.” SM.
”Laki tuomitsee, mutta se ei voi antaa anteeksi lainrikkojalle. Katuva, uskova
sielu ei katso lakiin saadakseen vanhurskautuksen, vaan Kristukseen,
Sovitusuhriin, joka pystyy antamaan vanhurskautensa syntiselle ja tekemään
hänen ponnistelunsa Jumalalle kelpaaviksi.” ST.
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ELÄVÄ USKO
2. Mikä on välttämätöntä syntiselle, jotta hän voi saada Kristuksen
vanhurskauden? Room. 4:3-5; 3:24-26; Ef. 2:8.
”Usko on se ehto, jolla Jumala on luvannut anteeksiannon syntisille; ei siksi,
että uskossa olisi mitään hyvää, jolla pelastus ansaittaisiin, vaan koska usko
voi tarttua Kristuksen ansioihin parannuskeinona synnistä. Usko voi esittää
Kristuksen täydellisen kuuliaisuuden syntisen rikkomusten ja virheiden sijaan.
Kun syntinen uskoo, että Kristus on hänen henkilökohtainen Vapahtajansa,
Jumalan pettämättömien lupausten mukaan Hän antaa anteeksi hänen syntinsä
ja vanhurskauttaa hänet ilmaiseksi. Katuva sielu ymmärtää, että hän saa
vanhurskauden, koska Kristus, joka hänen Sijaisenaan ja Vakuutenaan on
kuollut hänen edestään, on hänen sovituksensa ja vanhurskautensa.” FW.
3. Kenen täytyy tehdä meissä työtä, että meidät voidaan muuttaa
kestämään
Jumalan
edessä
Kristuksen
vanhurskauden
tahrattomassa vaatteessa? Ps. 15:1; 2. Room. 12:2; Joh. 16:7,8.
”Jotta voimme täyttää lain vaatimukset, meidän uskomme täytyy tarttua
Kristuksen vanhurskauteen, ottaen sen vastaan omana vanhurskautenamme.
Yhteydessä Kristuksen kanssa, ottamalla vastaan Hänen vanhurskautensa
uskon kautta, me voimme tulla päteviksi tekemään Jumalan työtä, olemaan
Kristuksen työtovereita. Jos et halua jättää pahoja teitäsi etkä tehdä yhteistyötä
taivaallisten olentojen kanssa poistaaksesi rikkomuksen perheestäsi ja
seurakunnasta, jotta iankaikkinen vanhurskaus voisi tulla sisälle, sinulla ei ole
uskoa. Usko toimii rakkaudessa ja puhdistaa sielun. Uskon kautta Pyhä Henki
työskentelee sydämessä saadakseen sen pyhäksi; mutta se ei tapahdu, ellei
ihminen toimi yhteistyössä Kristuksen kanssa. Me voimme tulla sopiviksi
taivaaseen vain Pyhän Hengen työn kautta sydämessämme, sillä meillä täytyy
olla Kristuksen vanhurskaus suosituksena, jos haluamme päästä Isän tykö.
Jotta meillä olisi Kristuksen vanhurskaus, Hengen vaikutuksen täytyy muuttaa
meitä päivittäin osallistuaksemme jumalallisesta luonnosta. Pyhän Hengen
työtä on nostaa meidän mielemme, pyhittää sydämemme ja jalostaa meidät
kokonaan.” SM.
VANHURSKAUS, USKO JA TEOT
4. Mitä usko saa aikaan vanhurskautetussa uskovassa?
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2:24,17; Kol. 1:10.
”Armo on ansaitsematon suosio, ja uskova vanhurskautetaan ilman mitään
omaa ansiotaan, jota voisi tarjota Jumalalle. Hänet vanhurskautetaan
lunastuksen kautta, joka on Kristus Jeesus, joka on taivaan kartanoissa
ihmisen sijaisena ja vakuutena. Mutta kun hänet vanhurskautetaan Kristuksen
ansioiden tähden, hän ei ole vapaa toimimaan epävanhurskaasti. Usko toimii
rakkaudessa ja puhdistaa sielun. Usko kasvaa ja kukoistaa ja kantaa ihanaa
hedelmää. Missä on uskoa, siellä tehdään hyviä tekoja. Sairaiden luona
vieraillaan, köyhistä huolehditaan, orpoja ja leskiä ei hyljeksitä, alastomat
vaatetetaan, nälkäiset ruokitaan Kristus kulki ympäri ja teki hyvää, ja kun
ihmiset ovat Hänen yhteydessään, he rakastavat Jumalan lapsia, ja sävyisyys
ja totuus johtaa heidän teitään. Heidän kasvonilmeensä ilmaisee heidän
kokemuksensa, ja ihmiset huomaavat heistä, että he ovat olleet Jeesuksen
seurassa ja oppineet Häneltä. Kristus ja Hänen uskovansa tulevat yhdeksi, ja
Hänen luonteensa kauneus on nähtävissä niissä, jotka ovat elävässä
yhteydessä voiman ja rakkauden Lähteen kanssa. Kristuksella on suuri
vanhurskaus ja pyhittävä armo.” SM.
