Suurten viimeisten hetkien paljastaminen
Kirjoittanut Alfonso Reto Rueda, Peru
Johdanto
Raamatun ennustusten perspektiivistä on toisaalta uskovia ihmisiä, jotka
tahtoisivat tietää, mitä tulevaisuus pitää sisällään ja miten heidän elämäänsä
vaikutetaan. Siksi opetuslapsilla oli kysymyksiä koskien tulevaisuutta, kun he olivat
kuulleet Jeesuksen lausuvan tiettyjä ennustuksia. Siksi he eräänä päivänä kysyivät:
”Sano meille, milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun
merkki?” Matt. 24:3
Toisaalta on Herra itse, joka informoi palvelijoitaan siitä, mitä tapahtuu tälle
maailmalle ja sen asukkaille. Jumalan ennustus sanoo: ”Sillä ei Herra, Herra, tee
mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.” Aam. 3:7
Hän ei sanonut tätä tyydyttääkseen uteliaisuutta vaan auttaakseen ihmistä ja
antaakseen hänelle valoa pimeyden läpi kulkevalle polulle. Herra on antanut
mahtavia ennustuksia sanassaan.
Mitä meidän tulee sitten tehdä, koskien suurta profeetallista ilmestystä liittyen
viime hetkiin ennen Jeesuksen toista tulemista? Apostoli Pietari on sitä mieltä, että
meidän tulee omaksi parhaaksemme ja kaikkien niiden parhaaksi, jotka haluavat
huomioida Jumalan sanat, ottaa ne vakavasti. ”Ja sitä lujempi on meille
profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä
paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän
sydämissänne.” 2 Piet. 1:19
Tällaisen valon omistaminen ei ole tavallista; se on pyhä etuoikeus ja siunaus.
”Todistusaarteita vol 2 s. 692, 693”
Suuria katastrofaalisia tapauksia sattuu nopeaan tahtiin ympäri maailmaa.
Melkein joka viikko uutisoidaan maanjäristyksestä täällä, tulvasta siellä, ja
vaikeuksista ja surusta joka kohtaa yksilöitä ja hallituksia. Veljet ja sisaret, nämä
asiat kertovat meille, että meidän täytyy valmistautua ja olla valmiita kohtaamaan
Vapahtajamme ilolla, niin kuin lapsi joka odottaa nähdäkseen perheensä jäsenen,
joka on ollut pitkään poissa. Vapahtajamme kannustaa meitä: ”Samoin te myös, kun
näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.” ”Niin olkaa
tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.” Luuk. 21:31,
12:40
”Veljet, joille Jumalan sanan totuudet on avattu, missä osassa olette maailman
historian viimeisillä hetkillä? Oletteko tietoisia näistä totuuksista? Ymmärrättekö
valmistelun suuren työn, joka on meneillään taivaassa ja maassa? Antakoot kaikkien,
jotka ovat saaneet valon ja tilaisuuden lukea ja kuulla ennustusta, ottaa kirjoitetuista
asioista vaari, 'koska aika on käsillä'. Älköön kukaan kajotko syntiin, maailman
kaiken kurjuuden lähteeseen. Älköön kukaan enää pysykö horroksessa ja tyhmässä
piittaamattomuudessa. Älköön kenenkään sielun kohtalo riippuko epätietoisuudessa.
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Tiedä, että olet kokonaan Herran puolella. Kysymys menkööt eteenpäin vilpittömistä
sydämistä ja vapisevilta huulilta, 'Kenen on mahdollista nousta ylös?' Oletko sinä
näissä viimeisissä kalliissa koeajan tunneissa ottanut käyttöösi vain parhaat
materiaalit luonteesi rakentamisessa? Oletko puhdistanut sieluasi kaikista synneistä?
Oletko seurannut valoa? Vastaavatko tekosi uskon julistusta?” - Counsels for the
Church s. 342
Sapattikoululäksyt tälle puolelle vuodelle, ”Suurien viimeisten hetkien
paljastaminen”, on valmistettu rohkaisemaan jokaista veljeä ja siskoa pohtimaan
omaa valmistautumista ja tehtävää. Toivomme jokaisen jäsenen, jokaisen joka on
kiinnostunut pelastuksen totuudesta, ja jokaisen lukijan pohtivan näitä samoja
teemoja hartaasti ja rukoilevan saadakseen suuren siunauksen ja valmistautumisen,
mikä on tarpeen päästäkseen läpi viimeisistä hetkistä ja iloiten tavatakseen Jeesuksen
Hänen kirkkaudessaan.
Pääkonferenssin pappienosaston veljet
Erikoissapattikolehti Englannille
Näkykööt Taivaan siunaukset uhrauksissasi!
1. Sapattina 4. tammikuuta 2014

Kristuksen vanhurskaus
”Vanhurskaus on pyhyyttä, Jumalan kaltaisuutta, ja 'Jumala on rakkaus' (1 Joh.
4:16). Se on mukautumista Jumalan lakiin, 'sillä kaikki sinun käskysi ovat
vanhurskaat' (Ps. 119: 172), ja 'rakkaus on lain täyttymys' (Room. 13:10).
Vanhurskaus on rakkautta, ja rakkaus on Jumalan valo ja elämä. Jumalan
vanhurskaus ruumiillistuu Kristuksessa. Me vastaanotamme vanhurskauden
vastaanottamalla hänet.” - Vuorisaarna s. 27
Jumalan lain tunnusmerkit
1. Mitkä ovat tunnusomaisimmat piirteet Jumalan laissa?
Ps. 19:8, 9. Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on
vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat
sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät.
Kuinka syvälle sen periaatteet yltävät?
Room. 7:12. Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.
Matt. 5:28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on
jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.
Room. 7:7, loppuosa. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta;
sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse."
”Jumalan laki, niin kuin se on esitetty kirjoituksissa, on laaja vaatimuksiltaan.
Sapattikoululäksyt

3

1 neljännes 2014

Jokainen periaate on pyhä, täsmällinen ja hyvä. Laki panee ihmiset sitoutumaan
Jumalaan; se yltää ajatuksiin ja tunteisiin ja vakuuttaa synnistä jokaisen, joka tuntee
rikkoneensa sen vaatimuksia. Jos laki käsittäisi vain ulkoisen toiminnan, ihmiset
eivät kokisi olevansa syyllisiä vääristä ajatuksistaan, haluistaan ja suunnitelmistaan.
Laki vaatii, että sielu itsessään on puhdas ja mieli pyhä, jotta ajatukset ja tunteet
olisivat sopusoinnussa rakkauden ja vanhurskauden mittapuun kanssa.” Selected
Messages 1. kirja s. 212
2. Mitkä muut merkillepantavat piirteet luonnehtivat lakia?
Ps. 111:7, 8 Hänen kättensä teot ovat totiset ja oikeat; luotettavat ovat kaikki hänen
asetuksensa. Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti; ne ovat tehdyt totuudessa
ja oikeudessa.
Luuk. 16:17. Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto
häviää.
”Tällä hetkellä Herra vaatii aivan samaa, mitä Hän vaati Aadamilta Eedenissä –
täydellistä kuuliaisuutta Jumalan lakia kohtaan. Meillä täytyy olla vanhurskaus, jossa
ei ole tahraa eikä ryppyä. Jumala antoi poikansa kuolemaan maailman puolesta,
mutta Hän ei kuollut kumotakseen lain, joka oli pyhä, täydellinen ja hyvä. Kristuksen
uhri Golgatalla on vastaansanomaton todiste, joka näyttää lain pysyvyyden. Sen
rangaistus tuntui Jumalan Pojassa syyllisen ihmisen puolesta, jotta syntinen voisi
päästä osaksi Hänen kauttaan Hänen tahrattomasta luonteestaan uskossa Hänen
nimeensä.” - Faith and Works s. 89, 90
”Se, mitä Jumala vaati Aadamilta ennen hänen lankeemustaan, oli täydellinen
tottelevaisuus Hänen lakiaan kohtaan. Jumala vaatii nyt sitä, mitä Hän vaati
Aadamilta, täydellistä tottelevaisuutta, vanhurskautta ilman tahraa ja ryppyä ja
epäonnistumista Hänen silmissään. Jumala auttakoon meitä antamaan Hänelle
kaiken, mitä Hänen lakinsa vaatii. Emme voi tehdä sitä ilman sitä uskoa, joka tuo
Kristuksen vanhurskauden jokapäiväiseen käytäntöön.” - Selected messages 2. kirja
s. 380, 381
Jeesus Kristus on täysin kuuliainen laille
3. Kuka täytti lain vanhurskauden täydellisesti, ollen kuuliainen kuolemaan
asti?
Matt. 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en
minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
Fil. 2:8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin
kuolemaan asti.
”Laki vaatii vanhurskautta – vanhurskasta elämää ja täydellistä luonnetta, mutta
nämä puuttuvat ihmiseltä. Hän ei voi täyttää Jumalan pyhän lain vaatimuksia. Mutta
Kristus tuli maailmaan ihmisenä, eli pyhää elämää ja kehitti täydellisen luonteen.
Sapattikoululäksyt
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Nämä Hän tarjoaa vapaana lahjana kaikille, jotka tahtovat ottaa ne vastaan. Hänen
elämänsä lasketaan ihmisten elämäksi. Näin he saavat entiset syntinsä anteeksi
Jumalan pitkämielisyyden tähden. Sitäpaitsi Kristus varustaa ihmiset Jumalan
ominaisuuksilla. Hän muovaa ihmisluonteen Jumalan luonteen kaltaiseksi,
hengellisen voimanja kauneuden ihanaksi rakennelmaksi. Näin lain vanhurskaus
täyttyyKristukseen uskovassa. Jumala voi olla 'vanhurskas ja vanhurskauttaa sen,
jolla on usko Jeesukseen'. Room. 3:26” Aikakausien Toivo s. 734
Usko ja vanhurskauden lahja
4. Mikä antaa ihmiselle uskon Kristuksen täydelliseen kuuliaisuuteen, joka
ilmeni Hänen inhimillisyydessään?
Matt. 5:6 Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät
ravitaan.
Room. 3:21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on
ilmoitettu ilman lakia,
Fil. 3:9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta,
sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen
vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;
”Vanhurskautta ei saavuteta tuskallisella taistelulla tai raskaalla raadannalla, ei
rahalla eikä uhrilla. Se annetaan lahjaksi jokaiselle, joka kaipaa ja janoaa sitä.
´Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa,
ostakaa ja syökää – ilman rahatta, ilman hinnatta´(Jes. 55:1). ´Tämä on heidän
vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra´(Jer. 23:6).
Mikään inhimillinen lähde ei voi tyydyttää sielun nälkää eikä janoa. Mutta Jeesus
sanoo: 'Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa
oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän
minun kanssani.' (Ilm. 3: 20). 'Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei
koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa' (Joh. 6:35).” - Vuorisaarna
s. 27
5. Milloin ihminen saa Hänen vanhurskautensa lahjan?
Ilm. 3:19, 20 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan;
ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku
kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja
aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.
1. Joh. 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin
että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
Joh. 1:12, 13 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla
Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet
verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Sapattikoululäksyt
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”Kun katuva syntinen, murtuneena Jumalan edessä, havaitsee Kristuksen sovituksen
hänen puolestaan ja hyväksyy tämän sovituksen ainoana toivonaan elämässään ja
tulevaisuudessaan, ovat hänen syntinsä anteeksiannetut. Tämä on uskon kautta
vanhurskautus. Jokaisen uskovan sielun tulee mukauttaa tahtonsa kokonaan Jumalan
tahtoon ja pitäytyä katumuksessa ja synnintunnossa, harjoittaen uskoa Lunastajan
sovittavaan armoon ja edetä voimasta voimaan, kirkkaudesta kirkkauteen.” - Faith
and Works s. 103
”Kristus kuoli häpeällisen kuoleman tuodakseen meidät Jumalan luo. Kun sielu
vakuuttuu siitä, että Kristus voi pelastaa kaikki, jotka tulevat Hänen tykönsä, kun se
alistuu kokonaan Hänelle, kaikkivoivalle Vapahtajalle, kun se tarrautuu annettuihin
lupauksiin ja uskoo täysin Jeesukseen, sen Jumala on lausunut olevan yhtä
Kristuksen kanssa. Sielu, joka on riippuvainen Kristuksesta samalla
yksinkertaisuudella kuin lapsi on riippuvainen äidistään, on vanhurskautettu ja tulee
yhdeksi Sijaisen kanssa, joka oli Vanhurskaus ja Lunastus. Tässä on rakkaus, jossa
sydän ja tahto ovat punotut yhteen Kristuksessa Jeesuksessa.” - Daughters of God s.
185 (1999)
Kristus, ainoa toivomme
6. Kuka on ainoa turvamme?
1 Piet. 1:18, 19 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä
kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen
kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,
Hep. 4:14-16; 9:24 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten
kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei
meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme,
vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman
syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme
laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan; Sillä Kristus ei
mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse
taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.
”Israelilaisten ainoa turva oli veri ovien pihtipielissä. 'Kun minä näen veren, niin
minä menen teidän ohitsenne.' 2 Moos. Mitkään muut suunnitelmat turvaksi eivät
hyödytä. Ainoastan veri ovien pihtipielissä tukkii tien kuoleman enkeliltä. Jeesuksen
Kristuksen veressä ainoastaan on pelastus syntiselle, se puhdistaa meistä kaiken
synnin. Ihminen, jolla on sivistynyt äly, voi omata laajoja tiedon varastoja, vihkiytyä
teologisiin spekulaatioihin, olla ehkä kunnioitettu ihmisten parissa ja mielletty tiedon
luottohenkilöksi, mutta jollei hänellä ole pelastavaa tietoa Kristuksen
ristiinnaulitsemisesta hänen puolestaan ja vanhurskautta Kristukseen uskon kautta,
hän on kadotettu. Kristusta 'haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, Häntä
runneltiin meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, jotta
Sapattikoululäksyt
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meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.' Jes. 53:5.
'Jeesuksen Kristuksen verellä pelastetut', tämä on ainoa toivomme tässä ajassa ja
laulumme kautta ikuisuuden.” - Selected Messages, 3. kirja s. 172, 173
Jumalan tahto kansaansa kohtaan
7. Mikä on Herran tahto lapsiaan kohtaan, jotka ovat pelastetut Kristuksessa?
1 Kor. 6:20 Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.
Joh. 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa,
mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja
ilmoitan itseni hänelle."
1 Piet. 1:15, 16 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin
kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen
pyhä."
”Jumala kehittää maailman edessä meitä eläviksi todisteiksi siitä, millaisiksi miehet
ja naiset voivat tulla Kristuksen armon kautta. Meidän on määrä ponnistella
saattaaksemme luonteemme täydelliseksi. Jumalallinen opettaja sanoo: 'Olkaa siis te
täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on.' Matt. 5:48 Kiusaisiko
Kristus meitä vaatimalla meiltä mahdotonta? Ei koskaan! Hän myöntää meille
kunnian kannustaen meitä olemaan pyhiä omassa piirissämme, niin kuin Isä on pyhä
omassa piirissään! Hän tekee sen meille mahdolliseksi, niin kuin Hän julistaa:
'Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.' Matt. 28:18. Tämä
rajoittamaton voima on meidän etuoikeutemme omistaa.” - That I May Know Him s.
131
"Kun olemme sopusoinnussa Jumalan lain kanssa, emme tule pelastetuiksi lain
tekojen ansiosta, emmekä ilman tottelevaisuutta. Laki on mittapuu, johon luonnetta
verrataan. Emme voi pitäytyä Jumalan käskyissä ilman Kristuksen uudistavaa armoa.
Vain Jeesus voi puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Hän ei pelasta meitä lain kautta,
mutta ei myöskään, jos olemme laille tottelemattomia." - Faith and Works s. 95, 96
Mietiskelyä varten
1. Moos. 15:5, 6; 36:10; 85:100, 11, 13; Ps. 119:142, 172
"Kristuksen luonne on täydellinen esikuva, jota meidän tulee jäljitellä. Katumus ja
usko, tahdon luovuttaminen ja kiintymyksen omistaminen Jumalalle ovat keinot,
jotka meille on osoitettu onnistuaksemme tässä tehtävässä." - Counsels to Parents,
Teachers and Students s. 49
"Samoin kuin väsynyt matkamies etsii lähdettä erämaassa ja löydettyään sen
tyydyttää polttavan janonsa, samoin kristitty janoaa ja hankkii elämän puhdasta vettä
Kristus-lähteestä." - Vuorisaarna s. 28
*****
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2
Sapattina 11. tammikuuta 2014