5. Millainen usko saa aikaan vanhurskautuksen? Room. 6:16-18; 1.
Piet. 2:16.
”Kun Jumala on vanhurskas ja silti vanhurskauttaa syntisen Kristuksen
ansioiden kautta, yksikään ihminen ei voi peittää sieluaan Kristuksen
vanhurskauden vaatteilla tehden silti tahallista syntiä tai laiminlyöden
velvollisuuksiaan. Jumala vaatii sydämen täydellistä antautumista, ennenkuin
vanhurskautus voi tapahtua; ja jos ihminen haluaa vanhurskautusta, hänen
täytyy olla jatkuvasti kuuliainen toimivan, elävän uskon kautta, joka toimii
rakkaudella ja puhdistaa sielun. … Tullakseen uskon kautta vanhurskautetuksi
ihmisen täytyy päästä siihen pisteeseen, että hän pystyy hallitsemaan sydämen
tunnetiloja; ja kuuliaisuuden kautta usko tulee täydelliseksi. … Apostoli
sanoo: 'Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi'. Kukaan ei voi uskoa
sydämestään vanhurskauteen ja saada uskon kautta vanhurskautusta jatkaen
samalla niiden asioiden tekemistä, jotka Jumalan sana kieltää tai laiminlyöden
velvollisuuksiaan.” SM.
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KATUMUS
6. Mikä liitetään uskoon, kun puhutaan Kristuksen vanhurskauden
vastaanottamisesta? Apt. 20:21; 13:38,39; Hes. 18:31.
”Katumus niinkuin anteeksiantokin on Jumalan lahja Kristuksen kautta. Pyhän
Hengen vaikutuksesta tulee vakuutus synnistä ja anteeksisaamisen tarve. Vain
katuville annetaan anteeksi; mutta Jumalan armo saa sydämen katumaan. Hän
tuntee kaikki meidän heikkoutemme ja epävarmuutemme, ja Hän haluaa
auttaa meitä.” FW.
”Katumus ei ole todellista, ellei se aikaansaa uudistusta. Kristuksen
vanhurskaus ei ole vaippa, jolla tunnustamattomat ja hylkäämättömät synnit
voidaan peittää, vaan se on elämän periaate, joka muuttaa luonteen ja hallitsee
käytöstä. Pyhyys merkitsee ehdotonta Jumalalle jättäytymistä, se on sydämen
ja elämän täydellistä alistamista taivaallisten periaatteiden hallintaan.” AT. s.
530.
RAUHA JUMALAN KANSSA
7. Mitä kristitty kokee, kun hänet on vanhurskautettu Kristuksen
ansioiden kautta? Room. 5:1,2; Jes. 32:17.
”Meillä on elävä Vapahtaja. Hän ei ole Joosefin uudessa haudassa; Hän on
noussut kuolleista ja noussut taivaaseen Sijaisena ja Vakuutena jokaisen
uskovan sielun puolesta. 'Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi
tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen kautta.' Syntinen vanhurskautetaan Jeesuksen ansioiden kautta, ja
se on Jumalan näkemys täydellisistä lunnaista, jotka on maksettu ihmisen
puolesta. Se, että Kristus oli kuuliainen aina ristin kuolemaan saakka, on
vakuutena katuvalle syntiselle, että Isä hyväksyy hänet. Saammeko me sitten
vielä tyytyä horjuvaan kokemukseen uskon ja epäilyksen välillä? Jeesus on
Vakuutena, että Jumala hyväksyy meidät. Me olemme Jumalan suosiossa, ei
omista ansioista johtuen, vaan koska uskomme Herran vanhurskauteen.” FW.
MIETISKELTÄVÄKSI
”Hän eli maan päällä samanlaisten koettelemusten ja kiusausten keskellä, kuin
meidän on kohdattava. Hän eli synnitöntä elämää. Hän kuoli meidän
tähtemme, ja nyt hän tarjoutuu ottamaan syntimme ja antamaan meille
vanhurskautensa. Jos sinä annat itsesi hänelle ja otat hänet vastaan
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Vapahtajanasi, niin olipa elämäsi ollut kuinka syntistä hyvänsä, sinut
katsotaan hänen tähtensä vanhurskaaksi. Kristuksen luonne on sinun luonteesi
tilalla, ja sinä olet otollinen Jumalan edessä aivan kuin et olisi koskaan syntiä
tehnyt.” TKL. s. 53.
HENKILÖKOHTAISEEN TUTKISTELUUN
Ilm. 19:8; Ef. 2:10
”Syntiselle oli mahdotonta pitää Jumalan lakia, joka oli pyhä, vanhurskas ja
hyvä; mutta tämä mahdottomuus poistettiin, kun Kristuksen vanhurskaus
annettiin katuvalle, uskovalle sielulle. Kristuksen elämä ja kuolema syntisen
ihmisen puolesta tähtäsi syntisen tuomiseen takaisin Jumalan suosioon siten,
että hänelle annettiin lain vaatima vanhurskaus, jotta Isä voisi hyväksyä
hänet.” FW.
”Vanhurskautus on täydellinen syntien anteeksianto. Sinä hetkenä, kun
syntinen hyväksyy Kristuksen uskon kautta, hän saa anteeksi. Kristuksen
vanhurskaus annetaan hänelle, eikä hänen enää tule epäillä Jumalan
anteeksiantavaa armoa. Uskossa ei ole mitään, mikä pelastaisi meidät. Usko ei
voi poistaa meidän syyllisyyttämme. Kristus on Jumalan voima kaikkien
uskovien pelastukseksi. Vanhurskautus tulee Jeesuksen Kristuksen ansioiden
kautta. Hän on maksanut syntisen lunastuksen hinnan. Mutta vain uskon
kautta Hänen vereensä Jeesus voi vanhurskauttaa uskovan.” SDABC.
* * * * *
Tänään luetaan lähetyskertomus Arabimaista
13
Sapattina 30. maaliskuuta 2013
Ylkä
”Koska Kristus tulee pian takaisin, meidän tulee työskennellä ahkerasti
valmistaaksemme oman sielumme ja pitääksemme lamppumme kunnossa ja
palavina, ja muistuttaa toisia Yljän tulemiseen valmistautumisen tärkeydestä.
Valvomisen ja työskentelyn tulee kulkea yhdessä, uskon ja tekojen täytyy olla
yhteydessä toisiinsa, tai meidän luonteemme ei ole tasapuolisesti kehittynyt,
täydellinen Kristuksessa Jeesuksessa.” SM.
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JOHANNES KASTAJA, YLJÄN YSTÄVÄ
1. Kuka esitteli Yljän ja millä sanoilla? Joh. 1:29; 3:27-29.
”Johannes oli ollut syvästi liikuttunut nähdessään Jeesuksen kumartuneena
rukoukseen, anoen kyynelin Isänsä hyväksymistä. Kun Jumalan kirkkaus
ympäröi Hänet ja ääni kuului taivaasta, Johannes käsitti merkin, jonka Jumala
oli luvannut. Hän ymmärsi kastaneensa maailman Lunastajan. Pyhä Henki
lepäsi hänen yllään, ja hän huudahti, osoittaen kädellään Jeesusta: »Katso,
Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin!»” AT. s. 93.
”Johannes esitti itsensä ystävänä, joka toimi sanansaattajana kihlaparin välillä
valmistaen tietä avioliitolle. Kun ylkä oli saanut morsiamensa, oli ystävän
tehtävä täytetty. Hän iloitsi niiden onnesta, joiden liittoa hän oli edistänyt.
Samoin Johanneskin oli kutsuttu ohjaamaan ihmisiä Jeesuksen luo, ja hänelle
tuotti iloa nähdä Vapahtajan työn menestyvän.” AT. s. 158.
YLKÄ OTETTUNA POIS
2. Jäisikö Ylkä opetuslasten tykö? Matt. 9:15; Luuk. 9:51; Joh.
14:2,3.
”Hän sanoi, »jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin, niinä päivinä, he
paastoavat». Kun opetuslapset näkisivät Herransa petettynä ja
ristiinnaulittuna, silloin he surisivat ja paastoaisivat. Puhuessaan heille
viimeisen kerran yläsalissa Hän lausui: »Vähän aikaa, niin te ette minua näe,
ja taas vähän aikaa, niin te näette minut. Totisesti, totisesti minä sanon teille:
te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva; te tulette
murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi.» Joh. 16: 19, 20.”