Uskon kautta vanhurskauttaminen ja pyhittäminen
"Näytettyään todeksi synnin ja esitettyään vanhurskauden vaatimustason Pyhä Henki
vapauttaa mielen kiintymyksestä tämän maailman asioihin ja täyttää sielun pyhyyden
kaipuulla. Vapahtaja sanoi Hengestä, että hän »johdattaa -- teidät kaikkeen totuuteen»
(Joh. 16: 13). Henki pyhittää niiden koko olemuksen, jotka suostuvat hänen
muovattavikseen. Henki ottaa Jumalan omasta ja painaa tämän ottamansa
ihmissieluun. Hän tekee voimallaan elämän tien niin selväksi, ettei kenenkään
tarvitse siltä eksyä." - Apostolien teot s. 43
Lain ensisijaiset tehtävät
1. Mikä tärkeä tehtävä lailla on, kun ihminen huomaa tarvitsevansa
Vapahtajaa?
Room. 7:7 Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut
tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi
sanonut: "Älä himoitse."
Mistä syntinen voi löytää apua epätoivossaan?
Gal. 3:24 Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta
vanhurskaiksi tulisimme.
Room. 3:24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen
kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
"'Laki on opettajamme, joka tuo meidät Kristuksen luo, jotta olisimme
vanhurskautetut uskon kautta.' Gal. 3:24. Tässä kirjoituksessa Pyhä Henki puhui
apostolin kautta erityisesti siveyslaista. Laki paljastaa meissä synnin ja aiheuttaa
meissä Kristuksen tarpeen ja halun mennä Hänen luokseen saadaksemme
anteeksiannon ja rauhan harjoittaen katumusta Jumalan edessä ja uskoa Herran
Jeesuksen Kristuksen edessä." - Selected Messages 1. kirja, s. 234
"Laki paljastaa ihmisessä synnin, mutta ei tarjoa parannusta. Se lupaa elämää
tottelevaiselle, mutta samalla syntisen osana on kuolema. Kristuksen evankeliumi
yksin voi vapauttaa tuomiosta tai synnin turmeluksesta. Ihmisen täytyy harjoittaa
katumusta Jumalaa kohtaan, jonka lakia on rikottu, sekä uskoa Kristukseen, Hänen
sovitusuhrissaan. Hän pitää hallussaan 'menneitten syntien anteeksiannon' ja tulee
osaksi jumalallista luontoa. Hän on Jumalan lapsi, joka on saanut lapseuden hengen,
Hän huutaa: 'Abba, Isä!'" - The Great Controversy s. 467, 468
Vanhurskautuksen saaminen
2. Mikä edeltää syntisen
tarkoittaa?
Sapattikoululäksyt
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2 Piet. 3:9 9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät
sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo,
että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.
1 Joh. 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että
hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
"Parannukseen kuuluu synnin katuminen ja sen hylkääminen. Emme luovu synnistä,
ellemme näe sen synnillisyyttä; ennen kuin hylkäämme sen sydämessämme, ei
tapahdu todellista muutosta elämässä." - Tie Kristuksen luo s. 17
"Tosi parannus merkitsee muutakin kuin synnin surua. Se on päättäväistä
kääntymistä pois pahuudesta." - Patriarkat ja profeetat s. 541
"Sinun täytyy langeta avuttomana maahan Jeesuksen Kristuksen edessä. Sinun
täytyy tuntea tarvitsevasi Parantajaa ja syntien ainoata sovittajaa, Kristuksen verta.
Voit varmistua tästä sovituksesta vain katumalla Jumalan edessä ja uskomalla
Herraamme Jeesukseen Kristukseen. … Kristuksen veri pesee vain ne, jotka
tarvitsevat sen puhdistavaa voimaa. Maranatha s. 80
3. Miksi on mahdotonta saada pelastusta ilman katumusta ja uskoa?
Apt. 20:20, 21 kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä
hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta, vaan olen
todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan
puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen.
2. Kor. 7:10, 11 Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen,
joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa
kuoleman. Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielen mukainen
murehtimisenne on saanut teissä aikaan, mitä puolustautumista, mitä paheksumista,
mitä pelkoa, ikävöimistä, kiivautta, mitä kurittamista! Olette kaikin tavoin
osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa.
"Katumus käsitetään kuuluvaksi samaan uskon kanssa ja siihen kehotetaan
evankeliumissa välttämättömänä osana pelastuksesta. Paavali saarnasi katumusta.
Hän sanoi, 'en ole vaiennut mistään sellaisesta, mikä on teille hyödyksi, vaan olen
julistanut sanaa ja opettanut teitä sekä julkisesti että kodeissanne. Sekä juutalaisia
että kreikkalaisia olen todistuksellani taivuttanut kääntymään Jumalan puoleen ja
uskomaan meidän Herraamme Jeesukseen.' Ap.t. 20:20, 21. Ei ole pelastusta ilman
katumusta. Syntinen, joka ei kadu, ei voi uskoa vanhurskauteen sydämessään.
Paavali kuvaili katumusta jumalaiseksi suruksi synnin vuoksi joka 'saa aikaan
parannuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen.' 2 Kor. 7:10 Tässä
parannuksessa ei ole mitään ansion luontoista, mutta se valmistaa sydäntä
hyväksymään Kristuksen ainoana Pelastajana, ainoana toivona kadoksissa olevalle
syntiselle." - Faith and Works s. 99
4. Kenen kautta yksin on mahdollista saada todellinen katumus, usko ja
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anteeksianto? Mikä on tässä tapauksessa kolmiyhteisen Jumalan kolmannen
persoonan tehtävä?
Apt. 5:30. 31 Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte
puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi
ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.
Gal. 5:22, 23 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei
ole laki.
"Kuinka ihminen voi saada katumuksen? Onko hänessä itsessään mitään? Ei, koska
luonnollinen sydän on vihanpidossa Jumalan kanssa. Miten siis luonnollinen sydän
voi liikahtaa parannuksen suuntaan, jos sillä ei ole voimaa tehdä niin? Mikä tuo
ihmisen katumukseen? Jeesus Kristus. Kuinka Hän tuo ihmisen katumukseen? On
tuhansia tapoja, joiden kautta Hän voi sen tehdä." - Faith and Works s. 64
"Kun hyväksymme katumuksen ja uskon kautta Kristuksen Pelastajaksemme, Jumala
antaa syntimme anteeksi ja luopuu rangaistuksesta, joka on tarkoitettu lain rikkojille.
Silloin syntinen on Jumalan edessä vanhurskaana; hänet otetaan Taivaan suosioon ja
hän pääsee yhteyteen Isän ja Pojan kanssa Pyhän hengen kautta. … Kuka muu kuin
Pyhä Henki asetta mielelle vanhurskauden siveellisen mittapuun ja vakuuttaa
synnistä, ja tuottaa Jumalan mielen mukaisen murheen, joka tarvitaan jotta ihminen
katuisi, ja innoittaa harjoittamaan uskoa Häneen, joka ainoana voi pelastaa kaikesta
synnistä?" - Selected Messages 3. kirja, s. 191, 137, 138
Meidän hyväksemme luettu vanhurskaus ja sen tulokset
5. Mitä seuraa, kun katuvainen synnintekijä saa vanhurskautuksen?
Room. 5:1, 2 Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on
rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta
myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja
meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.
Joh. 5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo
häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu
tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.
Room. 6:22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet,
on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
"Kun Jumala armahtaa syntisen, luopuu rangaistuksesta jonka hän ansaitsisi, ja
kohtelee häntä kuin hän ei olisi tehnyt syntiä, Hän vastaanottaa hänet jumalalliseen
suosioon ja vanhurskauttaa hänet Kristuksen vanhurskauden ansioiden kautta.
Syntinen voi saada vanhurskautuksen vain uskon kautta Jumalan rakkaan Pojan
sovitukseen, joka tuli syntiuhriksi syyllisen maailman puolesta." - Selected Messages
1. kirja s. 389
"Kaikille, jotka ovat vastaanottaneet Kristuksen omakohtaisena Vapahtajanaan, Pyhä
Henki on tullut neuvonantajaksi, pyhittäjäksi, oppaaksi ja todistajaksi. Mitä
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läheisemmin uskovaiset ovat vaeltaneet Jumalan yhteydessä, sitä selvemmin ja
voimakkaammin he ovat todistaneet Lunastajansa rakkaudesta ja hänen pelastavasta
armostaan. Miehet ja naiset, jotka vainon ja ahdistusten pitkinä vuosisatoina saivat
elämässään kokea Hengen runsasta läsnäoloa, ovat olleet merkkeinä ja ihmeinä
maailmassa. Enkelien ja ihmisten edessä he ovat ilmentäneet lunastavan rakkauden
muuttavaa voimaa." - Apostolien teot s. 40
Pyhän Hengen muuttava työ
6. Mikä muuttava voima toimii todellisessa uskovassa?
Tiit. 3:5-7 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta,
vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen
kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta
tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.
Joh. 16:13-15 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen
totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee,
sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän
ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden
minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
"Kristuksen valtakuntaa ei perusteta tuomioistuinten tai neuvostojen tai
lakiasäätävien kokousten päätöksillä eikä tämän maailman suurmiesten suojeluksen
alaisena, vaan se tapahtuu siten, että Pyhän Hengen työn välityksellä Kristuksen
luonto istutetaan ihmiseen. Tämä on ainoa voima, jolla ihmiskuntaa voidaan
kohottaa. Ja tämän työn suorittamisessa käytettävä inhimillinen keino on Jumalan
sanan opettaminen ja noudattaminen." Aikakausien toivo s. 490
"Hengen tehtävänä on uudestisynnyttää ja käytännössä toteuttaa Lunastajamme
kuolemalla aikaansaatu pelastus. Henki pyrkii jatkuvasti kiinnittämään ihmisten
huomion Golgatan ristillä annettuun suureen uhriin, ilmaisemaan maailmalle
Jumalan rakkautta ja avaamaan syntinsä tuntevalle sielulle Raamatun aarteita."
Apostolien teot s. 43
7. Mitä Lohduttaja tekee ihmisen muuttumisen suuressa työssä?
Joh. 16:8 Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja
vanhurskauden ja tuomion:
1 Tess. 5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön
koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
"Sielua pyhittävällä vaikutuksellaan Pyhä Henki istuttaa ihmiseen Kristuksen
luonnon. Evankeliumin uskonto merkitsee Kristuksen ilmenemistä elämässä elävänä, toimivana periaatteena. Se merkitsee Kristuksen armon ilmenemistä sekä
luonteessa, että hyvinä tekoina. Ei evankeliumin periaatteita voida erottaa miltään
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käytännöllisen elämän alalta. Kristillisen kokemuksen ja toiminnan jokaisen haaran
on edustettava Kristuksen elämää." - Kristuksen vertaukset s. 283
"Jokaisen uskovan sielun pitää vahvistaa tahtoaan Jumalan tahdon kanssa ja pitäytyä
parannuksessa ja katumuksessa, harjoittaen uskoaan Lunastajan sovittaviin ansioihin
ja siirtyen eteenpäin voimasta voimaan, kirkkaudesta kirkkauteen." - Faith and Works
s. 103
Pääseminen osalliseksi jumalallisesta luonteesta
8. Mistä se ihminen pääsee osalliseksi, joka hyväksyy Jeesuksen Kristuksen
henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen? Niin kuin Mestari, mitä hän tekee?
2 Piet. 1:3, 4 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken,
mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on
kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on
lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte
jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka
maailmassa himojen tähden vallitsee,
Ilm. 14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja
Jeesuksen uskon.
"Totuus tulee Taivaasta puhdistamaan ja vapauttamaan ihmisen kaikesta siveellisestä
turmeluksesta. Se johtaa hyviin tekoihin, ystävälliseen, lempeään, ajattelevaan
rakkauteen niitä kohtaan, jotka ovat ahdistuneita ja kärsivät. Tämä on käytännön
kuuliaisuutta Kristuksen sanoja kohtaan." - Manuscript 34, 1894
"Jeesus tuli kärsimään puolestamme, jotta Hän voisi antaa meille oman
vanhurskautensa. Meille ei ole kuin yksi tie pelastua, ja se löytyy vain, kun
osallistumme jumalallisesta luonnosta." - Selected Messages 3. kirja, s. 199, 197
Mietiskelyä varten
Room. 6:18; Ef. 2:5-10; Tiit. 3:5-7
"Laki on Jumalan ajatuksen ilmaus. Kun otamme sen vastaan Kristuksessa, siitä tulee
meidän ajatuksemme. Se nostaa meidät luonnollisten halujen ja yllykkeiden voiman
yläpuolelle, houkutusten, jotka johtavat syntiin. 'Ne, jotka rakastavat sinun lakiasi,
elävät rauhassa, mikään ei horjuta heitä.' Ps. 119:165
Usko joka vanhurskauttaa tuottaa ensimmäisen todellisen katumuksen, ja hyvät teot
ovat tuon uskon hedelmiä. Ei ole pelastusta uskossa, joka ei tuota hyvää hedelmää.
Jumala antoi Kristuksen maailmaamme syntisen sijaiseksi. Sillä hetkellä, kun
harjoitetaan todellista uskoa sovitusuhrin ansioihin, ottaen Kristuksen Pelastajakseen,
tulee syntisestä Kristuksen edessä vanhurskautettu, koska hänelle on
anteeksiannettu." (Manuscript 46, 1891) Selected Messages 3. kirja s. 235, 195
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3.
Sapattina 18. tammikuuta 2014

Ylimmäisen papin astuminen kaikkein pyhimpään
"Kun ylimmäinen pappi vertauskuvallisessa palveluksessa meni kaikkein
pyhimpään, oli kaikkien Israelin lasten velvollisuus kokoontua pyhäkön ympärille ja
nöyryyttää sielunsa mitä vakavimmalla tavalla Jumalan edessä, jotta saisivat syntinsä
anteeksi eikä heitä erotettaisi seurakunnasta. Kuinka paljon tärkeämpää onkaan, että
me tänä sovituspäivää vastaavana tuomion aikana olemme selvillä ylimmäisen
pappimme työstä ja tiedämme, mitä velvollisuuksia meillä on." - Suuri taistelu s. 429
Profeetalliset julistukset
1. Malakian ennustuksen mukaan, kuka tulee tietyllä hetkellä temppeliinsä?
Kuka on liiton enkeli tai sanansaattaja Profetian Hengen mukaan?
Mal. 3:1 Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni.
Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte.
Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot.
"Rukoile, rukoile horjumattomalla uskolla ja luottamuksella. Liiton Enkeli,
Herramme Jeesus Kristus, on Välittäjä, joka varmistaa Häneen uskovien rukousten
hyväksymisen." - Todistusaarteita vol. 8 s. 179(engl.)
"Jumala oli puhunut maailmalle luonnon, esikuvien ja vertauskuvien, patriarkkojen
ja profeettain välityksellä. Ihmiskuntaa täytyi opettaa heidän omalla kielellään.
Liiton enkelin täytyi puhua. Hänen äänensä piti kuulua Hänen omassa
temppelissään." Aikakausien toivo s. 25
”Kaikille ihmisille, rikkaille ja köyhille, vapaille ja orjille, Kristus, liiton
sanansaattaja, toi viestin pelastuksesta. Hänen maineensa suurena parantajana levisi
koko Palestiinaan.” Suuren Lääkärin seuraajana s. 14
2. Mikä muu innoitettu todiste esittää Kristuksen tulon pyhäkön kaikkein
pyhimpään ihmisten Välittäjäksi?
Dan. 7:13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan
kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
Hep. 9:11, 24, 25 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin
hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka
ei ole tätä luomakuntaa, Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään,
joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan
kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta
kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta
verta mukanaan,
"Dan. 8: 14:ssa esitetty Kristuksen tuleminen meidän ylimmäisenä pappinamme
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kaikkein pyhimpään puhdistamaan pyhäkköä, Dan. 7: 13:ssa kuvattu Ihmisen Pojan
tuleminen Vanhaikäisen luo ja Malakian ennustama Herran tuleminen temppeliinsä
kuvaavat samaa tapahtumaa. Sitä kuvaa myös yljän tulo häihin Matt. 25. luvun
esittämässä Kristuksen vertauksessa kymmenestä neitsyestä." Suuri taistelu s. 425
Yljän tuleminen
3. Kymmenen neitsyen vertauksen mukaan, mikä julistus kuultiin vuoden 1844
syksyllä? Mikä ero paljastettiin niiden neitsyiden välillä, jotka odottivat
Ylkää?
Matt. 25:6-8 Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä
vastaan.' Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Ja
tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme
sammuvat.'
"Kesällä ja syksyllä 1844 julistettiin sanomaa: »Katso, ylkä tulee!» Silloin
muodostuivat ne kaksi luokkaa, joita kuvataan viisailla ja tyhmillä neitsyeillä. Toinen
luokka odotti ilolla Herran ilmestymistä ja oli huolellisesti valmistautunut
kohtaamaan häntä; toinen luokka, pelon ohjaamana ja hetken mielijohteesta
toimivana, hyväksyi totuuden teorian, mutta oli vailla Jumalan armoa. Vertauksen
mukaan yljän saapuessa »ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin»."
Suuri taistelu s. 425, 426
Kuka meni häihin?
4. Mitä tapahtui neitsyille, jotka olivat valmistautumassa häihin? Missä
mielessä Kristuksen opetuslapset ovat osallistuneet häihin Hänen kanssaan
vuodesta 1844?
Matt. 25:10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit,
menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
"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."
Suuri taistelu s. 426
5. Mitä Jeesus lupasi niille, jotka koettavat saavuttaa ja etsiä lisää valoa? Millä
tavalla seitsemännen seurakunnan ajan uskovat menivät häihin kutsuttuina
vieraina?
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Luuk. 11:9, 13 Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää,
niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Jos siis te, jotka olette pahoja,
osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä
antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"
"Vertauksessa ne, joilla lamppujensa ohessa oli öljyä astioissaan, menivät häihin. Ne,
joilla Raamatusta saadun totuuden tuntemuksen lisäksi oli Jumalan Henki ja armo ja
jotka katkeran koetuksensa yönä olivat kärsivällisesti odottaen etsineet Raamatusta
kirkkaampaa valoa, ymmärsivät taivaan pyhäkköä koskevan totuuden ja Vapahtajan
palveluksessa tapahtuneen muutoksen ja uskon kautta he seurasivat häntä hänen
työssään taivaan pyhäkössä. Ja kaikkien niiden, jotka Raamatun todistusten
perusteella vastaanottavat samat totuudet, seuraten uskon kautta Kristusta, hänen
astuessaan Isän eteen suorittamaan välitystyön viimeistä osaa ja sen lopussa
vastaanottamaan valtakuntansa, sanotaan menevän häihin." Suuri taistelu s. 426, 427
"Nuo kaksi odottavaa ryhmää kuvaavat kahta ihmisluokkaa, jotka tunnustuksensa
mukaan odottavat herraansa. Heitä kutsutaan neitsyiksi, koska he edustavat puhdasta
uskoa. Lamput tarkoittavat Jumalan sanaa. Psalmista sanoo: 'Sinun sanasi on minun
jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni' (Ps. 119:105). Öljy kuvaa Pyhää Henkeä.
Näin kuvataan Henkeä Sakarian näyssä." -Kristuksen vertaukset s. 406, 407
Puhtaan hääpuvun saaminen
6. Jeesuksen vertauksen mukaan, miitä ihmisellä tulee olla, jotta hän voisi
osallistua hääjuhlaan? Kuinka hän sen saa?
Matt. 22:11-13 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä
miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka
sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi
sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja
kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen.' Siellä on oleva itku ja hammasten
kiristys.
Ilm. 7:14 14. Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen." Ja hän sanoi
minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet
vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
"Matteuksen 22. luvun vertauksessa käytetään samoin häitä vertauskuvana ja tutkiva
tuomio esitetään selvästi tapahtuvaksi ennen häitä. Ennen häiden alkamista kuningas
tulee sisään katsomaan häävieraita (Matt. 22: 11), nähdäkseen, onko kaikilla
hääpuku, Karitsan veressä pesty ja valkaistu luonne. Ilm. 7: 14. Jolta tämä puuttuu,
se heitetään ulos, mutta kaikki, joilla tutkittaessa huomataan olevan häävaatteet,
Jumala ottaa vastaan ja katsoo arvollisiksi pääsemään hänen valtakuntaansa ja
istumaan hänen valtaistuimelleen. Tämä luonteen tutkiminen on taivaallisen pyhäkön
viimeinen työ, tutkiva tuomio, joka ratkaisee, ketkä ovat valmistuneet Jumalan
valtakuntaan. Kun tutkimistyö on päättynyt; kun kaikkina eri aikoina Kristuksen
seuraajiksi tunnustautuneiden asia on tutkittu ja ratkaistu, silloin, eikä ennen, päättyy
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koetusaika ja armon ovi suljetaan." Suuri taistelu s. 427
7. Milloin neitsyet, jotka ovat valmistautuneet, osallistuvat henkilökohtaisesti
Karitsan hääaterialle?
Ilm. 22:11; 19:7, 8 11 Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on
saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen
vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme
ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa
on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja
puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." Ja minä näin taivaan auenneena. Ja
katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja
hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.
"Kun tutkimistyö on päättynyt; kun kaikkina eri aikoina Kristuksen seuraajiksi
tunnustautuneiden asia on tutkittu ja ratkaistu, silloin, eikä ennen, päättyy koetusaika
ja armon ovi suljetaan. Lyhyt lause: »Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen
kanssansa häihin, ja ovi suljettiin», vie meidät täten Kristuksen viimeisen
palvelustyön kautta siihen aikaan, jolloin suuri työ ihmisten pelastamiseksi päättyy."
Suuri taistelu s. 427
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' (Ilm. 19:8, Ef. 5:27). Se on Kristuksen vanhurskautus, hänen oma
tahraton luonteensa, joka uskon kautta annetaan kaikille, jotka ottavat Hänet vastaan
omaksi henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen." - Maranata s. 78
Mietiskelyä varten
Hebr. 2:9; 4:14-16; 6:19, 20; 9:22-24; 11:1, 1, 6
"Ne, jotka uskossa seuraavat Jeesusta hänen suuressa sovitustyössään, saavat
osakseen hänen välitystyönsä tuottaman hyödyn, mutta ne, jotka hylkäävät tätä työtä
koskevan valon, jäävät sen tuottamasta hyödystä osattomiksi. Juutalaiset, jotka
hylkäsivät Kristuksen ensimmäisessä tulemisessa annetun valon ja kieltäytyivät
uskomasta häneen maailman Vapahtajana, eivät voineet saada anteeksiantamusta
hänen kauttaan. Kun Jeesus taivaaseen astuessaan meni oman verensä kautta
taivaalliseen pyhäkköön ja vuodatti opetuslapsilleen välitystyönsä tuottamia
siunauksia, jäivät juutalaiset täydelliseen pimeyteen ja jatkoivat hyödytöntä
uhraamistaan. Varjojen ja vertauskuvien muodostama palvelus oli lakannut. Se ovi,
jonka kautta ihmisillä aikaisemmin oli ollut pääsy Jumalan luo, ei ollut enää auki.
Juutalaiset kieltäytyivät etsimästä Jumalaa sillä ainoalla tavalla, jolla hänet silloin
voitiin löytää, taivaan pyhäkössä tapahtuvan palveluksen kautta. Sen tähden he eivät
päässeet Jumalan yhteyteen. Heiltä ovi oli suljettu. He eivät tunteneet Kristusta
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oikeana uhrina ja ainoana välittäjänä Jumalan edessä, ja sen tähden he jäivät
osattomiksi hänen välitystyönsä tuottamasta hyödystä." Suuri taistelu s. 428, 429
Niissä vaatteissa, jotka on kudottu taivaallisissa kangaspuissa, ei ole yhtä ainoata
ihmisen tekemää rihmaa. Ihmisenä ollessaan Kristuksella oli täydellinen luonne, ja
tämän luonteen Hän tarjoaa meille. 'Niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän
vanhurskautemme' (Jes. 64: 6). Kaikki mahdolliset omat aikaansaannoksemme ovat
synnin tahraamia. Mutta Jumalan poika ilmestyi 'ottamaan pois synnit; ja Hänessä ei
ole syntiä'. Raamatun määritelmän mukaan 'synti on laittomuus' (Joh. 3:5, 4). Mutta
Kristus oli kuuliainen lain kaikille vaatimuksille. Hän sanoi itsestään: 'Sinun tahtosi,
minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni' (Ps.
40:8). - Kristuksen vertaukset s. 230, 231
*****
4
Sapattina 25. tammikuuta 2014

Tutkiva tuomio
"Jokaisen ihmisen teot tulevat tarkastettaviksi Jumalan edessä ja ovat merkityt
kirjoihin uskollisuuden tai uskottomuuden tekoina. Taivaan kirjoihin on jokaisen
nimen kohdalle merkitty pelottavalla tarkkuudella jokainen väärä sana, jokainen
itsekäs teko, jokainen täyttämätön velvollisuus, jokainen salainen synti ja jokainen
petollinen teeskentely. Vähäarvoisina pidetyt taivaasta lähetetyt varoitukset ja
nuhteet, tuhlatut hetket, käyttämättömät tilaisuudet, hyvää tai pahaa edistävä
vaikutus kauaskantoisine seurauksineen — kaiken tämän on enkeli merkinnyt
taivaan kirjaan." Suuri taistelu s. 475
Taivaallisen tuomioistuimen edessä
1. Milloin tutkiva tuomio alkoi? Kuka on suuri Tuomari?
Dan. 8:14 Ja hän sanoi minulle: "Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten
pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa."
Dan. 7:9, 10 Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen
istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin
puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa
tulta. Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja
kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui
tuomiolle, ja kirjat avattiin.
"Vuonna 1844 meidän Ylimmäinen Pappimme meni taivaallisen pyhäkön kaikkein
pyhimpään aloittaakseen tutkivan tuomion työn." - Maranata s. 93
"Näin esitettiin profeetalle näyssä se suuri ja juhlallinen päivä,- jolloin ihmisten
luonnetta ja elämää tutkitaan koko maailman tuomarin edessä ja jokaiselle
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maksetaan »hänen tekojensa mukaan». Vanhaikäinen on Isä Jumala. Psalmirunoilija
sanoo: »Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta
iankaikkiseen olet sinä, Jumala.» Ps. 90: 2. Hän, joka on kaiken luoja ja lain
alkulähde, johtaa asiain käsittelyä tuomiolla. Pyhät enkelit, joiden luku on tuhannen
tuhatta ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta ovat palvelijoina ja todistajina
tässä suuressa oikeudenkäynnissä." Suuri taistelu s. 473
2. Mitä tapauksia käsitellään tässä tuomiossa? Mikä on enkeleiden osuus
Jumalan tuomioistuimessa?
1 Piet. 4:17, 18 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa
ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille
kuuliaiset? Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton
ja syntinen?"
Dan. 7:10 Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja
kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui
tuomiolle, ja kirjat avattiin.
"Vertauskuvallisessa palveluksessa vain niillä, jotka olivat Jumalan edessä
tunnustaneet syntinsä ja tehneet parannuksen ja joiden synnit syntiuhrin veren kautta
oli siirretty pyhäkköön, oli osa sovituspäivän palveluksessa. Samoin myös lopullisen
sovituksen ja tutkivan tuomion suurena päivänä käsitellään vain Jumalan omiksi
tunnustautuvien asiat. Jumalattomien tuomitseminen on tästä erillään oleva toimitus,
joka tapahtuu myöhemmin. »Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta
jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan
evankeliumille kuuliaiset?» Pyhät enkelit, joiden luku on tuhannen tuhatta ja
kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta ovat palvelijoina ja todistajina tässä
suuressa oikeudenkäynnissä." Suuri taistelu s. 473, 472
Mittapuu ja Puolustaja tuomiossa
3. Mikä on se mittapuu, jonka mukaan ihmisten teot tuomitaan? Kuka toimii
uskoville puolustusasianajajana?
Jaak. 2:12 Sillä jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus sormessa ja loistavassa
puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä,
Dan. 7:13, 14;Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen
Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja
hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet
palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen
valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.
1 Joh. 2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos
joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on
vanhurskas.
"Jumalan laki on se ohje, jonka mukaan ihmisten luonnetta ja elämää tutkitaan
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tuomiolla. Taivaan enkelien saattamana meidän suuri ylimmäinen pappimme astuu
sisälle kaikkein pyhimpään ja tulee siellä Jumalan eteen toimittamaan viimeistä osaa
palveluksestaan ihmisten hyväksi - suorittamaan tutkivaan tuomioon kuuluvaa
työtään ja sovittamaan kaikki, jotka havaitaan siihen oikeutetuiksi. Jeesus on heidän
asianajajanaan ja puolustaa heitä Jumalan edessä. »Jos joku syntiä tekeekin, niin
meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.» 1 Joh. 2: 1.
»Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean
kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän
hyväksemme.» »Hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan
Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.» Hebr.
9: 24; 7: 25." Suuri taistelu s. 476, 474
Todisteiden kirja avattuna
4. Minne ihmisten teot ovat kirjatut ylös, jotta niitä voidaan tutkia tuomiolla?
Mitä silloin paljastetaan tuomion hetkenä jokaiselle ihmiselle?
Saarnaaja 12:13 Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja
pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä.
Dan. 7:10, loppuosa; Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin.
Ilm. 20:12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä,
ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin
sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
"Tuomiopäätökset tehdään taivaassa olevien kirjojen perusteella, joihin on merkitty
ihmisten nimet ja teot. Profeetta Daniel sanoo: »Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat
avattiin.» Ilmestyskirjan kirjoittaja kuvailee samaa tapahtumaa ja lisää: »Avattiin
toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä
kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.» Ilm. 20: 12." Suuri taistelu s. 474
5. Taivaallisiin kirjoihin liittyen, mikä on oikea syy riemuita? Kenen nimeä ei
kirjoiteta tähän kirjaan?
Luuk. 10:20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan
iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."
Dan. 12:1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun
kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut
siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan
pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
Ilm. 13:3, 8 Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun,
mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja kaikki
maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu
teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.
"Elämän kirjassa on kaikkie n niiden nimet, jotka ovat alkaneet palvella Jumalaa.
Jeesus kehotti opetuslapsiaan: »Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina
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taivaissa.» Luuk. 10: 20. Paavali puhuu uskollisista työtovereistaan, »joiden nimet
ovat elämän kirjassa.» Fil. 4: 3. Daniel vakuuttaa, kaukaa katsellessaan tulevaa
»ahdistuksen aikaa, jonka kaltaista ei ole ollut», että silloin pelastetaan Jumalan
kansa, »kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat». Ja Ilmestyskirjassa sanotaan, että
Jumalan kaupunkiin pääsevät ainoastaan ne, »jotka ovat kirjoitetut Karitsan
elämänkirjaan». Dan. 12: 1; Ilm. 21: 27." Suuri taistelu s. 474
6. Mitä on kirjoitettu muistokirjaan? Mitä muita todisteita käytetään lisäksi
Jumalan tuomioistuimessa?
Mal. 3:16 Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja
Herra tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi,
jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät.
Neh. 13:14 Muista tämän tähden minua, Jumalani, äläkä pyyhi pois minun hurskaita
tekojani, jotka minä olen tehnyt Jumalani temppelin ja siinä toimitettavan
palveluksen hyväksi.
Jes. 65:6, 7 Katso, se on kirjoitettuna minun edessäni. En ole minä vaiti, vaan minä
maksan, maksan heille helmaan heidän pahat tekonsa ynnä teidän isienne pahat teot,
sanoo Herra, niiden, jotka ovat vuorilla suitsuttaneet ja kukkuloilla minua
häväisseet; ja ensiksi minä mittaan heille palkan heidän helmaansa.
1 Kor. 4:5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin
Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten
aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
"Herran edessä kirjoitetaan myös »muistokirja» niiden hyvistä teoista, »jotka Herraa
pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät». Mal. 3:16. Heidän uskonsanansa ja
rakkaudentekonsa ovat merkityt kirjaan taivaassa. Nehemia viittaa tähän sanoessaan:
»Muista tämän tähden minua, Jumalani, äläkä pyyhi pois minun hurskaita tekojani,
jotka minä olen tehnyt Jumalani temppelin ja siinä toimitettavan palveluksen
hyväksi.» Neh. 13: 14. Jumalan muistokirjassa ikuistuu jokainen vanhurskas teko.
Sinne on tarkasti merkitty jokainen torjuttu kiusaus, jokainen voitettu synti ja
jokainen sääliä ilmaiseva sana. Jokainen uhrausta vaatinut teko sekä jokainen
Kristuksen asian tähden kestetty kärsimys ja suru on myös sinne merkitty. Myös
ihmisten synnit ovat merkityt muistiin. »Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka
kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa.» Vapahtaja sanoo:
»Jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili
tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut
tuomitaan syylliseksi.» Saarn. 12: 14; Matt. 12: 36, 37. Salaisimmatkin aikeet ja
vaikuttimet käyvät ilmi näistä virheettömistä kirjoista; sillä Jumala »on saattava
valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset». 1 Kor. 4: 5." Suuri
taistelu s. 474, 475
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Välitystyön päätös
7. Mitä Jeesus saa suuren välitystyönsä päättyessä pyhäkössä?
Dan. 7:13, 14 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen
Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja
kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja
hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.
Luuk. 1:32, 33 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi,
ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on
oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä
loppua oleman."
"Profeetta Daniel sanoo, että Kristus saa Vanhaikäiseltä taivaassa »vallan, kunnian ja
valtakunnan». Hän saa uuden Jerusalemin, valtakuntansa pääkaupungin
»valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu». Dan. 7: 14; Ilm. 21: 2.
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. Hän tulee Vanhaikäisen luo taivaassa
vastaanottamaan vallan, kunnian ja valtakunnan, jotka annetaan hänelle hänen
välittäjätyönsä päättyessä." Suuri taistelu s. 426, 474
Mietiskelyä varten
Ilm. 14:6, 7; Mal. 3:2-4; Ps. 56:8
"Ne, jotka tuomiolla »katsotaan arvollisiksi», saavat osan vanhurskaiden
ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi: »Ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen
maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista... ovat enkelien kaltaisia; ja he ovat
Jumalan lapsia, koska ovat ylösnouse- muksen lapsia. Luuk. 20: 35, 36. Ja edelleen
hän selittää, että »ne, jotka ovat hyvää tehneet», tulevat »elämän
ylösnousemukseen». Joh. 5: 29. Vanhurskaita kuolleita ei herätetä kuolleista ennen
kuin sen tuomion jälkeen, jolla heidät on katsottu arvollisiksi »elämän
ylösnousemukseen». Tämän vuoksi he eivät voi henkilökohtaisesti olla
tuomioistuimen edessä, kun heidän elämänsä tutkitaan ja asiansa ratkaistaan.
Julistus: »Hänen tuomionsa hetki on tullut», tarkoittaa viimeistä osaa Kristuksen
pappispalveluksessa ihmisten pelastamiseksi. Se ilmoittaa totuuden, jota on
julistettava, kunnes Vapahtajan välitystyö päättyy ja hän tulee noutamaan kansansa
maan päältä luoksensa taivaaseen." Suuri taistelu s. 475, 476, 433
*****
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5
Sapattina 1. helmikuuta 2014

Jeesuksen välitystyö taivaallisessa pyhäkössä
"Kristus edusti Isäänsä maailmalle ja Jumalan edessä Hän edustaa valittujansa joihin
Hän on asettanut ennalleen siveellisen kuvan Jumalasta. He ovat Hänen
perillisiään. ... Ei kukaan pappi eikä uskovainen voi paljastaa Isää kenellekään
Aadamin pojalle tai tyttärelle. Ihmisillä on vain yksi Puolustaja, yksi Välittäjä, joka
voi anteeksiantaa rikkomukset." - That I May Know Him s. 73
Jeesus, Puolustaja
1. Kun kirjat avataan ja jokainen tapaus on tutkittu, minä Jeesus ilmestyy
Jumalan eteen? Kenen kanssa tämä välitystyö alkaa ja loppuu?
1 Joh. 2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos
joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on
vanhurskas.
Hebr. 9:24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on
sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen
meidän hyväksemme.
1 Piet 4:17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa
ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille
kuuliaiset? Jeesus on heidän asianajajanaan ja puolustaa heitä Jumalan edessä.
»Jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka
on vanhurskas.» 1 Joh. 2:1 »Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn
kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt
ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.» »Hän myös voi
täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina
elää rukoillakseen heidän puolestansa.» Hebr. 9: 24; 7: 25. Kun asiakirjat avataan
tuomiolla, tarkastetaan Jumalan edessä kaikkien niiden elämä, jotka ovat uskoneet
Jeesukseen. Alkaen niistä, jotka ensin elivät maan päällä, puolustajamme esittää
kaikissa peräkkäisissä sukupolvissa eläneiden asiat ja lopettaa niihin, jotka silloin
ovat elossa. Suuri taistelu s. 476
Toiset ottivat vastaan, toiset hylkäsivät
2. Miksi jotkut nimet hylättiin ja pyyhittiin pois elämän kirjasta?
Hes. 18:24 Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä,
tekee kaikkien niiden kauhistusten kaltaisia, joita jumalaton tekee - saisiko hän tehdä
niin ja elää? Ei yhtäkään hänen vanhurskasta tekoansa, jonka hän on tehnyt,
muisteta. Uskottomuutensa tähden, johon hän on langennut, ja syntinsä tähden, jota
on tehnyt, niiden tähden hänen on kuoltava.
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2 Moos. 32:33 Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua
vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani.
”Jokainen nimi mainitaan ja jokainen asia tutkitaan tarkoin. Nimiä hyväksytään ja
nimiä hyljätään. Kun joillakin on muistikirjoissa syntejä, joita ei ole kaduttu eikä
saatu anteeksi, pyyhitään heidän nimensä pois elämän kirjasta ja heidän hyviä töitään
koskevat merkinnät poistetaan Jumalan muistikirjasta. Herra sanoi Moosekselle:
»Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani.» 2 Moos. 32:
33. Ja profeetta Hesekiel sanoo: »Jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja
tekee vääryyttä . . . ei yhtäkään hänen vanhurskasta tekoansa, jonka hän on tehnyt,
muisteta.» Hes. 18: 24. Suuri taistelu s. 476
3. Mikä on välttämätöntä, jotta ihminen saa iankaikkisen elämän?
Apt. 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
Room. 3:24-26 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen
kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi
uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt
rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään,
osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja
vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
"Kaikki, jotka ovat vilpittömästi katuneet syntejään ja tehneet parannuksen sekä
uskossa turvautuneet Kristuksen vereen sovitusuhrinaan, ovat saaneet nimiensä
kohdalle taivaan kirjoihin merkityksi anteeksiannon. Kun he ovat osallistuneet
Kristuksen vanhurskaudesta ja heidän luonteensa on havaittu olevan sopusoinnussa
Jumalan lain kanssa, heidän syntinsä pyyhitään pois ja heidät katsotaan arvollisiksi
iankaikkiseen elämään. Herra sanoo profeetta Jesajan kautta: »Minä, minä pyyhin
pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.» Jes. 43: 25.
Jeesus sanoo: »Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi
pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni
edessä ja hänen enkeliensä edessä.» »Jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten
edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut
ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.» Ilm. 3: 5; Matt.
10: 32, 33." Suuri taistelu s. 476, 477
Vanhurskas oikeudenkäynti
4. Mikä luonnehtii Jumalan työtä, kun Hän tutkii jokaisen teon? Kenen
puolesta jumalallinen Välittäjä vetoaa?
Ps. 50:6 Ja taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala on tuomari.
Sela. Jes. 5:16 mutta Herra Sebaot on oleva korkea tuomiossa, pyhä Jumala on
oleva pyhä vanhurskaudessa.
Ps. 50:5 "Kootkaa minun eteeni minun hurskaani, jotka uhreja uhraten ovat tehneet
minun kanssani liiton."
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Room. 6:22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet,
on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
"Suurinkin ihmisten osoittama mielenkiinto maallisten tuomioistuinten päätöksiin
kuvaa vain heikosti sitä mielenkiintoa, jota osoitetaan taivaan saleissa, kun elämän
kirjassa olevat nimet tulevat esille tutkittaviksi koko maailman Tuomarin edessä.
Jumalallinen välittäjä pyytää, että kaikki, jotka ovat voittaneet uskon kautta hänen
vereensä, saisivat rikoksensa anteeksi, pääsisivät jälleen Eeden-kotiinsa ja heidät
kruunattaisiin hänen kanssaperillisinään kuninkaalliseen asemaan »entisessä
hallituksessa». Miika 4: 8. Saatana oli aikonut, pettämällä ja viekoittelemalla meidän
sukuamme, tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelman ihmisen luomiseen nähden; mutta
Kristus pyytää nyt, että tämä suunnitelma toteutettaisiin, aivan kuin ihminen ei olisi
koskaan langennut. Hän ei ainoastaan pyydä kansalleen täydellistä ja lopullista
anteeksiantoa ja vanhurskauttamista, vaan myös osallisuutta hänen kunniaansa ja
oikeutta istua hänen kanssaan hänen valtaistuimellaan." Suuri taistelu s. 477
Syyttäjän työ
5. Minkä tekemistä Saatana jatkaa maan päällä, vaikka tuomiota suoritetaan
taivaassa?
Sak. 3:1 Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin
edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä.
Ilm. 12:12, loppuosa. sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta
vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"
"Jeesuksen esittäessä pyyntönsä niiden puolesta, jotka ovat vastaanottaneet hänen
armonsa, saatana syyttää heitä Jumalan edessä, väittäen heidän olevan rikollisia.
Suuri pettäjä on koettanut johtaa heitä epäilyyn, riistää heiltä luottamuksen Jumalaan,
saattaa heidät eroamaan Jumalan rakkaudesta ja rikkomaan hänen lakiaan. Nyt hän
kiinnittää huomiota heidän elämäkertaansa, heidän luonteensa virheisiin, heidän
Vapahtajaa häpäisevään erilaisuuteensa Kristukseen verrattuna sekä kaikkiin niihin
synteihin, joita tekemään hän on heidät houkutellut, ja näiden tähden hän vaatii heitä
jätettäviksi hänen valtaansa." Suuri taistelu s. 477
Samoin kuin saatana syytti Joosuaa ja hänen kansaansa, hän syyttää kaikkina aikoina
niitä, jotka etsivät Jumalan armoa ja suosiota. Hän on »meidän veljiemme syyttäjä,
joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä» (Ilm. 12: 10). Tätä
taistelua käydään jokaisesta sielusta, joka pelastetaan pahan vallasta ja jonka nimi on
merkittynä Karitsan elämänkirjaan. Ketään ei ole koskaan hyväksytty Jumalan
perheeseen ilman, että se olisi herättänyt vihollisen kiivasta vastustusta. Profeetat ja
kuninkaat s. 403
Uskovien puolustus
6. Kuinka Jeesus puolustaa kansaansa taivaallisessa oikeudessa?
Ps. 51:19 Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä
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et sinä, Jumala, hylkää.
Sak. 3:2 Ja Herra sanoi saatanalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon
sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta
temmattu?"
"Jeesus ei puolusta heidän syntejään, mutta viittaa heidän katumukseensa ja
uskoonsa ja, vaatien heille anteeksiantoa, hän kohottaa haavoitetut kätensä Isän ja
pyhien enkelien edessä, sanoen: »Minä tunnen heidät nimeltä, Minä olen kaivertanut
heidät käsiini. 'Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta
sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.'» Ps. 51: 19. Ja kansansa syyttäjälle hän sanoo:
»Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut
Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?» Sak. 3: 2. Kristus
pukee uskolliset palvelijansa omaan vanhurskauteensa, voidakseen esittää Isälleen
»kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta
sellaista». Ef. 5: 27. Heidän nimensä ovat elämän kirjassa, ja heistä on kirjoitettu:
»He saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen
arvolliset.» Ilm. 3: 4." Suuri taistelu s. 477, 478
Anteeksiannon etsintä Jeesuksen Kristuksen kautta
7. Kuka ainoastaan voi antaa ihmiselle todellisen katumuksen, anteeksiannon
ja hyvät teot?
Apt. 4:12; 5:31 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla
muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." Hänet on Jumala
oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille
parannusta ja syntien anteeksiantamusta.
Jes. 26:12 Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet
sinä tehnyt.
"Vakavia ovat sovitustyön päättymiseen liittyvät tapahtumat. Tärkeät edut ovat siinä
kysymyksessä. Tuomitseminen on nyt parhaillaan käynnissä taivaan pyhäkössä.
Tämä työ on kestänyt jo monta vuotta. Pian - kukaan ei tiedä, kuinka pian - se
tapahtuu elossa oleviin nähden. Suuren Jumalan läsnä ollessa tarkastetaan meidän
elämämme. Enemmän kuin koskaan ennen on tänä aikana jokaisen tarpeellista ottaa
huomioon Vapahtajan kehotus: »Valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se
aika tulee.» Mark. 13: 33. »Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä,
millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.» Ilm. 3: 3." Suuri taistelu s. 482
Mietiskelyä varten
Snl. 28:13; Matt. 11:29, 30; Mark. 13:33, 35, 36
"Niitä syntejä, joita ei ole kaduttu eikä hyljätty, ei anneta anteeksi eikä poisteta
kirjoista, vaan ne tulevat todistamaan syntistä vastaan Jumalan päivänä. Olipa hän
tehnyt pahat tekonsa päivän valossa tai yön pimeydessä, ne ovat paljastetut ja
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ilmeiset hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Jumalan enkelit ovat
olleet todistajina kaikkiin synteihin, ja he ovat merkinneet ne virheettömiin
pöytäkirjoihin. Syntiä voidaan salata, kieltää ja peittää isältä, äidiltä, vaimolta,
lapsilta ja tovereilta; kenties ei kenelläkään muulla kuin rikostovereilla ole
vähintäkään aavistusta tehdystä rikoksesta. Mutta taivaallisille olennoille se on
ilmeinen. Ei pimein yö eikä petollisin taito voi salata iankaikkiselta Jumalalta
ainoatakaan ajatusta. Jumalan luona on tarkasti merkittynä jokainen väärä selitys ja
jokainen petollinen menettely. Hurskauden kaapu ei voi pettää häntä. Hän ei erehdy
luonteen arvostelussa. Sydämeltään turmeltuneet voivat pettää ihmisiä, mutta Jumala
näkee valepukujen läpi ja lukee sydämen ajatukset." Suuri taistelu s. 479
*****
6
Sapattina 8. helmikuuta 2014