AT. s. 254.
3. Koska Ylkä otettiin pois? Minne Hän meni? Mark. 16:19; Apt.
7:55,56; Hebr. 9:12.
”Aika oli tullut, jolloin Kristus nousisi Isänsä valtaistuimelle. Jumalallisena
voittajana Hän oli palaamaisillaan voitonmerkkeineen taivaan saleihin.” AT. s.
796.
”Pappien palvelus kautta vuoden pyhäkön ensimmäisessä osastossa, sen
esiripun sisäpuolella, joka oli ovena ja erotti pyhän esikartanosta, kuvasi sitä
palvelustyötä, johon Kristus ryhtyi taivaaseen astuessaan. ... Samoin vetosi
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Kristus Isän edessä vereensä syntisten puolustuksena ja esitti hänelle katuvien
uskovaisten rukoukset oman vanhurskautensa suloisen tuoksun yhteydessä.
Sinne suuntautui Kristuksen opetuslasten uskon katse, kun hän kohosi ylös ja
meni pois heidän näkyvistään.” ST. s. 420.
”Kahdeksantoista vuosisataa tämä palvelustyö jatkui pyhäkön ensimmäisessä
osastossa. Kristuksen veri, joka puhui katuvien uskovaisten puolesta, takasi
heille anteeksiannon ja hyväksymisen Isän luona.” ST. s. 420.
VERTAUS HÄÄJUHLASTA
4. Mitä tapahtui adventtiliikkeen alkuaikana, kun seitsemäs enkeli
alkoi puhaltaa pasuunaan? Kuinka hääjuhla esitettiin? Mikä
vertaus viittaa tuohon tapahtumaan? Ilm. 11:15; Matt. 25:1-13.
”Samoin Kristus oli päättänyt vain edellisen osan työstään meidän
välittäjänämme, aloittaakseen jälkimmäisen osan, ja hän edelleenkin esitti
verensä Isän edessä syntisten puolustukseksi. …Kristus oli tullut, ei maan
päälle, niin kuin he olivat odottaneet, vaan Jumalan temppelin kaikkein
pyhimpään taivaassa, … Kun kesällä 1844 julistettiin sanomaa: »Katso, ylkä
tulee!» se johti tuhansia odottamaan Herran välitöntä tuloa. Määrättynä aikana
ylkä tulikin, mutta ei maan päälle, niin kuin odotettiin, vaan Vanhaikäisen luo
taivaassa, häihin, ottamaan vastaan valtakuntansa. »Ne, jotka olivat valmiit,
menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.» He eivät voineet
persoonallisesti olla läsnä häissä, sillä ne oli pidettävä taivaassa, heidän
ollessaan maan päällä. Kristuksen seuraajien tulee olla »niiden ihmisten
kaltaisia, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä». Luuk. 12:36.
Heidän tulee ymmärtää hänen työnsä laatu ja seurata häntä uskossa, kun hän
menee Jumalan eteen. Tässä merkityksessä heidän sanotaan menevän häihin.”
ST. s. 426.
MORSIAN JA HÄÄVIERAAT
5. Mitä on sanottu morsiamesta ja häävieraista? Ilm. 21:9,10; 19:9.
”Vertauksen mukaan yljän saapuessa »ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen
kanssaan häihin». Tässä esitetty yljän tuleminen tapahtuu ennen häitä. Häät
ovat silloin, kun Kristus ottaa vastaan valtakuntansa. Pyhää kaupunkia, uutta
Jerusalemia, joka on valtakunnan pääkaupunki ja edustaja, nimitetään
»morsiameksi, Karitsan vaimoksi». Sanoihan enkeli Johannekselle: »Tule
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tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon.» »Ja hän vei minut
hengessä», Johannes sanoo, »suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle
pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä.»
Ilm. 21: 9, 10. Morsian on siis pyhä kaupunki, ja neitsyet, jotka menevät
kohtaamaan ylkää, ovat seurakunnan vertauskuva. Ilmestyskirjassa sanotaan
Jumalan lasten olevan hääaterialla kutsuvieraina. Ilm. 19: 9. Jos he ovat
vieraita, heitä ei voi samalla kertaa esittää morsiamena. Profeetta Daniel
sanoo, että Kristus saa Vanhaikäiseltä taivaassa »vallan, kunnian ja
valtakunnan». Hän saa uuden Jerusalemin, valtakuntansa pääkupungin
»valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu». Dan. 7: 14; Ilm.
21: 2.” ST. s. 426
HÄÄJUHLA
6. Milloin Ylkä tulee ottamaan pyhät kanssaan Karitsan
hääaterialle? Kuinka Hän on pukeutunut? Ilm. 19:16; Matt.
24:44.
”Sitten näin Jeesuksen, joka oli palvellut kymmemen käskyä sisältävän arkin
edessä, heittävän kädestään suitsutusastian ja kohottavan kätensä sanoen
kovalla äänellä: 'Se on täytetty.' … Jokaisen kohtalo oli ratkaistu joko
elämäksi tai kuolemaksi. Jeesuksen palvellessa pyhäkössä tuomiota oli pidetty
ensin kuolleisiin vanhurskaisiin ja sitten elossa oleviin vanhurskaisiin nähden.
Kristus oli saanut valtakuntansa sovitettuaan kansansa ja pyyhittyään pois
heidän syntinsä. Valtakunnan alamaiset oli koottu. Karitsan häät olivat
päättyneet. Valtakunta ja kaiken taivaan alla olevien valtakuntien suuruus
annettiin Jeesukselle ja pelastuksen perineille. Jeesus oli hallitseva
kuningasten Kuninkaana ja herrain Herrana.” HK. s. 310.
”Ylkämiehen tulo tapahtui keskiyöllä - vuorokauden pimeimpänä aikana.
Samoin Kristuksen tuleminen tapahtuu tämän maan historian synkimpänä
aikana.” KV. 304.
7. Mitä on sanottu niistä, joille on suotu kunnia osallistua Karitsan
hääaterialle? Ilm. 19:9; Ef. 5:27.
”Kuninkaan
suorittamalla
juhlavieraiden
tarkastuksella
kuvataan
oikeudenkäyntiä. Evankeliumin juhlan vieraat ovat niitä, jotka tunnustavat
palvelevansa Jumalaa ja joiden nimet on kirjoitettu elämän kirjaan. …
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Vertauksen häävaatteilla kuvataan sitä puhdasta, tahratonta luonnetta, joka
Kristuksen tosi seuraajilla tulee olemaan. Se annetaan seurakunnalle, joka saa
'pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen', eikä siinä ole 'tahraa
eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista'. Tämä liinavaate', sanoo Raamattu,
'on pyhien vanhurskautus'. Se on Kristuksen vanhurskaus, hänen oma tahraton
luonteensa, joka uskon kautta annetaan kaikille, jotka ottavvat hänet vastaan
omaksi henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen. … Vain Kristuksen itsensä
hankkima asu voi tehdä meidät soveliaiksi astumaan Jumalan eteen. Tämän
asun, hänen oman vanhurskautensa vaatteen, Kristus on pukeva jokaisen
katuvan, uskovan sielun ylle. Hän sanoo: 'Minä neuvon sinua ostamaan
minulta - - valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä
näkyisi'.” KV. s. 229,230.
MIETISKELTÄVÄKSI
Meidän täytyy antaa ihmisille viimeinen kutsu evankeliumin juhlaan,
viimeinen kutsu Karitsan hääaterialle.” GW.
”Yljän tuloa odottavien tulee sanoa ihmisille: 'Katso, teidän Jumalnne!
Armollisen valon viimeiset säteet ja maailmalle julistettava viimeinen
armonsanoma on hänen rakastavan luonteensa ilmoittamista. Jumalan lasten
tulee ilmaista hänen kirkkauttaan. Heidän tulee omassa elämässään ja
luonteessaan ilmentää, mitä Jumalan armo on tehnyt heidän hyväkseen.” KV.
s. 305.
HENKILÖKOHTAISEEN TUTKISTELUUN
”Vastaanotettuaan valtakunnan hän on tuleva kirkkaudessaan, kuningasten
Kuninkaana ja herrain Herrana, pelastamaan kansansa, joka on aterioitseva
»Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa» (Matt. 8:
11), ottaessaan osaa Karitsan hääateriaan.” ST. s. 426.
* * * * *
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Lähetyskertomus Arabimaista
Luettavaksi sapattina 30. maaliskuuta 2013
Erikoissapattikolehti kerätään sapattina 6. huhtikuuta 2013
Raamatun aikoina Lähi-Idällä oli suuri etuoikeus nähdä Jumalan johtavan
kansaansa, erityisesti, kun he lähtivät Egyptistä ja saapuivat luvattuun maahan
Hänen mahtavan, ihmeitä tekevän voimansa alla. Raamatun viittauksista
arabimaihin on yksi 2. Aikakirjan 9:14, missä kerrotaan Arabian kuninkaista,
jotka tunnustivat Salomon viisauden ja Jumalan voiman, ja toivat lahjoja
Jerusalemiin. ”Sen lisäksi kaikki Arabian kuninkaat ja maan käskynhaltijat
toivat Salomolle kultaa ja hopeata.”