Merestä nouseva peto
”13. luvun jakeissa 1—10 kuvataan toista petoa, joka »oli leopardin näköinen» ja
jolle lohikäärme antoi »voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan». Tämä
vertauskuva edustaa useimpien protestanttien käsityksen mukaan paavinvaltaa, joka
sai vanhan Rooman valtakunnan voiman, valtaistuimen ja vallan.” - Suuri taistelu s.
438
Pedon luonteenpiirteet
1. Mitä profeetta Johannes näki nousevan merestä yhdessä näyssään? Mitä
luonteenpiirteitä tällä pedolla oli?
Ilm. 13:1, 2, alkuosa; Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen
sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli
kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen
jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita.
Dan. 7:4-6 Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä
katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin
kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän. Ja katso, oli
toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli
suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: "Nouse ja syö
paljon lihaa."
”Epäilemättä on olemassa symboliikkaa Dan. 7. luvussa. Ensimmäinen peto, jonka
Daniel näki, oli kuin leijona, toinen niin kuin karhu ja kolmas niin kuin leopardi.
Johanneksen näkemässä pedossa oli piirteitä näistä kaikista. Tämä epäilemättä
osoittaa, että Ilmestyskirjan kuvaaman pedon valta sisältää piirteitä, jotka olivat
merkittäviä Babylonian, Persian ja Kreikan valtakunnissa.” - Seventh-day Adventist
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Bible Commentary, vol. 7, s. 817
Joidenkin vertauskuvien selittäminen
2. Mitä ”meri”, josta peto nousi, ilmensi, ja mitä ilmensivät kruunut sen
sarvissa?
Ilm. 13:1; 17:15 Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea
ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu
pilkkaavia nimiä. Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto
istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.
”Meri on kuvaa 'íhmisistä, ihmisjoukoista, valtioista ja kielistä.' Ilm. 17:15. Peto on
Raamatun vertauskuva valtiolle tai vallalle. Joskus se ilmentää vain kansallista
valtaa, joskus kirkollista, joka liittyy kansalliseen valtaan. Kun pedon nähdään
nousevan merestä, se merkitsee, että valta nousee taajaan kansoitetulta alueelta. Jos
tuuli puhaltaa meren yllä, niin kuin Danielin 7:2, 3:ssa, se merkitsee poliittista hälyä,
sisällissotia ja vallankumouksia.” - The Prophecies of Daniel and the Revelation s.
561
”'Kuninkaalliset kruunut' sarvissa vahvistaa sarvien tunnistamista poliittisena
valtana.” - Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 7, s. 817
Peto saa voiman ja vallan
3. Kuka antoi voiman, valtaistuimen ja suuren vallan pedolle? Ketä tämä
vertauskuva esittää?
Ilm. 13:2, loppuosa, 5 Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja
suuren vallan. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille
annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.
”13. luvun jakeissa 1—10 kuvataan toista petoa, joka »oli leopardin näköinen» ja
jolle lohikäärme antoi »voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan». Tämä
vertauskuva edustaa useimpien protestanttien käsityksen mukaan paavinvaltaa, joka
sai vanhan Rooman valtakunnan voiman, valtaistuimen ja vallan. Leopardin
näköisestä pedosta sanotaan: »Sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja
pilkkapuheita... Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen
nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta
käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki
sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.» Tämä ennustus, joka on melkein
sama kuin Danielin 7. luvun kuvaus pienestä sarvesta, soveltuu epäilemättä
paavinvaltaan.” - Suuri taistelu s. 438
”Millä vallalla pakanallinen Rooma oli menestynyt? Tiedämme, että se oli
paavinvallan avulla. Sillä ei ole merkitystä nykyiselle tarkoituksellemme, milloin ja
millä keinoilla tämä muutos toteutui. Ilmeinen suuri seikka, jonka kaikki tiedostavat
on, että seuraava suuri vaihe Rooman valtakunnassa oli sen pakanuuden jälkeen
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paavinvalta.” - Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation s. 564
Kuolinhaavan paraneminen
4. Mitä tapahtui yhdelle sen päistä? Milloin paavinvalta sai kuolettavan
haavan? Mitä tapahtui, kun tuo haava parantui?
Ilm. 13:3, 5, loppuosa. 3. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi
haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.
ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.
”Neljäkymmentä kaksi kuukautta on sama aika kuin Danielin 7. luvussa mainittu
»aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa» eli kolme ja puoli vuotta, joka taas on 1260
päivää, kun vuoteen lasketaan 360 päivää. Tämä on se aika, jona paavikunta sortaisi
Jumalan kansaa. Tämä aika alkoi, kuten aikaisemmin on ilmoitettu, paavin saadessa
ylivallan 538 jKr. ja päättyi 1798. Viimeksi mainittuna vuonna Ranskan armeija otti
paavin vangiksi, paavinvalta sai kuolinhaavan ja niin täyttyi ennustus: »Jos kuka
vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu.»” - Suuri taistelu s. 438
”Vastauksena näille määräyksille ja Napoleonin käskyille, Berthier meni Roomaan
Ranskan armeijan kanssa ja otti itselleen paavin poliittisen vallan ja otti paavin
vangiksi, vieden hänet Ranskaan, jossa hän kuoli maanpaossa.” - Seventh-day
Adventist Bible Commentary vol. 4, s. 834
Valta joka pilkkaa Jumalaa
5. Mihin pedon lausumat pilkkapuheet viittaavat?
Ilm. 13:5, 6 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille
annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. Ja se avasi suunsa
Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka
taivaassa asuvat.
Dan. 7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän
pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi
ajaksi ja puoleksi ajaksi.
2 Tes. 2:3, 4 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä
ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy,
kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai
jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa
olevansa Jumala.
”... Sana 'pilkkapuheet' lisättiin ja tämä viittaa siihen tosiasiaan, että suuret sanat
tulevat olemaan pilkkaavia lausumia taivaissa olevaa Jumalaa vastaan.... Ihmiset
omaksuen Jumalan etuoikeuksia ja ottaen jumalien nimityksiä – tämä on
rienaamista.” - The Prophecies of Daniel and the Revelation s. 569
”Kirkollinen kirjallisuus on täynnä paavinnvallan röyhkeitä, rienaavia vaateita.
Tyypillisä esimerkkejä ovat seuraavat tiivistelmät suuresta ensyklopedisesta työstä,
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jonka on kirjoittanut Roomalaiskatolinen teologi 1700-luvulla: 'Paavia kunnioitetaan
niin paljon ja hän on niin ylhäinen, ettei hän ole pelkkä ihminen, mutta niin kuin hän
olisi Jumala ja Jumalan sijainen.'... 'Paavi on kruunattu kolminkertaisella kruunulla,
niin kuin taivaan, maan ja alempien seutujen kuningas.'... 'Paavi nauttii niin suurta
auktoriteettia ja valtaa, että hän voi muunnella, selittää ja tulkita jopa taivaallisia
lakeja.... 'Paavi voi muunnella taivaallista lakia, koska hänen valtansa ei ole
ihmisestä vaan Jumalasta, ja hän toimii kuten Jumalan sijainen maan päällä kaikista
suurimmalla vallalla sitoa tai päästää lampaitaan.'” - (Käännetty Lucius Ferrarisin
”Papa II”:sta, Prompta Bibliotheca vol. VI, s. 25-20)Seventh-day Adventist Bible
Commentary vol. 4 s. 831
Uskollisten vainoaminen
6. Kuka voi muuttaa tämän pahan vallan?. Ketä vastaan se rohkeni sotia?
Kuinka kauan tämä vaino jatkui?
Dan. 7:25, loppuosa ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja
puoleksi ajaksi.
Ilm. 13:7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen
valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.
Ilm. 13:5; 12:6 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille
annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. Ja vaimo pakeni
erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin
siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää.
”Ja nyt alkoivat ne 1260 paavillisen vainon vuotta, joista Danielin ja Ilmestyskirjan
profetioissa oli ennustettu.8) Dan. 7:25; Ilm. 13: 5—7. Kristityt pakotettiin joko
luopumaan puhtaasta uskostaan ja hyväksymään paavilliset juhlamenot ja
jumalanpalveluksen tai nääntymään ja kärsimään kuoleman kidutuspenkillä, roviolla
tai mestauslavalla. Nyt täyttyivät Jeesuksen sanat: »Omat vanhemmatkin ja veljet ja
sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan, ja te joudutte
kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden.» Luuk. 21: 16, 17. Vaino kohtasi
uskollisia suuremmalla raivolla kuin milloinkaan aikaisemmin, ja maailma muuttui
laajaksi taistelutantereeksi. Vuosisatojen aikana Kristuksen seurakunta löysi
turvapaikan syrjäisistä ja yksinäisistä piilopaikoista. Näin sanoo profeetta: »Ja vaimo
pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä
elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää.» Ilm. 12: 6.” - Suuri
taistelu s. 58, 59
7. Onko mahdollista laskea niitä uskovia, jotka kuolivat keskiajalla? Mihin asti
marttyyrit, jotka saivat valkeat vaatteet, lepäisivät?
Ilm. 17:6 Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen
todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin.
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Ilm. 6:9-11 Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden
sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka
heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja
totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka
maan päällä asuvat?" Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille
sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös
heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin
hekin.
"Kolmannellatoista vuosisadalla perustettiin paavikunnan välikappaleista hirvittävin:
inkvisitio. Pimeyden ruhtinas työskenteli paavillisen pappisvallan johtajien avulla.
Saatana ja hänen enkelinsä hallitsivat salaisiin istuntoihinsa kokoontuneiden pahojen
miesten mieliä, mutta heidän keskellään seisoi näkymättömänä Jumalan enkeli
merkiten muistiin heidän jumalattomat päätöksensä ja kirjoittaen historiaa, joka on
liian kauheaa ihmissilmien nähtäväksi. »Suuri Babylon» oli »juovuksissa pyhien
verestä». Miljoonien marttyyrien runnellut ruumiit huusivat Jumalan kostoa tuolle
luopiovallalle." - Suuri taistelu s. 63
8. Olemmeko valmistautunet kärsimään Kristuksen vuoksi, niin kuin veljemme
tekivät menneisyydessä? Mikä on voiton salaisuus?
2 Tim. 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa,
joutuvat vainottaviksi.
Luuk. 21:12 12. Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä
ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja
maaherrain eteen minun nimeni tähden.
Joh. 15:4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa
hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
1 Joh. 5:4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se
voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
"'Muistakaa, mitä teille sanoin: ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on
vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän
sanaanne.' Joh. 15:12. Jos Häntä, joka oli puhdas, pyhä, virheetön ja teki hyviä
tekoja, kohdeltiin rikollisena ja tuomittiin kuolemaan ilman jälkeäkään todisteesta
Häntä vastaan, mitä Hänen opetuslapsensa voisivat muuta odottaakaan kuin
samanlaista kohtelua, vaikka heidän elämänsä olisi kuinka virheetöntä ja luonteensa
nuhteeton? Ihmisten asetukset, lait, jotka on säätänyt saatanalliset toimijat hyvyyden
ja pahan rajoittamisen varjolla, samalla kun Jumalan pyhät asetukset ylenkatsotaan ja
poljetaan jalkoihin." - Lift Him Up s. 285
Mietiskelyä varten
Dan. 7:21, 22; Hep. 11:13-16, 24-27, 32-40; Joh. 15:20
"Jumalan laki, joka on täydellinen pyhyys, on ainoa todellinen luonteen mittapuu.
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Rakkaus ilmenee tottelevaisuutena ja täydellinen rakkaus saa kaiken pelon pois.
Niillä, jotka rakastavat Jumalaa, on Jumalan sinetti otsassaan ja he tekevät Jumalan
tekoja. Tietäisivätpä kaikki kristityiksi tunnustautuvat, mitä tarkoittaa rakastaa
Jumalaa käytännössä." - Sons and Daughters of God s. 52
"Ennen Husin aikaa oli Böömissä miehiä, jotka julkisesti paheksuivat kirkossa
vallitsevaa turmelusta ja kansan paheellista elämää. Heidän toimintansa herätti
kiinnostusta laajoissa piireissä. Papisto alkoi pelätä, ja evankeliumiin uskovia
ruvettiin vainoamaan." - Suuri taistelu s. 101
"Niiden, jotka rakastavat Jumalaa, ei tarvitse yllättyä jos ne, jotka väittävät olevansa
Kristittyjä, ovat täynnä vihaa, koska he eivät voi pakottaa Jumalan kansan
omaatuntoa. Ei kestä kauaa, kun he ovat maailman Tuomarin edessä tekemässä tiliä
kaikesta tuskasta jota ovat aiheuttaneet Jumalan perillisten ruumiille ja sieluille." (Review and Herald, December 28, 1897) This Day With God s. 371
*****
7
Sapattina 15. helmikuuta 2014