Vuosien kuluessa, ja erityisesti seitsemännestä vuosisadasta lähtien
Jumalan totuuden valo on himmentynyt muslimivoimien toiminnan tähden,
jotka julmasti ovat vainonneet kristittyjä, tuhoten heidät lähes täydellisesti.
Nykyään vain harvoja kristittyjä asuu arabimaissa.
Kuitenkin nämä maat ulottuvat laajalle alueelle, Atlantilta lännestä aina
Arabianmerelle itään, ja Välimereltä pohjoisesta Afrikan Sarveen ja
Intianvaltamerelle etelään. Tällä laajalla alueella asuu noin 340 miljoonaa
asukasta noin kahdessakymmenessäkahdessa maassa, jotka peittävät PohjoisAfrikan ja Lähi-Idän. Monissa niistä on arabia yhtenä virallisena kielenä.
Jumalan armosta uskonpuhdistussanoma on saavuttanut ensimmäiset sielut
tällä haastavalla alueella. Vuonna 2010 ensimmäinen ovi avautui Sudanissa
pääkonferenssin nettisivun kautta. Yhteyttä on pidetty sähköpostin
välityksellä, ja sudanilaisia opiskelijoita on käynyt Kenian lähetyskoulussa,
minkä jälkeen suoritettiin ensimmäiset kasteet, ja seurakunta perustettiin
Sudaniin johtajinaan saarnaajat Parmenas Shirma ja Sevith Moyo.
Helmikuussa 1012 Jumala avasi toisen oven pääkonferenssin nettisivun
kautta, tällä kertaa Jemenissä. Ahmed, nuori mies, joka oli kiinnostunut
ajankohtaisesta totuudesta, pyysi materiaalia kehittääkseen kristinuskoa
Jemenissä. Kun otettiin huomioon, miten rajoittunutta toiminta tässä maassa
oli, päätettiin järjestää tämä materiaali ja tämä nuori mies työntekijöille
suunnattuun seminaariin Etiopiaan huhtikuussa 2012. Herra toimi
ihmeellisellä tavalla Ahmedin elämässä, ja hän teki ratkaisun seurata
oppimaansa totuutta. Hän omisti välittömästi lahjansa kääntääkseen uskon
periaatteet, seurakuntakäsikirjan ja sapattikoululäksyt jaettavaksi muillekin
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Jemenissä.
Ahmed ei levitä sanomaa ainoastaan Jemenissä vaan myös ystäville ja
tuttaville, joita on Egyptissä, Jordaniassa, Saudi-Arabiassa, Qatarissa ja
muissa arabimaissa. Lisäksi Herra johti yhden henkilön Somaliasta ottamaan
yhteyttä pääkonferenssiin nettisivujen kautta ja pyytämään hengellistä apua.
Meidän inhimillisestä rajoittuneisuudestamme huolimatta Jumala
työskentelee Henkensä kautta ja avaa ovia. Tästä lähtee pyyntö Hänen
kansalleen osallistumaan tämän tiheän pimeyden hälventämiseksi anteliailla
uhrilahjoilla tukemaan niitä, jotka ovat valmiita vaarantamaan henkensä
Kristuksen ja Hänen totuutensa tähden. Rahallista tukea tarvitaan tuottamaan
julkaisuja arabiaksi ja kehittämään terveyskeskuksia. Se auttaa kolmen
enkelin sanoman oikeaa käsivartta, terveysuudistusta, saavuttamaan sieluja,
joita säännöt kristinuskoa kohtaan muuten pidättelisivät poissa. Nyt on
suunnitteilla seminaari auttamaan totuutta saavuttamaan arabikristittyjä, jotka
etsivät jumalallista totuutta.
Innostakoon Jumala jokaista sydäntä tulemaan anteliaasti ajankohtaisen
totuuden työtä saavuttamaan uskollisia sieluja arabimaissa. Rukoilkaa myös
niiden Jumalan palvelijoiden edestä, jotka vaarantavat henkensä joka päivä,
jotta evankeliumin totuutta voidaan julistaa.
Pablo Hunger - Pääkonferenssin sihteeri
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