Maasta nouseva peto
"Älköön Jumalan käskyt pitävä kansa olko tällä kertaa hiljaa, aivan kuin rauhallisesti
hyväksyisimme tilanteen. Edessämme on näkymä, jossa joudumme käymään
jatkuvaa sotaa, riski joutua vangiksi, riski menettää omaisuutemme ja jopa
henkemmekin, puolustaessamme Jumalan lakia, jonka ovat syrjäyttäneet ihmisten
lait.." - (Review and Herald, January 1. 1889) Seventh-day Adventist Bible
Commentary vol. 7 s. 975
Yhdysvallat ennustuksessa
1. Kuinka Yhdysvallat esitetään profeetallisessa näkymässä?
Ilm. 13:11, alkuosa. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta...
"Sen pedon, jonka sarvet olivat niin kuin karitsan sarvet, Johannes näki »nousevan
maasta». Sen sijaan että olisi lisännyt valtaansa kukistamalla muita kansoja, tuon
esitetyn valtakunnan täytyi muodostua ennestään asumattomalle alueelle sekä
kehittyä asteettain ja rauhallisesti." - Suuri taistelu s. 439
"Mikä kansakunta uudessa maailmassa vuonna 1798 kiinnitti maailman huomiota
lupaavalla kehityksellään suuruutta kohti? Tämän vertauskuvan sovelluttamisessa ei
ole mitään epävarmuutta. Yksi ja vain yksi kansakunta vastaa ennustuksen
yksityiskohtia; profetia viittaa ilmeisesti Amerikan Yhdysvaltoihin. Yhä uudelleen
ovat puhujat ja historioitsijat, tämän kansakunnan nousua ja kasvua kuvaillessaan
tietämättään käyttäneet pyhän kirjoittajan ajatuksia, vieläpä hänen sanojaankin.
Profeetta näki pedon »nousevan maasta»; ja asiantuntijain lausuntojen mukaan se
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sana, joka tässä on käännetty sanalla »nousta», merkitsee kirjaimellisesti kasvamista
tai taimelle nousemista kasvin tavoin. Kuten olemme nähneet, kansakunnan täytyi
kehittyä ennestään asumattomalla alueella." - Suuri taistelu s. 439
2. Mikä on tämän pedon sarvien merkitys?
Ilm. 13:11, ...keskiosa. ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet...
"»Ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet.» Karitsan sarvet ilmaisevat
nuoruutta, viattomuutta ja lempeyttä, esittäen sopivasti Yhdysvaltain luonnetta
silloin, kun tuo valtakunta 1798 »nousi maasta», kuten profeetalle näytettiin. Niiden
kristittyjen joukossa, jotka ensin pakenivat Amerikkaan, etsien turvapaikkaa
kuningasten sorron ja pappien suvaitsemattomuuden tähden, oli useita, jotka päättivät
perustaa valtakunnan yhteiskunnallisen ja uskonnollisen vapauden laajalle
perustukselle." - Suuri taistelu s. 439, 440
"Yhdysvallat on maa, joka on ollut Kaikkivaltiaan erityisen suojan alaisena. Luoja on
tehnyt tälle maalle mahtavia asioita, mutta rikkoessaan Hänen lakiaan he ovat tehneet
synnin ihmisen tekoja. Saatana tekee suunnitelmiaan saadakseen ihmisperheen
tottelemattomuuteen." - (Manuscript 17, 1906) Seventh-day Adventist Bible
Commentary vol. 7 s. 975
3. Mitä ne, joita vainottiin vanhassa maailmassa, kaipasivat? loppuosa. Mitkä
periaatteet hallitsivat tätä uutta kansakuntaa?
Joh. 8:36 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.
1 Kor. 7:21 Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi; mutta vaikka voisitkin päästä
vapaaksi, niin ole ennemmin siinä osassasi.
2 Kor. 3:17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.
"Roger Williamsin siirtokunnan perusperiaatteena oli, että »jokaisella tuli olla vapaus
palvella Jumalaa omantuntonsa valon mukaan».290) Hänen pieni valtionsa Rode
Island tuli sorrettujen turvapaikaksi; ja se kasvoi ja menestyi, kunnes sen periaatteet
– valtiollinen ja uskonnollinen vapaus - tulivat Amerikan tasavallan kulmakiviksi.
Perustuslaki takaa kansalle itsehallintaoikeuden, määräten että kansan valitsemat
edustajat säätävät lakeja ja valvovat niiden käyttöä. Kansalle annettiin myöskin
uskonnonvapaus, niin että jokainen sai palvella Jumalaa vakaumuksensa mukaan.
Tasavaltalaisuus ja protestanttisuus tulivat kansakunnan johtaviksi periaatteiksi.
Nämä periaatteet ovat sen voiman ja menestyksen salaisuutena. Sorretut ja poljetut
kaikkialla kristikunnassa ovat muuttaneet tähän maahan mielihalulla ja valoisin
toivein. Miljoonat ovat suunnanneet matkansa sen rantoja kohti, ja Yhdysvallat ovat
nousseet yhdeksi maapallon mahtavimmista valtakunnista." - Suuri taistelu s. 285,
440
Muuttuva kansakunta
4. Mitä muutoksia profeetta Johannes näki tässä kansakunnassa ajan saatossa?
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Auttaakseen ensimmäistä petoa, mitä Yhdysvaltojen täytyy kumota?
Ilm. 13:11, loppuosa, 12 ja se puhui niinkuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea
ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset
kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.
"Karitsan sarvet ja lohikäärmeen ääni osoittavat, että tämän kansakunnan
tunnustuksen ja käytännön välillä on huomiota herättävä ristiriita. Kansakunnan
»puhuminen» merkitsee sen lakia säätävien ja oikeudenkäyttöä hoitavien
viranomaisten toimintaa. Tällä toiminnalla se on kieltävä ne vapaamieliset ja rauhaa
rakentavat periaatteet, jotka se on asettanut politiikkansa perustaksi. Ennustus
lohikäärmeen tavoin puhumisesta ja ensimmäisen pedon vallan käyttämisestä viittaa
selvästi sen suvaitsemattomuuden ja vainon hengen kehittymiseen, jota
lohikäärmeen ja leopardin vertauskuvilla esitetyt vallat ilmaisivat. Ilmoitus, että
kaksisarvinen peto »saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä
petoa», osoittaa, että tämä kansakunta on käyttävä arvovaltaansa sellaisen
uskonnollisen tavan voimaan saattamiseen; joka merkitsee jumalallisen
kunnioituksen osoitusta paavinvallalle. Sellainen teko olisi selvästi vastoin tämän
valtakunnan periaatteita, sen vapaiden laitosten henkeä, sen itsenäisyysjulistuksen
suoranaisia ja juhlallisia lupauksia ja myös vastoin perustuslakia. Valtakunnan
perustajat koettivat viisaasti varoa, ettei kirkko pääsisi käyttämään maallista valtaa,
mikä välttämättömästi johtaisi suvaitsemattomuuteen ja vainoon." - Suuri taistelu s.
440, 441
5. Mitä ihmeitä tämä peto tulee esittämää Saatanan valvonnan alla?
Ilm. 13:13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan
maahan ihmisten nähden.
Matt. 7:21-23 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten
valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo
minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja
sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta
voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä
tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'
Viitaten niihin ihmisiin, joiden uskonto on teoreettinen, profetian Hengessä sanotaan:
"Nämä ehkä väittävät olevansa Kristuksen seuraajia, mutta he ovat kadottaneet
näköyhteyden Herraansa. He ehkä sanovat; 'Herra, Herra'; viittaavat ehkä sairaaseen,
joka on parantunut heidän kauttan ja muihin mahtaviin tekoihin ja väittävät, että
heillä on enemmän Henkeä ja Jumalan voimaa kuin niillä, jotka pitäytyvät Hänen
laissaan. Mutta heidän tekonsa on tehty taikauskosta vanhurskauden vihollisen
alaisena, jonka tehtävänä on kavaltaa sieluja ja jonka suunnitelmana on johtaa pois
tottelevaisuudesta, totuudesta ja velvollisuudesta. Lähitulevaisuudessa tulee olemaan
yhä enemmän tämän ihmeitä tekevän voiman ilmentymiä; onhan hänestä sanottu: 'Se
tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lankealaan taivaasta maahan ihmisten nähden.'
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- Signs of the Times, February 26, 1885) Seventh-day Adventist Bible Commentary
vol. 7 s. 975, 976
Kuinka pedon kuva muodostuu?
6. Mikä on pedon kuva? Kuinka se muodostuu?
Ilm. 13:14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin
tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan,
jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.
"Mutta mikä on pedon kuva ja miten se tehdään? Kuvan tekee kaksisarvinen peto, ja
se on ensimmäisen pedon kuva. Saadaksemme tietää, millainen kuva on ja miten se
tehdään, meidän on siis tutkittava itse pedon eli paavinvallan luonteenomaisia
piirteitä. Kun alkuseurakunta turmeltui luopumalla evankeliumin yksinkertaisuudesta
ja omaksumalla pakanallisia menoja ja tapoja, se kadotti Jumalan Hengen ja voiman;
ja voidakseen hallita kansan omaatuntoa se etsi maallisen vallan tukea. Seurauksena
oli paavinvalta, kirkko, joka ohjasi valtiovaltaa ja käytti sitä omien tarkoitustensa
edistämiseen, erikoisesti harhaoppisten rankaisemiseen. Jotta Yhdysvallat voisi tehdä
pedon kuvan, täytyisi siellä uskonnollisen vallan siten ohjata yhteiskunnallista
hallitusta, että kirkko voisi käyttää valtiovaltaa omien tarkoitustensa toteuttamiseen."
- Suuri taistelu s. 441
7. Mikä ilmiö erilaisten kirkkokuntien parissa edeltää pedon kuvan
muodostumista? Kuinka uskonnollisen vaikutusvallan ja siviilivallan
yhdistyminen onnistuu?
Ps. 2:1-4 Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat
nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan:
"Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä."
Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä.
"Mutta protestanttisissa kirkkokunnissa on useiden vuosien aikana ollut voimakas ja
yhä lisääntyvä pyrkimys muodostaa liitto yhteisten opinkohtien perusteella. Tällaisen
yhtymän aikaansaamiseksi on tietysti erimielisyyttä aiheuttavien kysymysten
käsittelystä luovuttava, kuinka tärkeitä ne Raamatun mukaan lienevätkin. Kun
Yhdysvaltain
johtavat
kirkkokunnat
liittoutuvat
tehostamaan
yhteisiä
opinkappaleitaan ja taivuttavat valtion pakkokeinoin panemaan täytäntöön niiden
määräykset ja tukemaan niiden laitoksia, silloin protestanttinen Amerikka on tehnyt
roomalaiskatolisen pappisvallan kuvan, ja sen välttämättömäksi seuraukseksi tulee
yhteiskunnallisten rangaistusten määrääminen toisin ajatteleville." - Suuri taistelu s.
442, 443
8. Mitä tapahtuu Jumalan kansalle ei-niin-kaukaisessa tulevaisuudessa ja mitä
he voivat odottaa?
1 Piet. 1:7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa
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kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi
kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
Ilm. 14:12, 13 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt
ja Jeesuksen uskon. Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat
ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti - sanoo Henki - he
saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."
"Jumala on näyttänyt minulle selvästi, että pedon kuva muodostuu ennen kuin
koetusaika loppuu; se on oleva suuri koe Jumalan kansalle, se, jossa heidän ikuinen
kohtalonsa päätetään... (Ilm. 13:11-17, lainattu)... Tämä on Jumalan kansan koetus,
joka heidän on pakko käydä läpi ennen kuin heidät sinetöidään. Kaikki jotka ovat
todistaneet uskollisuutensa Jumalalle noudattamalla Hänen lakiaan ja kieltäytymällä
hyväksymästä väärää sapattia, pääsevät Herran Jumala Jehovan lipun alle ja saavat
elävän Jumalan sinetin. Ne jotka torjuvat taivaallisen totuuden alkuperän ja
hyväksyvät sunnuntain sapatiksi ottavat vastaan pedon merkin." - (Letter 11, 1890)
Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 7. s. 976
Mietiskelyä varten
Ilm. 14:6-13; Jaak. 1:3, 12; Hebr. 11:6
"Ensimmäinen enkeli kehottaa ihmisiä pelkäämään Jumalaa ja antamaan hänelle
kunnian sekä kumartamaan häntä, joka on taivaan ja maan Luoja. Tehdäkseen tämän
heidän täytyy noudattaa hänen lakiaan. Viisas saarnaaja sanoo: »Pelkää Jumalaa ja
pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä.» Saarn. 12: 13. Mikään
palvonta ei voi olla Jumalalle mieleen ilman hänen käskyjensä noudattamista.
»Rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.» »Joka korvansa kääntää
kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus.» 1 Joh. 5: 3; Sananl. 28: 9." - Suuri
taistelu s. 434
*****
8
Sapattina 22. helmikuuta 2014

Pedon kuva
"Aika, jolloin Jumalan kansa tuntee vainon käden, on tulossa, koska he pitävät
pyhänä seitsemättä päivää. Saatana on aiheuttanut sapatin vaihtumisen toivoen
saavansa toteuttaa tarkoituksensa Jumalan suunnitelmien lyömisestä. Hän koettaa
saada Jumalan käskyt vähemmän voimakkaaksi maailmassa kuin ihmisen lait.
Littomuuden ihminen, joka ajatteli vaihtaa aikoja ja lakeja ja joka on aina sortanut
Jumalan kansaa, aiheuttaa sen, että laki vahvistaa viikon ensimmäisen päivän vieton.
Mutta Jumalan kansan täytyy pysyä tiukasti Hänessä. Luoja työskentelee heidän
puolestaan ja näyttää selvästi, että Hän on jumalten Jumala." - Counsels for the
Church s. 317
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Pedon valta, joka puhuu kuin lohikäärme
1. Kuka antaa pedon kuvalle voiman puhua ja toimia sellaisella väkivallalla?
Ilm. 13:11, 15 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä
ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä
kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli
huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: "Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä
leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt."
"Ennustus lohikäärmeen tavoin puhumisesta ja ensimmäisen pedon vallan
käyttämisestä viittaa selvästi sen suvaitsemattomuuden ja vainon hengen
kehittymiseen, jota lohikäärmeen ja leopardin vertauskuvilla esitetyt vallat
ilmaisivat." - Suuri taistelu s. 440
2. Kuinka kaksisarvinen peto toimii tässä tilanteessa? Mitä voimia yhdistyy
tässä tuhoavassa sopimuksessa?
Ilm. 13:16 16. Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leikatuksi.
Kaksisarvinen peto »saa [käskee] kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät,
sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan
muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen
luku». Ilm. 13: 16, 17. Kolmannen enkelin varoitus kuuluu: »Jos joku kumartaa
petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova
Jumalan vihan viiniä.» Tässä sanomassa mainittu »peto», jonka palveluksen
kaksisarvinen peto väkipakolla saattaa voimaan, on Ilmestyskirjan 13. luvussa
kuvattu leopardin näköinen ensimmäinen peto - paavikunta. »Pedon kuva» esittää
langenneen protestanttisuuden sellaista muotoa, joka kehittyy protestanttisten
kirkkokuntien etsiessä maallisen vallan apua oppiensa täytäntöön panemiseen. Vielä
on selitettävä, mikä on »pedon merkki». - Suuri taistelu s. 443
Pedon kuvan hyökkäys
3. Mitä suoria hyökkäyksiä kuva tekee Jumalan lapsia kohtaan? Mitä Hänen
kansansa tekee silloin niillä varoilla, joita Herra on uskonut heille?
Ilm. 13:17 Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä
sirppi.
"Koittaa aika, jolloin käskyjen pitäjät eivät saa ostaa eivätkä myydä. Kiiruhda
ottamaan käyttöön piilossa olevat lahjasi. Jos Herra on antanut käyttöösi rahaa,
osoittaudu luottamuksen arvoiseksi: ota esiin leiviskäsi ja anna se rahanvaihtajille,
jotta Kristus tullessaan saisi omansa takaisin korkojen kanssa. Viimeisessä hädässä,
ennen kuin työ päätetään, suuria summia uhrataan iloiten alttarille. Miehet ja naiset
pitävät siunattuna etuoikeutenaan osallistua työhön, jonka päämääränä on valmistaa
sieluja kestämään Herran suurena päivänä. He antavat satoja markkoja siinä, missä
nyt pikkusummia. Jos Kristuksen rakkaus polttaisi Hänen kansansa sydämessä,
näkisimme samanlaista henkeä jo tänään. Kunpa Jumalan lapset ymmärtäisivät,
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kuinka lähellä sielujenpelastustyö on. Silloin he uhraisivat omaisuutensa yhtä
halukkaasti kuin alkuseurakunnan jäsenet. He tekisivät työtä Jumalan asian
edistämiseksi yhtä hartaasti, kuin maailman ihmiset työskentelevät kerätäkseen
rikkauksia. Käytöstä ja taitoja harjoitettaisiin ja hartaalla ja epäitsekkäällä
aherruksella hankittaisiin varoja, ei varastoon, vaan luovutettaviksi Herran
aarreaittaan." - Maranata Herramme tulee s. 198
Merestä nousseen pedon identiteetti
4. Mikä on pedon luku ja miten se lasketaan?
Ilm. 13:18 Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän
huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: "Lähetä terävä
sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet."
"Tulkinta joka sai jalansijaa uskonpuhdistuksen aikakauden jälkeisellä ajalla, oli, että
666 tarkoitti 'Vicarius Filii Dei', 'Jumalan Pojan sijainen', yhden roomalaisen paavin
nimekkeen mukaan. Noiden kirjainten arvo saa aikaan 666 seuraavasti:
V I C A R IUS
F I L I I
D E I
5 1 100 0 0 1 5 9 = 112
0 1 50 1 1 = 53
500 0 1= 501
112
+
53
+
501 = 666
- (By Commentary writers) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 7 s. 823
"Paavi väittää olevansa Kristuksen sijainen. Mutta kuinka hänen luonteensa kestää
vertailua Kristuksen luonteen kanssa? Tiedetäänkö Kristuksen milloinkaan jättäneen
ihmisiä toimitettavaksi vankilaan tai piinapenkkiin sen tähden, että he eivät
kunnioittaneet häntä taivaan kuninkaana? Kuultiinko hänen tuomitsevan kuolemaan
niitä, jotka eivät ottaneet häntä vastaan?" - Suuri taistelu s. 558
Pedon merkin ja Jumalan sinetin välinen ero
5. Mitä monet erilaiset laitokset ovat tehneet Jumalan laille? Ovatko Jumalan
lapset välinpitämättömiä tätä muutosta kohtaan?
Hab. 1:4, alkuosa. Sentähden on laki heikko, ja oikeus ei tule milloinkaan voimaan...
Ps. 119:126 On aika Herran tehdä tekonsa: he ovat rikkoneet sinun lakisi.
"Kuten yllä on kuvattu, Jumalan vallan merkkinä on Hänen pyhä Sapattinsa
neljännessä käskyssä. Paavinvallan tulkinta laista ei ole eriävä Sanan kanssa ja se
säilytti kunnioituksen tätä käskyä kohtaan. Laki jossa Herra selventää: 'seitsemäs
päivä on Herran, Jumalan Pyhä.' Roomalais-katolinen kirkko selventää, että käskyssä
määrätään 'pyhittämään sunnuntai (ensimmäinen päivä) rukouksille ja muille
uskonnollisille toimille.' - Butler's Catechism. Todistaen että 'kirkolla on valta
aloittaa periaatteiden juhlia', 'doktriininen katekismus' sanoo: 'Hänellä ei ole sellaista
valtaa, hän ei ole voinut tehdä sitä, jonka kanssa kaikki modernit uskovaiset ovat
yhtä mieltä - hän ei ole voinut korvata tavan noudattamista sunnuntaina,
ensimmäisenä viikonpäivänä, lauantain tavan noudattamisella, seitsemännellä
päivällä; muutos johon ei ole auktoriteettia Pyhissä kirjoituksissa.'" - Aikakausien
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toivo, Appendix 1898 Edition, Note 1, s. 122
6. Kun peto ja sen kuva yrittivät asettaa oppejansa, minkä viestin kolmas enkeli
välitti?
Ilm. 14:9-11 9. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos
joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin
hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen
vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien
edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja
iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen
kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.
"Kolmannen enkelin sanomassa on kauhein uhkaus, mikä milloinkaan on kohdistettu
kuolevaisiin. Sen täytyy olla kauhea synti, mikä vetää alas Jumalan vihan, armolla
sekoittamattomana. Ihmisiä ei jätetä pimeyteen tämän tärkeän asian suhteen. Varoitus
tätä syntiä vastaan annetaan maailmalle, ennen kuin Jumalan tuomiot kohtaavat sitä,
jotta kaikki voisivat tietää, miksi nämä tuomiot tulevat, ja saisivat tilaisuuden välttää
niitä. Ennustuksessa sanotaan, että ensimmäinen enkeli esitti tiedotuksensa »kaikille
kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille». Kolmannen enkelin
varoitus, joka on saman kolminkertaisen sanoman viimeinen osa, on leviävä yhtä
laajalle. Ennustuksen mukaan keskitaivaalla lentävä enkeli julistaa sitä suurella
äänellä, ja se on herättävä maailman huomion." - Suuri taistelu s. 446, 447
Voitto pedosta ja sen kuvasta
7. Huolimatta kauheasta taistelusta, mitä tapahtuu niille jotka eivät hyväksy
inhimillisen vallan merkkiä ja lukua? Mikä on voiton salaisuus?
Ilm. 15:2, 3 Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka
olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä
lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen,
Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat
sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi,
sinä kansojen kuningas.
Ilm. 12:11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan
kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.
1 Joh. 5:3, 4 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen
käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa
maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
"Tämän taistelun tuloksena koko kristikunta jakaantuu kahteen suureen luokkaan —
niihin, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, ja niihin, jotka kumartavat
petoa ja sen kuvaa ja ottavat sen merkin. Vaikka kirkko ja valtio yhdistävät
voimansa, pakottaakseen »kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä
vapaat että orjat» ottamaan »pedon merkin» (Ilm. 13: 16), ei Jumalan kansa
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kuitenkaan ota sitä. Patmoksen profeetta näki »niiden, jotka olivat saaneet voiton
pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan. .. lasisella merellä, ja heillä oli
Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan
virttä.» Ilm. 15: 2, 3." Jumalan lain pitämiseksi on usko välttämätön, sillä »ilman
uskoa on mahdoton olla otollinen» ja »kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä». Hebr.
11: 6; Room. 14: 23." - Suuri taistelu s. 447, 433
Mietiskelyä varten
Ilm. 7:2, 3, 14-17; 16:2; 19:20; 20:4
”Mutta nyt ei ole aika laskea värejämme ja hävetä uskoamme. Tätä selvästi erottuvaa
lippua, jota kuvataan sanoissa: 'Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät
Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon', on kannettava kaikkialla maailmassa armonajan
loppuun asti.” Ta. 2, s.416 Todistusaarteita vol 6 s. 144
"Jumala on ojentanut käteemme lipun, johon on kirjoitettu: 'Tässä on pyhien
kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon' (ilm. 14:12).
Siinä on selkeä tunnusmerkillinen sanoma, jonka ei pidä kaikua epävarmana. Sen
tulee johdattaa ihmiset pois rikkoutuneiden vesisäiliöiden luota, joissa ei ole lainkaan
vettä, ehtymättömälle elämän veden lähteelle." - Todistusaarteita 3, s. 145
*****

Lähetyskertomus Aasian lähetyskoulusta
Luettavaksi sapattina 22. helmikuuta 2014
Erikoissapattikolehti kerätään sapattina 1. maaliskuuta 2014
Rakkaat uskon sisaret ja veljet ympäri maailman, haluaisin tervehtiä teitä
Jumalan sanoin Fil. 2:4, 5:n mukaan; 'Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan
myös muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella
oli.' Jumalan avulla työ täällä Filippiineillä on siunattua ja edistyvää. Jokainen osasto
yrittää parhaansa tehdäkseen jotakin edistääkseen Jumalan seurakunnalleen
uskomaansa työtä.
Joitakin
vuosia
sitten
suunnittelimme
auttavamme
kansaamme,
raamattutyöntekijöitä ja saarnaajia saamaan enemmän tietoa siitä, miten edistää
Jumalan työtä, ei vain Filippiineillä, vaan myös muissa maissa. Päätimme perustaa
pienen lähetyskoulun, mutta monia asioita puuttui ja koimme monia esteitä.
Vuonna 2005 minut valittiin kasvatusosaston johtajaksi ja yhdessä tuoreen
johtajan kanssa yritimme perustaa Davaossa lähetyskoulun, huolimatta monista
ongelmista ja tyhjistä taskuista. Ensimmäisenä vuonna kolmetoista oppilasta
valmistui Lähetyskoulusta ja jotkut heistä työskentelevät nyt kentällä osa-aikaisina
raamatuntyöntekijöinä. Sen jälkeen kolmetoista oppilasta ilmoittautui pidemmälle
kurssille, mutta koululla ei ollut mahdollisuutta jatkaa, koska varoja ei ollut maksaa
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opettajille eikä perustaa sopivaa laitosta.
Vuonna 2007 suunnitteille tuli rakentaa tilat Aasian lähetyskoululle. Maata
hankittiin Migkawayanista, Davaosta Filippiineiltä, paikka oli täydellinen tälle
projektille. Omistamme nyt viisi hehtaaria maata rauhalliselta alueelta, joka sopii
hyvin lähetysoppilaille. Paikka on vuoren huipulla maaseudulla ja sitä ympäröi
kaunis luonto ja illalla voi sen alapuolella nähdä Davaon valot. Kaikista
kaupungeista Mindanaossa se on suurin kaupunki, ja asukkaat ovat kurinalaisia
hyvälle pormestarilleen. Tämä mahdollistaa hyvin oppilaitten lähetystyön
harjoittelun käytännössä.
Aloitimme suurella toivolla ja uskolla rakentamaan kaksikerroksista rakennusta,
mutta edes ensimmäinen kerros ei ole vielä rakennettu rahoitusongelmien vuoksi.
Tämän takia koputtelen sydämienne ovia pyytäen tukeanne Aasian lähetyskoululle,
jotta voisimme jatkaa nuorten ihmisten kouluttamista Herran viinitarhan
palvelukseen, myös niissä maissa, missä on vain vähän tietoa nykyisestä totuudesta.
Kasvatussaston ja pääkonferenssin lähetysosaston puolesta täällä Filippiineillä
pyydän veljiämme ja sisariamme ympäri maailman jakamaan siunauksensa, jotta
voisimme saada päätökseen lähetyskoulun rakentamisen Filippiineillä ja jatkaa
seminaarien pitämistä ja opetusta. Polttavana halunamme on kutsua nuoret ihmiset
monista maista, erityisesti Aasiasta, tulemaan tänne oppilaiksi ja valmistumaan
Kristuksen sotilaiksi, jotta lupaus jonka Jeesus antoi Matteuksen 24:14:ssa voisi
toteutua - saarnata ilosanomaa koko maailmalle kunnes tulee loppu.
Toivon ja rukoilen Jumalaa, jotta hän avaisi sydämenne olemaan anteliaita, ja näin
sanomaa voisivat viedä eteenpäin hyvin koulutetut miehet ja naiset. Ottakaa
huomioon myös muiden osastojen tarpeet, kuten Aasian kasvatusosaston. Tämä on
toiveeni ja rukoukseni Herran, Vapahtajamme Jeesuksen nimessä.
Arnolfo Cortez
Tänään luetaan lähetyskertomus Aasian lähetyskoulusta
Sinun lahjasi auttaa nopeuttamaan evankeliumin levittämistä
9
Sapattina 1. maaliskuuta 2014

Omantunnon vapaus uhattuna
”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat
vainottaviksi.” 2. Tim. 3:12
"Nämä menneen ajan tapahtumat ilmaisevat selvästi Rooman vihamielisyyden oikeaa
sapattia ja sen puolustajia kohtaan sekä ne keinot, joita se käyttää oman
aikaansaannoksensa korottamiseen. Jumalan sana osoittaa, että nämä näyt tulevat
toistumaan, kun roomalaiskatoliset ja protestantit liittyvät yhteen, korottaaksensa
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sunnuntaita." - Suuri taistelu s. 565
Babylonin syyllisyys
1. Mitä ovat ne vakavat syyt, joista Babylon on Jumalalle vastuussa? Onko
näitä ongelmia pelkästään yhdellä kirkolla vai monilla muillakin
organisaatioilla?
Ilm. 14:8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se
suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat."
Ilm.17:1, 2 Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja
puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka
istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta
harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet."
Ilm.18:1-3 Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla
oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella
äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain
asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja
vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki
kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja
maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta."
"Jumala tuomitsee Babylonin, koska se 'on haureutensa vihan viinillä juottanut
kaikki kansat'. Tämä tarkoittaa sitä, että se jätti huomiotta ainoan käskyn, joka
osoittaa oikean Jumalan ja on repinyt pois sapatin, Jumalan luomisen
muistomerkin.... Jumala on sodassa nykyisten kirkkokuntien kanssa. Ne täyttävät
Johanneksen ennustusta: 'Kaikki kansat ovat juoneet sen haureuden vihan viiniä'. Ne
ovat eronneet Jumalasta kieltäytyen ottamastaa vastaan Hänen sinettiään. Niillä ei
ole samaa henkeä, mikä on todellisilla Jumalan käskyjen pitäjillä. Ja maailman
ihmiset, jotka ovat ottaneet pyhäksensä väärän sapatin, polkevat jalkoihinsa Herran
sapatin ja ovat juoneet Babylonin haureuden vihan viiniä." - (Letter 98, 1900)
Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 7 s. 979
Kiistan pääkohta
2. Mikä on aikojen lopussa taistelun tärkein kohta?
Ps. 119:126 On aika Herran tehdä tekonsa: he ovat rikkoneet sinun lakisi.
1 Joh. 2:3, 4 Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä.
Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja
totuus ei ole hänessä.
"Sapatinvietto on oleva suuri kuuliaisuuden koe, sillä tämä on se totuuskohta, josta
erikoisesti väitellään. Kun ihmisten kestettäväksi asetetaan viimeinen koe, silloin
tullaan vetämään rajaviiva niiden välille, jotka palvelevat Jumalaa, ja niiden, jotka
eivät häntä palvele. Samoin kuin väärän sapatin noudattaminen, sopusoinnussa maan
lain kanssa ja ristiriidassa neljännen käskyn kanssa, on julkinen tunnustus
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kuuliaisuudesta Jumalaa vastustavalle vallalle, samoin oikean sapatin viettäminen,
kuuliaisuudessa Jumalan laille, on todistus uskollisuudesta Luojaa kohtaan. Kun
toinen luokka suostuu vastaanottamaan maallisille valloille antautumisen
tuntomerkin ja siten ottaa pedon merkin, niin toinen luokka valitsee merkin
uskollisuudesta Jumalaa kohtaan ja tulee merkityksi Jumalan sinetillä." Suuri taistelu
s. 590
3. Mikä on idästä nousevan enkelin tehtävä?
Ilm. 7:1-3 Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja
pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan
päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin
kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi
suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja
merta, ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita,
ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan."
"Israelilaiset panivat oviinsa merkin verellä näyttääkseen, että he kuuluvat Jumalalle.
Jumalan lapset kantavat tässä ajassa Jumalan osoittamaa nimikirjoitusta. He asettavat
itsensä sopusointuun Jumalan pyhän lain kanssa. Merkki on jokaisen Jumalan
ihmisen yllä yhtä varmasti kuin se oli ovissa heprealaisissa asunnoissa suojelemassa
ihmisiä tuholta. Jumala selventää: 'Olen antanut sapattini merkiksi minun ja heidän
välilleen, jotta he tietäisivät, että minä olen Herra, joka pyhitän heidät.'" - (Review
and Herald, 6. helmikuuta 1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 7 s.
968, 969
Teostaan täysin tietoisina
4. Ovatko protestanttiset kirkot, jotka pitävät sunnuntaita, tietoisia vaarasta
jossa ovat?
Matt. 15:7-9 Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen: 'Tämä kansa
kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta
turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.'"
Kol. 2:8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä
petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä
Kristukseen.
"Sunnuntailiike tekee tietään pimeydessä. Johtajat pimittävät oikeita ongelmia ja
monet, jotka liittyvät liikkeeseen, eivät itsekään näe minne tämä pohjavirta vie. …
He työskentelevät sokeudessa. He eivät näe, että jos protestanttinen hallitus pyhittää
periaatteita, jotka ovat tehneet sen vapaaksi, itsenäiseksi kansaksi, ja tuovat
perustuslakiin periaatteita jotka levittävät paavinvallan epätotuuksia ja harhakuvia,
he ovat luisumassa Rooman kauhuihin sen pimeänä aikakautena." - (Review and
Herald, Extra, 11. joulukuuta 1888) Last Day Events s. 125
"Olemme suurten ja vakavien tapahtumien kynnyksellä. Ennustukset täyttyvät
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nopeasti. Herra seisoo oven edessä. Pian koittaa aika, joka on äärettömän
mielenkiintoinen kaikille ihmisille. Vanhat kiistakysymykset heräävät eloon, ja uusia
syntyy. Vielä ei voida uneksiakaan, millaisia näytelmiä maailma tulee näkemään.
Saatana toimi ihmisten välityksellä. Ne, jotka koettavat muuttaa perustuslakia
saadakseen aikaan lain, joka tekee sunnuntain pitämisen pakolliseksi, käsittävät
vähän, mitä seurauksia siitä tulee olemaan. Olemme juuri ratkaisevan käännekohdan,
ahdinkotilan, edessä." - Todistusaarteita 2, s. 349
Toimettomuuden voittaminen
5. Mikä on Jumalan lapsien vastuu?
Hes. 33:7-9 Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin heimolle
vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun
puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuolemalla
kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se
jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi.
Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen tiestänsä, että hän kääntyisi siltä pois,
eikä hän tieltänsä käänny, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi
pelastanut.
"Velvollisuutemme on tehdä kaikki voitavamme torjuaksemme uhkaavan vaaran.
Meidän on pyrittävä hälventämään ennakkoluuloja asettamalla itsemme oikeaan
valoon ihmisten edessä. Meidän tulee osoittaa heille, mistä oikein on kysymys, ja
esittää painava vastalauseemme omantunnonvapautta rajoittavia toimenpiteitä
vastaan. Meidän tulee tutkia Raamattua ja kyetä tekemään selkoa uskomme
perusteista. Profeetta sanoo: 'Jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään
jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät' (Dan. 12:10). Emme tee
Jumalan tahtoa, jos istumme rauhassa tekemättä mitään omantunnon vapauden
säilyttämiseksi. Meidän tulee esittää palavia, tehokkaita rukouksia taivaan puoleen
anoen, että tämä onnettomuus lykättäisiin, kunnes voimme suorittaa sen työn, jota
niin kauan on laiminlyöty. Rukoilkaamme mitä hartaimmin, ja toimikaamme sitten
sopusoinnussa rukoustemme kanssa." - Todistusaarteita 2, s. 152, 320
Sunnuntailaki tullaan pian pakottamaan
6. Milloin protestantit liittävät kätensä yhteen paavinvallan kanssa?
Ilm. 13:16, 17 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä
vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu
voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.
"Kun kansamme siinä määrin hylkää hallituksensa periaatteet, että se säätää
sunnuntailain, tulee protestanttisuus tällä teollaan lyömään kättä paavikunnan
kanssa." - Todistusaarteita 2, s. 318
"Protestantit käyttävät koko vaikutusvaltansa ja voimansa paavinvallan kanssa;
kansallisella toiminnalla pakottamalla väärään sapattiin he antavat elämänsä ja
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voimansa Rooman turmeltuneelle uskolle, elvyttäen sen mielivaltaa ja
omantunnonvapauden rajoittamista. Silloin tulee Jumalan aika työskennellä koko
voimassaan puolustaakseen Hänen totuuttaan." - Maranata Herramme tulee
"Pian sunnuntailaki pakotetaan, ja ihmiset luottamusasemissa katkeroituvat sille
pienelle kouralliselle Jumalan käskyt pitävää kansaa." - (Manuscript Releases vol. 4,
s. 278(1909)) Last Day Events s. 129
Tukeva väite
7. Mikä on sunnuntailain pakottamista puoltava väite?
Est. 3:8-10 Ja Haaman sanoi kuningas Ahasverokselle: "On yksi kansa hajallaan ja
erillään muiden kansojen seassa sinun valtakuntasi kaikissa maakunnissa. Heidän
lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien muiden kansojen, he eivät noudata kuninkaan
lakeja, eikä kuninkaan sovi jättää heitä rauhaan. Jos kuningas hyväksi näkee,
kirjoitettakoon määräys, että heidät on tuhottava; ja minä punnitsen
kymmenentuhatta talenttia hopeata virkamiehille, vietäväksi kuninkaan
aarrekammioihin." Niin kuningas otti kädestään sinettisormuksensa ja antoi sen
agagilaiselle Haamanille, Hammedatan pojalle, juutalaisten vastustajalle.
"Mutta tämä luokka väittää, että nopeasti leviävä turmelus johtuu suureksi osaksi nk.
»kristillisen sapatin» pyhyyden rikkomisesta ja että sunnuntainvieton tehokas
voimaan saattaminen parantaisi suuressa määrin yhteiskunnan siveellistä tilaa. Tätä
väitetään etenkin Amerikassa, missä oppia oikeasta sapatista eniten on saarnattu.
Siellä raittiustyökin, yksi huomattavimmista ja tärkeimmistä siveellisistä
uudistuspyrkimyksistä, on useissa tapauksissa yhdistetty sunnuntailiikkeeseen.
Tämän liikkeen kannattajat sanovat työskentelevänsä yhteiskunnan korkeimpien
pyrkimysten edistämiseksi ja väittävät niiden, jotka kieltäytyvät liittymästä heihin,
olevan raittiuden ja edistyksen vihollisia." - Suuri taistelu s. 574
8. Mitä Jumalan kansa tekee näissä olosuhteissa? Mitä tapahtuu tällaisessa
vaikeassa tilanteessa?
Est. 4:15-17 Niin Ester käski vastata Mordokaille: "Mene ja kokoa kaikki Suusanin
juutalaiset, ja paastotkaa minun puolestani; olkaa syömättä ja juomatta kolme
vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä palvelijattarineni samoin paastoan. Sitten
minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia; ja jos tuhoudun, niin
tuhoudun." Niin Mordokai meni ja teki, aivan niinkuin Ester oli häntä käskenyt.
Est. 9:1, 2 Kahdennessatoista kuussa, se on adar-kuussa, sen kolmantenatoista
päivänä, jona kuninkaan käsky ja hänen lakinsa oli toimeenpantava, sinä päivänä,
jona juutalaisten viholliset olivat toivoneet saavansa heidät valtaansa, mutta jona
päinvastoin juutalaiset saivat valtaansa vihamiehensä, kokoontuivat juutalaiset
kaupungeissansa kaikissa kuningas Ahasveroksen maakunnissa käydäkseen käsiksi
niihin, jotka hankkivat heille onnettomuutta, eikä kukaan kestänyt heidän edessänsä,
sillä kauhu heitä kohtaan oli vallannut kaikki kansat.
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"Koettelevat kokemukset Jumalan kansalla Esterin aikoina eivät olleet ominaisia
pelkästään sille ajalle. ... Sama henki, joka johti aikoja sitten ihmiset vainoamaan
todellista seurakuntaa, johtaa tulevaisuudessa samanlaisen suunnan seuraamiseen
niitä vastaan, jotka pysyvät uskollisina Jumalalle. ...”
”Jumalan jäännöskansaa vastaan lopulta annettava käsky tulee olemaan hyvin
samanlainen kuin se, jonka Ahasveros julkaisi juutalaisia vastaan. Oikean
seurakunnan viholliset näkevät nykyään pienen sapattikäskyä noudattavan joukon
portin edustalla istuvana Mordokaina. Kun Jumalan kansa kunnioittaa hänen lakiaan,
se on alituisena nuhteena niille, jotka ovat lakanneet pelkäämästä Herraa ja polkevat
maahan hänen sapattinsa." - Profeetat ja kuninkaat s. 605
Mietiskelyä varten
Matt. 5:17-19; 2 Tess. 2:3-10, 15-17; Ilm. 17:3-6
"Hankkiakseen kansan suosion ja suojeluksen lainlaatijat tulevat suostumaan
sunnuntailain säätämiseen. Jumalaapelkääväiset eivät voi hyväksyä sellaista asetusta,
joka rikkoo yhtä dekalogin käskyä vastaan. Tällä taistelukentällä käydään viimeinen
suuri taistelu totuuden ja valheen välillä. Mutta niin kuin Mordokain päivinä, Herra
tulee nytkin puolustamaan totuuttaan ja kansaansa." - Todistusaarteita 2, s. 150
"Omantunnonmukaista kuuliaisuutta Jumalan sanalle kohdellaan kapinoimisena.
Saatanan sokaisemina vanhemmat tulevat osoittamaan ankaruutta ja raakuutta
uskovia lapsiaan kohtaan. Isäntä ja emäntä sortavat palvelijoitaan, jotka tahtovat
pitää Jumalan käskyt. Hellät tunteet tukahdutetaan; lapset tehdään perinnöttömiksi ja
ajetaan pois kotoa." - Suuri taistelu s. 592
*****
10
Sapattina 8. maaliskuuta

Painostus ja kansallinen lankeemus
”Kun kansamme ja sen lakiasäätävät neuvostot hyväksyvät lait kytkeäkseen ihmisten
omantunnon heidän uskonnollisiin etuoikeuksiinsa, pakottaen sunnuntain vieton ja
sortamaan niitä, jotka pitävät seitsemännen päivän sapatin, Jumalan tahdon lain,
kaikin keinoin ja tarkoituksin, mitätöivät sen meidän maassamme, ja kansallista
uskosta luopumista seuraa kansallinen tuho." - (Seventh-day Adventist Bible
Commentary vol. 7, s. 977 (1888)) Last Day Events s. 133, 134
Yhdistyminen pahassa
1. Mitkä voimat yhdistyvät taistelussa Jumalaa ja Hänen seurakuntaansa
vastaan?
Ilm. 16:13 Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan
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suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista.
"Vahvistamalla säädöksen Jumalan lain vastaisesti kansakuntamme (USA) luopuu
kokonaan vanhurskaudesta. Kun protestanttisuus ojentaa kätensä yli kuilun
tarttuakseen Rooman vallan käteen, kun se kurottautuu yli syvyyden lyödäkseen
kättä myös spiritismin kanssa, ja kun maamme tämän kolminkertaisen liiton
vaikutuksesta hylkää kaikki ne perustuslakinsa periaatteet, joihin sen protestanttinen
ja tasavaltainen hallitusmuoto pohjautuu, ja kun se ryhtyy toimiin paavillisten
valheiden ja petosten levittämisesksi, silloin tiedämme, että saatanan
hämmästyttävän toiminnan aika on tullut ja loppu on lähellä." - Todistusaarteita 2, s.
150
2. Mitä askelia he ovat ottaneet rajoittaakseen Jumalan palvelemisen vapautta?
Ilm. 13:17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon
nimi tai sen nimen luku.
"Jumala ei koskaan pakota tahtoa tai omaatuntoa; mutta saatana turvautuu alituisesti
pakkoon ja julmuuteen, päästäkseen hallitsemaan niitä, joita hän ei muulla tavalla voi
johtaa harhaan. Pelon ja pakon avulla hän koettaa hallita omaatuntoa ja hankkia
itselleen kunnioitusta. Saadakseen tämän aikaan hän toimii sekä uskonnollisten että
maallisten vallanpitäjien välityksellä, yllyttäen heitä pakkokeinoin saattamaan
voimaan Jumalan lakia uhmaavia inhimillisiä lakeja. Niissä pyrkimyksissä, jotka nyt
ovat käynnissä Yhdysvalloissa valtion tuen hankkimiseksi kirkon laitoksille ja
perinnäistavoille, protestantit seuraavat paavilaisten jälkiä. Menevätpä
pitemmällekin; he avaavat oven katolisen kirkon pyrkimyksille saavuttaa
protestanttisessa Amerikassa se ylivalta, minkä se on menettänyt vanhassa
maailmassa. Tälle liikkeelle antaa vielä suuremman merkityksen se seikka, että sen
päätarkoituksena on sunnuntain pyhittämisen voimaan saattaminen — tapa, jonka
Rooma pani alulle ja jota se pitää arvovaltansa merkkinä." - Suuri taistelu s. 578, 561
Lankeemus johtaa kansalliseen tuhoon
3. Mitkä tulevat olemaan seuraukset uskonnollisen vapauden rajoittamisesta
Yhdysvalloille?
Gal. 6:7 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää,
sitä hän myös niittää.
Samalla tavalla kuin Rooman sotajoukkojen lähestyminen oli merkkinä
opetuslapsille Jerusalemia uhkaavasta hävityksestä, tämä luopumus voi olla meille
merkkinä siitä, että Jumalan pitkämielisyyden raja on saavutettu, että Amerikan
kansan pahuuden mitta on täysi, ja että armon enkeli on poistumaisillaan palaamatta
enää milloinkaan." - Todistusaarteita 2, s. 151
"Ihmiset ovat Amerikassa olleet suosiossa, mutta kun he rajoittavat uskonnon
vapautta, luovuttivat itsensä protestanttisuudelle ja antoivat paavinvallalle rohkaisun,
heidän syyllisyytensä mittari tulee täyteen ja taivaan kirjoihin kirjataan heidän
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kohdallaan 'uskosta luopuminen'. Tämän seurauksena on kansallinen tuho." Maranata Herramme tulee
Maailmanlaajuinen sunnuntailaki
4. Kuinka monta kansakuntaa osallistuu rajoittavan lain pakottamiseen?
Jer. 25:32 Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan,
ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä.
”Samalla kun pimeyden vallat kiihottavat alempia aineksia, taivaan Jumala lähettää
voimaa korkeudesta torjumaan tätä vaaraa herättämällä eläviä sanansaattajia
korottamaan taivaan lakia. Nyt, juuri nyt, meidän tulee toimia vieraissa maissa. Kun
Amerikka, uskonnonvapauden maa, yhdessä paavinvallan kassa ryhtyy sortamaan
ihmisten omaatuntoa pakottaen heidät pyhittämään väärää sapattia, saatetaan
kaikkien maapallon maiden asukkaat seuraamaan sen esikuvaa." - Todistusaarteita 2,
s. 370
"Ihmiset suunnittelevat ja neuvottelevat siitä, mitä tulevat tekemään. Koko maailma
pitää sunnuntain, he sanovat, ja miksi eivät nämä ihmiset joita on vain vähän, tekisi
niin kuin maan laissa sanotaan?" - (Manuscript 163, 1897) Last Day Events s. 136
5. Kuinka pitkälle Saatanan petos menee yrityksissään pettää Jumalan
kansaa?Mitä Jumala sanoo tuona päivänä?
Mark. 13:22; 2 Kor 11:13-15. Matt. 7:21, 23
”He väittävät että heillä on totuus, että ihmeitä tapahtuu heidän keskuudessaan; että
taivaan enkelit puhuivat heidän kanssaan, että suuri voima, merkit ja ihmeet
seuraavat heitä, ja että juuri tämä oli se ajallinen tuhatvuotiskausi, jota he olivat
odottaneet niin kauan. Koko maailma kääntyi ja oli sopusoinnussa sunnuntailain
kanssa, ja tämä pieni heikko kansa oli maan lakeja ja Jumalan lakia vastaan ja väitti
olevansa yksin oikeassa tässä maailmassa... Menkää itse Jumalan luo, rukoilkaa
taivaallista valaistumista, jotta tietäisitte mikä on totuus ja milloin mahtavat
ihmeitätekevät voimat ilmenevät ja että kun vihollinen tulee enkelin muodossa,
pystytte erottamaan Jumalan aidon työn pimeyden voimien sitä matkivasta työstä.”
Selected Messages, kirja 3, s. 428, 389 (1888)
Antaa vallan totuudelle
6. Mikä on Jumalan vilpittömien lasten kanta, kun sunnuntailaki tulee
voimaan? Ketä yksin he seuraavat?
Apt. 5:29-32 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee
totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen,
jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä
korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien
anteeksiantamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki,
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jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."
”Meidän tulee tunnustaa inhimillinen esivalta Jumalan säätämäksi ja opettaa, että sen
totteleminen sille kuuluvan laillisen toimialueen rajoissa on pyhä velvollisuutemme.
Mutta kun sen vaatimukset ovat ristiriidassa Jumalan vaatimusten kanssa, meidän on
toteltava enemmän Jumalaa kuin ihmistä. Jumalan sana on tunnustettava kaikkea
inhimillistä lainsäädäntöä korkeammaksi. Julistus »näin sanoo Herra» ei saa koskaan
hävitä julistukselle »näin sanoo kirkko» tai »näin sanoo hallitusvalta». ” - Apostolien
teot s. 55
”Jos hyväksymme Jumalan Vapahtajana, meidän täytyy hyväksyä Hänet myös
Hallitsijana. Emme voi saada vakuutusta ja täydellistä luottamusta Herraan
Pelastajanamme, ellemme tiedosta Hänen olevan myös Kuninkaamme ja jollemme
ole Hänen käskyilleen tottelevaisia. Näin osoitamme kuuliaisuutemme Jumalalle.
Silloin meillä on uskossamme aito sointi ja se tulee toimivasta uskosta. Se toimii
rakkaudella.” - Faith and Works s. 16
7. Mitä tapahtuu joillekin uskollisille todistajille ja totuudelle suurimman
vastustuksen aikana?
Apt. 7:55, 56, 59, 60 Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin
ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja
sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan
oikealla puolella." Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: "Herra
Jeesus, ota minun henkeni!" Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä:
"Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!" Ja sen sanottuaan hän nukkui pois.
”Niiden into, jotka tottelevat Herraa, lisääntyy kun maailma ja seurakunta yhdistyvät
tehden laista tyhjän. Jokainen vastalause joka kohotetaan Herran käskyjä vastaan
tekee tietä totuuden kehitykselle ja tekee mahdolliseksi sen puolestapuhujille esittää
sen arvoa ihmisten edessä. Totuudessa on voimaa ja kauneutta, jota mikään muu ei
tee yhtä näkyväksi kuin vastustus ja vaino.” (Manuscript Releases vol. 13, s. 71,
72(1896)) Last Day Events s. 140, 141
”Kun tämä suuri työ tapahtuu taistelussa, erityisesti sen lopussa, monet joutuvat
vangituiksi, monet pakenevat henkensä edestä kaupungeista ja kylistä ja monet
tulevat olemaan marttyyreita Kristuksen tähden puolustaessaan totuutta.”
(Manuscript 6, 1889) Maranata s. 199
8. Millä keinoilla peto ja sen kuva voidaan kohdata ja kukistaa?
Hab. 2:4, loppuosa ... mutta vanhurskas on elävä uskostansa.
Hebr. 10:38, 39 mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy
pois, ei minun sieluni mielisty häneen." Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät
pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.
”Meidän täytyy vaalia ja kehittää sitä uskoa, josta profeetat ja apostolit ovat
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todistaneet — uskoa, joka pitää kiinni Jumalan lupauksista ja odottaa hänen
selvittävän asian omalla ajallaan ja tavallaan. Varma profeetallinen sana täyttyy
lopullisesti silloin, kun Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus saapuu
kirkkaudessaan kuninkaiden Kuninkaana ja herrain Herrana. Odotusaika saattaa
tuntua pitkältä, masentavat olosuhteet voivat ahdistaa sielua, monet joihin on luotettu
voivat kaatua matkalla, mutta profeetan tavoin, joka koetti rohkaista Juudaa
tavattoman luopumuksen aikana, julistakaamme mekin luottavaisesti: »Herra on
pyhässä temppelissänsä, hänen edessään vaietkoon kaikki maa» (Hah. 2: 20).
Muistakaamme aina tämä ilahduttava sanoma: »Näky odottaa vielä aikaansa, mutta
se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se
toteutuu, eikä se myöhästy. Vanhurskas on elävä uskostansa» (jakeet 3, 4).” Profeetat
ja kuninkaat s. 267, 268
Mietiskelyä varten
Ps. 111:7, 8; 119:89; Ilm. 15:2, 3
”Näin, että Jumalalla on lapsia, jotka eivät pidä sapattia. He eivät ole hylänneet
valoa siitä. Ahdistuksen ajan alussa täytyimme Pyhästä Hengestä kun kuljimme
eteenpäin ja julistimme sapattia yhä täydemmin. Tämä suututti seurakuntia ja
nimellisiä adventisteja, koska he eivät voineet osoittaa sapatin totuutta vääräksi.
Tällöin Jumalan valitut näkivät selvästi, että meillä on totuus ja tulivat ulos ja
kärsivät vainoamisen kanssamme.” - Early Writings s. 33
”Usko, joka vahvisti Habakukia ja kaikkia pyhä ja vilpittömiä niinä ankaran
koetuksen päivinä, oli sama usko, joka pitää yllä Jumalan kansaa tänä päivänä.
Pimeimmillä tunneilla, kaikkein pahimpien olosuhteiden aikana, kristitty uskova voi
pitää sielunsa kaiken valon ja voiman lähteellä. Päivä päivältä, uskon kautta, toivo ja
rohkeus uudistetaan. 'Vanhurskas on elävä uskosta'” Profeetat ja kuninkaat s. 386,
387; Conflict and Courage s. 242
*****
11
Sapattina 15. maaliskuuta 2014

Seulominen Jumalan kansan keskuudessa
"Tämän ryhmän jäsenien määrä on vähentynyt. Joitakin on seulottu pois ja jätetty
matkan varrelle. (Ks. Ilm. 3:15-17) Välinpitämättömät ja huolettomat, jotka eivät
liity niihin jotka arvostivat voittoa ja pelastusta tarpeeksi puhuakseen sen puolesta ja
tuskaillakseen sen vuoksi, eivät saavuttaneet sitä, ja heidät jätettiin taakse pimeyteen,
mutta heidän paikkansa ottivat välittömästi toiset, jotka pitäytyivät totuudessa ja
astuivat riveihin. Silti pahat enkelit olivat heidän ympärillään, mutta he eivät saaneet
heitä valtaansa. (Ks. Ep. 6:12-18)" - Counsels for the Church s. 339
Sapattikoululäksyt

49

1 neljännes 2014

Sanoman hylkääminen ja seulominen
1. Minkä uhkauksen Totinen Todistaja antaa Laodikean seurakunnalle? Miksi
Hänen todistuksensa aiheuttaa seulomisen Jumalan kansan keskuudessa?
Ilm. 3:14-16 Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se
uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: 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.
"Kysyin näkemäni seulomisen merkitystä ja minulle osoitettiin, että sen aiheuttaa se
suora todistus, jonka aikaansaa uskollisen Todistajan neuvo Laodikean
seurakunnalle. Se vaikuttaa vastaanottajan sydämessä ja saattaa hänet kohottamaan
vanhurskauden lippua ja julistamaan suoraa totuutta. Muutamat eivät siedä tätä
suoraa todistusta. He ryhtyvät sitä vastustamaan, ja seurauksena on seulominen
Jumalan kansan keskuudessa.” Hengellisiä kokemuksia s. 300.
2. Missä tilassa ovat jotkut sielut, jotka tunnustavat uskovansa totuuteen?
Riittääkö se, että on jäsenenä seurakunnan kirjoissa?
Matt. 25:1, 2, 10-12 "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen
kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta viisi heistä oli
tyhmää ja viisi ymmärtäväistä... Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne,
jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin
toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' Mutta hän vastasi
ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä.'
"Lausun juhlallisesti seurakunnalle; ei edes yksi kahdestakymmenestä, joiden nimet
ovat rekisteröitynä seurakunnan kirjoihin, ole valmistautunut tarpeeksi maalliseen
elämänsä loppuun, ja he ovat yhtä varmasti vailla Jumalaa ja vailla toivoa
maailmassa kuin tavallinen syntinen. He tunnustavat palvelevansa Jumalaa, mutta
hartaammin he palvelevat mammonaa. Tämä puoliksi tehty työ on Kristuksen
jatkuvaa kieltämistä enemmän kuin Kristuksen tunnustamista. Moni on tuonut
seurakuntaan oman hillitsemättömän sielunsa, hiomattomana..." - Christian Service s.
41
3. Ketkä tulevat seulotuiksi ulos ja jättävät seurakunnan? Ketkä pysyvät
uskossa loppuun asti?
Ilm. 3:16, 5 16. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä
oksentava sinut suustani ulos. … Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin,
enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava
hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.
Matt. 10:32, 33 Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin
tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä,
sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.
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"Kun olen katsellut viime aikoina, löytäisinkö sävyisän ja nöyrän Jeeusksen
seuraajan, olen saanut paljon ajattelemisen aihetta siitä, mitä olen nähnyt. Monet,
jotka sanovat odottavansa Kristuksen pikaista tulemista, muodostautuvat tämän
maailman mukaan etsien innokkaammin ihmisten suosiota ja kiitosta kuin Jumalan
hyväksymistä. He ovat penseitä ja muodollisia, niiden nimiseurakuntien kaltaisia,
joista he lyhyt aika sitten erkanivat. Laodikean seurakunnalle osoitetut sanat
kuvaavat täydellisesti heidän nykyistä tilaansa. He eivät ole kylmiä eivätkä kuumia
vaan penseitä. Ja jos he eivät ota vaaria uskollisen ja totisen todistajan neuvosta
eivätkä tee ahkerasti parannusta, eivätkä ota vastaa 'kultaa, tulessa puhdistettua',
'valkeita vaatteita' ja 'silmävoidetta', on hän oksentava heidät suustansa.” Hengellisiä
kokemuksia s. 124.
"Jumala kutsuu hengelliseen elpymiseen ja hengelliseen uskonpuhdistukseen. Ellei
näin tapahtu, nämä penseät muuttuvat yhä vastenmielisemmiksi Herran silmissä
Herralle, kunnes Hän kieltää tuntemasta heidät lapsinaan." - Selected Messagese, 1.
kirja s. 128
Muita seulomisen syitä
4. Mitkä muut syyt johtavat seulomiseen ja sielujen kadotukseen?
Matt. 7:26, 27 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan,
on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade
lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan,
ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri."
1 Joh. 2:19 Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme;
sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän
kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän
kanssamme.
"Huomiotani kiinnitettiin Jumalan huolenpitoon kansastaan ja osoitettiin, että
jokaisessa koettelevassa puhdistusvaiheessa jotkut kristityiksi tunnustautuvat
osoittautuivat kuonaksi. Puhdasta kultaa ei ilmaannu aina. Jokaisessa hengellisessä
ahdinkotilassa jotkut lankeavat kiusaukseen. Jumalan seulominen puhaltaa pois
laumoittain ihmisiä niinkuin tuuli kuivia lehtiä. Hyvinvointi ja menestys lisäävät
huomattavasti tunnustajien joukkoa. Vastoinkäymiset puhdistavat heidät pois
seurakunnasta. He kuuluvat niihin, joiden mieli ei ole lujasti kiintynyt Jumalaan. He
tulevat jättämään meidät, koska he eivät ole meistä, sillä kun ahdistus tai vaino
syntyy sanan tähden, monet loukkaantuvat." - Todistusaarteita 1, s. 457
Lopullinen seulonta
5. Mitä Jumalan kansa kohtaa lähitulevaisuudessa? Mitä tapahtuu niille, joilla
ei ole todellista lähdettä?
Jaak. 1:2-4 2. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,
tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja
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kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä
missään puuttuvaiset.
Matt. 13:20, 21 Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa
sen ilolla vastaan; mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan
jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa
pois.
"Kun tulee koetuksen aika, silloin ilmenee, ketkä ovat ottaneet Jumalan sanan
elämänsä ohjeeksi. Kesällä ei ole huomattavaa eroa ikivihreiden puiden ja muiden
puiden välillä; mutta kun talven vihurit tulevat, jäävät ikivihreät puut
muuttumattomiksi, muiden puiden menettäessä lehtensä. Samoin ei nyt voi erottaa
nimikristittyä tosikristitystä, mutta hyvin lähellä on aika, jolloin ero tulee ilmeiseksi.
Kun vastustus herää, kun uskon kiihko ja suvaitsemattomuus jälleen pääsevät valtaan
ja syttyy vaino, silloin puolisydämiset ja tekopyhät horjuvat ja hylkäävät uskonsa;
mutta tosikristityt pysyvät lujina kuin kallio; heidän uskonsa tulee vahvemmaksi ja
heidän toivonsa kirkkaammaksi kuin menestyksen päivinä." - Suuri taistelu s. 587
Valmistautuminen pysymään lujana totuudessa
6. Mihin apuun voimme luottaa myös kaikista vaikeimmassa tilanteessa? Mitä
tänä päivänä vaaditaan vahvistumiseen totuudessa?
Joh. 14:16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan
olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
Matt. 7:24; 24:13 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee
niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle
rakensi.... Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
"Pyhä Henki lupasi olla niiden kanssa, jotka painivat voiton puolesta, osoituksena
mahtavuudesta, ihmistoimijan varustamisesta yliluonnollisilla voimilla ja Jumalan
valtakunnan mysteereiden opettamisesta tietämättömille. Se, että Pyhä Henki on
oleva suuri auttaja, on mahtava lupaus." - Selected Messages 3, s. 137
"Miten olet Jumalan edessä tänään? Kysymys ei kuulu, kuinka olet huonona päivänä
tai joskus tulevaisuudessa, vaan, mitä sinun sielullesi kuuluu tänään. Menetkö tänään
tekemään työtä? Tahdomme henkilökohtaisen, yksilöllisen kokemuksen tänään.
Tänään tahdomme Kristuksen asumaan meissä." - (Review and Herald, 9.
Huhtikuuta 1889) Ye Shall Receive Power s. 129
7. Mikä on salaisuus, jotta ei tule jätetyksi ulos Jumalan valtakunnasta, vaan
jonka avulla on voittajien kanssa?
2 Aik. 20:20 Mutta varhain seuraavana aamuna he menivät Tekoan erämaahan. Ja
heidän lähtiessänsä Joosafat astui esiin ja sanoi: "Kuulkaa minua, te Juudan ja
Jerusalemin asukkaat. Uskokaa Herraan, Jumalaanne, niin te olette hyvässä
turvassa, ja uskokaa hänen profeettojansa, niin te menestytte."
Joh. 12:35 Niin Jeesus sanoi heille: "Vielä vähän aikaa valkeus on teidän
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keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä
valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee.
"Korkeimmalle korotettu lunastettujen joukko, joka puettuna valkeihin vaatteisiin
seisoo Jumalan ja Karitsan valtaistuimen edessä, tietää mitä voittoisa taistelu
merkitsee, sillä he tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. Ne, jotka ovat mukautuneet
olosuhteisiin ennemmin kuin antautuneet tähän taisteluun, eivät tiedä, miten kestää
silloin kun tuska valtaa jokaisen sielun. Vaikka Nooa, Job ja Daniel olisivat maassa,
nämä eivät voisi pelastaa omaa poikaansa eikä tytärtään, sillä jokaisen on silloin
pelastettava oma sielunsa sillä vanhurskaudella, jonka itse on saanut." Todistusaarteita 2 s. 65
"Tänä aikana kulta erotellaan kuonasta seurakunnassa. Todellinen jumaluus erottuu
vain siltä näyttävästä. Moni tähti jota olemme ihastelleet sen loisteliaisuuden takia
häviää silloin pimeyteen. Tuuli kantaa pois akanat niin kuin pilven, jopa niistä
paikoista, missä näemme vain hyvää viljaa. Kaikki jotka ottavat omakseen vain
pyhäkön muotomenot, mutta eivät pukeudu Kristuksen vanhurskauteen, ilmestyvät
oman alastomuutensa häpeässä." - T. (engl. vol 5 s. 51)
8. Mikä tulee lopussa olemaan totuuden ja vääryyden taistelun tulos?
Ilm. 18:1-4 Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla
oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella
äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain
asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja
vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki
kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja
maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta." Ja minä kuulin
toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi
hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
"Näin näyssä kaksi armeijaa hirveässä taistelussa. Toista armeijaa johti lipunkantajat,
joilla oli maailman arvomerkkejä, toista johti vereen tahrittu Prinssi Immanuelin
lippu. Taso tason jälkeen jäi jäljeksi pölyyn kun komppania komppanian jälkeen
Jumalan armeijasta liittyi vihollisiin ja heimo heimon jälkeen vihollisen puolelta
liittyi käskyjensä pitävään Jumalan kansaan." - Christian Experience and Teachings
of Ellen G. White s. 228
Mietiskelyä varten
Hebr. 3:12-14; 10:35-39; 12:28
"Minä näin muutamien tukoilevan Jumalaa lujalla uskolla ja tuskaisilla huudoilla.
Heidän kasvonsa olivat kalpeat, ja niissä kuvastui syvä huoli, mikä ilmaisi heidän
sisäistä kamppailuaan. Heidän kasvoillaan kuvastui myöskin luja päättäväisyys ja
suuri vakavuus. Suuria hikipisaroita valui heidän otsiltaan.Silloin tällöin valkenivat
heidän kasvonsa merkiksi Jumalan mielisuosiosta, ja jälleen ne saivat saman
Sapattikoululäksyt

53

1 neljännes 2014

vakavan, hartaan ja tuskaisen ilmeen. Pahat enkelit kokoontuivat heidän ympärilleen
kietoakseen heidät pimeyteen ja hälventääkseen Jeesuksen heidän näkyvistään, jotta
heidän katseensa kiintyisivät ympäröivään pimeyteen, ja he lakkaisivat luottamasta
Jumalaan ja nurisisivat häntä vastaan. Heidän ainoa turvansa oli siinä, että he pitivät
silmiään taivaaseen suunnattuna. Jumalan enkelit olivat saaneet tehtäväkseen suojella
pyhiä, ja kun pahat enkelit levittivät myrkyllistä ilmaa heidän ympärilleen,
levittelivät taivaalliset enkelit lakkaamatta siipiään heidän yllään hajottaakseen
paksua pimeyttä. Hengellisiä kokemuksia, s. 299
*****
12
Sapattina 22. maaliskuuta 2014

Jumalan sinetti ja pedon merkki
"Jumalan tunnus eli sinetti ilmenee seitsemännen päivän sapatin, Herran asettaman
luomisen muistomerkin, noudattamisessa. 'Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 'Puhu
israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän
välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolvelle, tietääksenne, että minä olen
Herra, joka pyhitän teidät'' (2 Moos. 31: 21, 13). Tässä sapatti osoitetaan selvästi
merkiksi Jumalan ja hänen kansansa välillä. Pedon merkki on tämän vastakohta viikon ensimmäisen päivän pyhittäminen. Tämä merkki erottaa ne, jotka tunnustavat
paavillisen arvovallan korkeimmaksi, niistä, jotka tunnustavat Jumalan arvovallan." Todistusaarteita 3, s. 224
Pyhällä Hengellä sinetöiminen
1. Miten Pyhä Henki toimii sinetöimistyössä?
Ef. 1:13; 4:30 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan,
pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen
sinetti, … Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille
annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.
"Pyhän Hengen valtava voima tekee täydellisen muutoksen inhimillisen
välikappaleen luonteessa, tehden hänestä uuden luomuksen Jeesuksessa Kristuksessa.
Kun ihminen täyttyy Hengellä, mitä enemmän häntä koetellaan ja testataan, sitä
selkeämmin hän osoittaa olevansa Kristuksen edustaja. Rauha, joka on hänen
sielussaan, näkyy kasvonpiirteistä. Teot ja sanat ilmaisevat Vapahtajan rakkautta. Ei
ole pyrkimystä korkeisiin virkoihin. Oma minä on antanut periksi. Jeesuksen nimi on
kirjoitettu kaikkeen sanottuun ja tehtyyn.... Kun Herran kansa saavuttaa tämän
merkin, se sinetöidään heidän otsiinsa. Hengestä täyttyneinä heistä tulee kokonaisia
Kristuksessa ja kirjaava enkeli ilmoittaa; 'se on tehty'." - (Review and Herald, 10.
kesäkuuta 1902) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 6 s. 1117, 1118
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2. Mitä tarkoittaa olla Jumalan sinetöimä? Onko se ulkopuolinen, näkyvä
sinetti tai merkki?
Hes. 9:3, 4 Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta kerubin, jonka
yllä se oli ollut, huoneen kynnykselle ja huusi pellavavaatteisiin puetulle miehelle,
jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä; ja Herra sanoi hänelle: "Kierrä kaupungin,
Jerusalemin, läpi ja tee merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat
kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään."
Hebr. 8: 10; 10:16 Niin minä menin ja näin, ja katso: kaikenkaltaisia inhottavia
matelijain ja karjaeläinten kuvia ja kaikenkaltaisia Israelin heimon kivijumalia oli
piirretty seinään yltympäri... Kun kerubit kulkivat, kulkivat pyörät niiden ohella, ja
kun kerubit nostivat siipensä kohotaksensa ylös maasta, eivät myöskään pyörät
kääntyneet pois niiden ohelta.
"Niin pian kuin Jumalan kansa on saanut sinetin otsiinsa - se ei ole näkyvä sinetti tai
merkki, vaan asettumista totuuteen, älyllisesti ja hengellisesti, jota ei voi ottaa pois niin pian kuin Jumalan kansa on sinetöity ja valmistettu seulomiseen, se tulee.
Totisesti, se on jo alkanut." - (Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4 s.
1161 (1902) Last Day Events s. 219, 220
"Mikä on elävän Jumalan sinetti, joka on painettu Hänen kansansa otsiin? Se on
merkki, jonka enkelit voivat lukea, mutta ihmissilmät eivät; tuhoavan enkelin täytyy
nähdä tämä lunastuksen merkki. Älykäs mieli on nähnyt Golgatan ristin merkin
Herran omikseen ottamissa pojissa ja tyttärissä. Jumalan lain rikkomisen synti on
otettu pois. Heillä on päällään hääasu, ja he ovat tottelevaisia ja uskollisia kaikille
Jumalan käskyille." - (Letter 126, 1898) Seventh-day Adventist Bible Commentary
vol. 7, s. 968
Sinetti Jumalan laissa
3. Mitä päivää kunnioittavat pyhänä ne, jotka saavat Jumalan sinetin otsiinsa?
2 Moos. 31:13, 16, 17 "Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se
on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen,
tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. … Ja pitäkööt israelilaiset
sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. Se
on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra
teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti."
Hes. 20: 12, 20 Myöskin sapattini minä annoin heille, olemaan merkkinä minun ja
heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän
heidät.... ja pyhittäkää minun sapattini; ne olkoot merkkinä välillämme, minun ja
teidän, että tulisitte tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne.
"Merkki on asetettu jokaiseen Jumalan ihmiseen yhtä varmasti kuin merkit asetettiin
ovien pieliin heprealaisten kodeissa, jotta se suojaa kansan yleiseltä tuholta." (Review and Herald, 6. helmikuuta 1900) Seventh-day Adventist BibleCommentary
vol. 7 s. 980
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"...Elävän Jumalan sinetti on asetettu niihin, jotka tunnontarkasti noudattavat Herran
sapattia." - (Review and Herald, 13. heinäkuuta 1897) Seventh-day Adventist Bible
Commentary vol. 7 s. 980
"Yksistään neljäs käsky kaikista kymmenestä sisältää suuren Lainantajan, taivaiden
ja maan Luojan, sinetin. Ne, jotka tottelevat tätä käskyä, ottavat Hänen nimensä
omakseen, ja siunaukset, jotka kuuluvat siihen, ovat heidän." - T, vol. 6 s. 351
"Jumalan muistomerkin, sapatin, noudattaminen, joka perustettiin Eedenissä,
seitsemännen päivän sapatti, on meille koetuksena uskollisuudesta Jumalalle." (Letter 94, 1900) Last Day Events s. 220
Kristuksen luonne
4. Mitkä luonteenpiirteet tekevät mahdolliseksi saada Jumalan sinetin ja
kuinka hän käyttäytyy tänä päivänä?
Ps. 51:9, 12 Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä
lunta valkeammaksi tulisin.... Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle
uusi, vahva henki.
Fil. 2:15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset
kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet
maailmassa,
1 Piet. 1:14, 15 Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen
mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan,
joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.
"...Monet eivät ymmärrä, millaisia heidän pitäisi olla elääkseen Jumalan edessä ilman
Ylimmäistä Pappia pyhäkössä ahdistuksen aikanaa. Ne, jotka saavat elävän Jumalan
sinetin ovat suojeltuja ahdistuksen aikana, ja heidän tulee heijastaa Jeesuksen kuvaa
täydellisesti." - Maranata Herramme tulee s. 41 (engl.)
"Ne, jotka voittavat maailman, lihallisuuden ja pahuuden, katsotaan suosiollisiksi, ja
he saavat elävän Jumalan sinetin." - Testimonies to Ministers and Gospel Workers s.
445; Last Day Events s. 221
"Nyt on valmistusaika. Jumalan sinettiä ei milloinkaan paineta saastaisen miehen tai
naisen otsaan. Sitä ei milloinkaan paineta kunnianhimoisen ja maailmaa rakastavan
miehen tai naisen otsaan. Sitä ei milloinkaan paineta sellaisen otsaan, joilla on
vilpillinen kieli tai petollinen sydän. Jokaisen sinetin saajan täytyy olla tahraton
Jumalan edessä - kokelas taivasta varten." - Todistusaarteita 2, s. 216
Pedon merkin vastaanottaminen
5. Kuka uskalsi muuttaa Jumalan lakia? Mikä instituutio tunnistetaan
Profetian Hengessä pedon merkin lähteenä?
Dan. 7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän
pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi
ajaksi ja puoleksi ajaksi.
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Ilm. 13:5 5. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille
annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.
”Jumalan tunnus eli sinetti ilmenee seitsemännen päivän sapatin, Herran asettaman
luomisen muistomerkin, noudattamisena.... Pedon merkki on tämän vastakohta –
viikon ensimmäisen päivän pyhittäminen. Tämä merkki erottaa ne, jotka tunnustavat
paavillisen arvovallan korkeimmaksi, niistä, jotka tunnustavat Jumalan arvovallan.” Todistusaarteita 3, s. 224
”Kun koetuksen aika koittaa, silloin näytetään selvästi, mikä on pedon merkki. Se on
sunnuntain pitäminen. Ne, jotka tämän totuuden kuulleena jatkavat tämän päivän
pitämistä pyhänä, kantavat sen laittomuuden ihmisen merkkiä, joka päätti muuttaa
ajan ja lait.” - (Letter 12, 1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 7 s.
980
6. Mikä on kaikkein pelottavin koetus, joka koittaa Jumalan kansalle?
Ilm. 13:15-17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki:
pedon nimi tai sen nimen luku.
"Jos ihmiset eivät suostu polkemaan jalkoihinsa Jumalan käskyjä, lohikäärmeen
henki paljastuu. Heitä vangitaan, tuodaan neuvostojen eteen ja sakotetaan.... On
merkittävä vastakohta niiden välillä, jotka kantavat Jumalan sinettiä ja niiden, jotka
palvovat petoa ja hänen kuvaansa. Jumalan uskolliset palvelijat saavat osakseen
katkerimman vainon vääriltä opettajilta, jotka eivät kuule Jumalan sanoja ja jotka
valmistautuvat panemaan kompastuskiviä niiden tielle, jotka kuulisivat. Mutta
Jumalan kansa pelkää. Saatana ei voi mennä yli rajansa. Herra on kansansa
puolustaja." - Maranata Herramme tulee
Vainon alku
7. Mitä ne hyväksyvät, jotka alistuvat ihmisten käskyihin? Milloin pedon
merkki vastaanotetaan?
Ilm. 13:16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat
että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
"Kun ihmiset silloin hylkäävät sen säännöksen, jonka Jumala on selittänyt valtansa
merkiksi, ja sen asemesta kunnioittavat sitä, minkä Rooma on valinnut ylivaltansa
merkiksi, he ottavat sen kautta merkin uskollisuudesta Roomaa kohtaan — »pedon
merkin». Vasta sitten, kun tämä kysymys on selvästi esitetty kansalle ja ihmiset ovat
joutuneet valitsemaan Jumalan käskyjen ja ihmisten käskyjen välillä, ne, jotka
jatkavat Jumalan käskyn rikkomista, ottavat pedon merkin." - Suuri taistelu s. 446
"Kukaan ei ole vielä saanut pedon merkkiä. Koetuksen aika ei ole vielä tullut.
Jokaisessa kirkossa on todellisia kristittyjä, eikä poikkeuksena ole
Roomalaiskatolinen kirkko. Ketään ei paheksuta ennen kuin on saavuttanut valon ja
nähnyt neljännen käskyn velvollisuuden. Kun asetus pannaan täytäntöön pakottaen
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väärennettyä sapattia, kolmannen enkelin voimakas huuto varoittaa ihmisiä
palvomasta petoa ja hänen kuvaansa, raja piirretään selvästi oikean ja väärän välille.
Silloin ne, jotka yhä jatkavat rikkomusta, saavat pedon merkin." - Evangelism s. 234,
235
8. Mistä ihminen voi saada suojan ollakseen seistäkseen lujana suuressa
taistelussa, joka on tuleva?
Snl. 18:10 Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan.
1 Piet. 2:6 Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven,
kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva."
"Jeesus sai voiton olemalla kuuliainen Jumalalle ja uskomalla Häneen, ja Hän sanoo
meille apostolin välityksellä: »Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa
perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin Hän lähestyy teitä.» Jaak.
4:7, 8. Me emme voi pelastaa itseämme kiusaajan vallasta. Hän on voittanut
ihmiskunnan, ja kun me yritämme seisoa omassa voimassamme, joudumme hänen
juoniensa uhriksi, mutta »Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa
turvan.» San. 18: 10." - Aikakausien toivo s. 112
"Mutta Jumalan pyhät eivät saaneet tätä merkkiä. Patmoksen profeetta katsoi niitä,
jotka olivat voittaneet pedon, sen kuvan, merkin ja nimensä luvun, seisoen
lasimerellä, pidellen Jumalan harppuja ja laulaen Mooseksen ja Karitsan laulua." Christ Triumphant s. 366
Mietiskelyä varten
Ilm. 3:18
"Sapatin muuttaminen on roomalaisen kirkon arvovallan merkki. Ne, jotka
ymmärtäen neljännen käskyn vaatimukset, päättivät palvella väärää sapattia oikean
tilalla, vannovat uskollisuudenvalaa yksin sille voimalle, joka yksin sen on
määrännyt. Pedon merkki on paavinvallan sapatti, jonka maailma on hyväksynyt
Jumalan osoittaman päivän tilalle." - Evangelism s. 234
"Pelottavat koetukset ja koettelemukset odottavat Jumalan kansaa. Sodan henki
kiihottaa kansoja maailman äärestä toiseen. Mutta keskellä tulevaa ahdistuksen aikaa,
- jollaista ei ole ennen nähty - Jumalan valitut seisovat hievahtamatta. Saatana ja
hänen enkelinsä eivät voi tuhota heitä, koska enkelit jotka loistavat voimassaan
suojelevat heitä." - (Letter 119, 1904) Selected Messages, 2. kirja s. 55
*****
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13
Sapattina 29. maaliskuuta 2014

Voimakkaan huudon alku
"Meidän tulee kantaa kolmannen enkelin sanomaa maailmalle, varoittaen ihmisiä
palvomasta petoa ja sen kuvaa, ja neuvoen heitä ottamaan paikkansa niiden riveissä
jotka 'pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon' Ilm. 14:12. Jumala ei ole
paljastanut meille aikaa, milloin tämä sanoma päättyy, tai milloin koeajan loppu
tulee.... Meidän tehtävänämme on katsoa, toimia ja odottaa, työskennellä joka hetki
ihmisten sielujen vuoksi, jotka ovat joutumassa kadotukseen." - Maranata Herramme
tulee
Voimakas huuto alkaa
1. Mitä ennustukset vahvistavat liittyen tapaan jolla kolmannen enkelin
sanoma julistetaan? Milloin voimakkaan huudon ensimmäinen vaihe alkoi?
Ilm. 14:9-13 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos
joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin
hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen
vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien
edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja
iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen
kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien
kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Ja minä
kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa
kuolevat tästedes. Totisesti - sanoo Henki - he saavat levätä vaivoistansa, sillä
heidän tekonsa seuraavat heitä."
Ilm. 18:1, 2, 4 Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin,
jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi
voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut
riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien
saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.... Ja minä kuulin toisen äänen
taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen
synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
"Kun Kristuksen ruumiin jäsenet lähestyvät viimeisen taistelunsa aikaa, 'Jaakobin
ahdistuksen aikaa', he kasvavat Kristuksessa ja osallistuvat suuresti Hänen
hengestään. Kolmannen sanoman vahvistuessa voimalliseksi huudoksi ja suuren
voiman ja kirkkauden liittyessä päättävään työhön Jumalan uskollinen kansa
osallistuu tuosta kirkkaudesta. Tämä on iltasade, mikä elvyttää ja vahvistaa heitä
käymään ahdistuksen ajan lävitse. Heidän kasvonsa loistavat kolmannen enkelin
valon kirkkautta." - Todistusaarteita 1, s. 119
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"Koetuksen aika on aivan lähellä, kolmannen enkelin voimakas huuto on jo alkanut
Kristuksen, synnit anteeksiantavan Lunastajan, vanhurskauden ilmestyksessä. Tämä
on alkua sen enkelin valolle, jonka kirkkaus täyttää koko maailman." - Selected
Messages, 1. kirja s. 363
2. Kenen kautta Herra ilmaisi itsensä vuonna 1888 pannakseen alulle sen
enkelin työn, jonka valo täyttää koko maailman? Mitä Hän odottaa
kansaltaan Raamatun mukaan?
Jes. 60:1, 2 Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa
sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi
koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa.
"Herra suuressa armossaan lähetti kaikista kallisarvoisimman sanomansa kansalleen
Jonesin ja Waggonerin kautta. Tämän sanoman oli määrä tuoda merkittävämmin
maailman eteen ylösnoussut Vapahtaja, koko maailman syntiuhri. Se esitti
vanhurskauttamista uskon kautta; se kutsui kansan vastaanottamaan Kristuksen
vanhurskauden, joka ilmenee kuuliaisuutena kaikille Jumalan käskyille." Testimonies to Ministers and Gospel Workers s. 91, 92
"Tämän enkelin työ tulee oikeaan aikaan liittymään kolmannen enkelin sanoman
viimeiseen työhön kasvaen voimakkaaksi huudoksi. Näin Jumalan kansaa
valmistetaan kiusauksen hetkeen, jonka he ovat pian kohtaamassa." - Early Writings
s. 277; The Story of Redemption s. 399
3. Mitä tapahtui uskon kautta vanhurskauttamisen sanomalle vuonna 1888
pääkonferenssissa
Minneapoliksessa,
Minnesotassa?
Oliko
näissä
kokouksissa vallitseva henki samanlainen kuin asenne vanhassa Israelissa?
Hes. 20:13, alkuosa 13. Mutta Israelin heimo niskoitteli minua vastaan
erämaassa:...
1 Sam. 8:7 Niin Herra sanoi Samuelille: "Kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he
sinulle sanovat; sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat
pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaanansa.
"Haluttomuus luopua ennakkoluuloisista mielipiteistä ja hyväksyä tämä totuus
muodosti pohjan sille laajalle vastustukselle joka ilmeni Minneapoliksessa veljien
Waggonerin ja Jonesin kautta tuotua Herran sanomaa. Saatana onnistui estämään
suuren osan Pyhän Hengen erityistä voimaa kansalta. Vihollinen esti heitä saamasta
voimaa joka olisi saattanut olla heidän, heidän viedessään totuutta maailmalle, kuten
apostolit julistivat helluntain jälkeen. Valoa, jonka tuli valaista koko maailmaa
kirkkaudellaan, oli vastustettu, ja omien veljiemme tekojen kautta se on ollut
pidettynä maailmalta poissa." - Selected Messages, 1. kirja s. 234, 235
"Suhtautuminen tämän elintärkeän sanoman korostamiseen on ollut hyvin sekava.
Vuonna 1893 pääkonferenssin istunnossa, A.T. Jones puhui totuuksien
vastaanottamisesta Minneapoliksessa, raportoiden: 'Tiedän, että jotkut siellä
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hyväksyivät sen, toiset hylkäsivät sen kokonaan. Te tiedätte tämän saman. Jotkut
koettivat olla puolivälissä ja päästä asiasta niin.'" - (General Conference Bulletin,
1893, s. 185) Selected Messages, 3. kirja s. 158, 159
Puhdistettu kansa
4. Mikä syvä kokemus on meille välttämätön, jotta meistä tulisi Jumalan
työaseita?
Jaak. 4:10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.
1 Piet. 5:6 6. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät
korottaisi,
"Meidän täytyy ponnistella päästäksemme ahtaasta portista. Mutta tämä portti ei
roiku löysästi saranoistaan. Se ei päästä epäileviä luonteita läpi. Meidän täytyy
ponnistella iankaikkisen elämän eteen sellaisella innolla, joka on suhteessa siihen
palkintoon, jonka tulemme saamaan. Se ei ole rahaa, maata tai korkea asema, vaan
Kristuksen kaltaisen luonteen omistamista, joka avaa meille portit paratiisiin.
Arvokkuus tai älylliset saavutukset eivät auta meitä voittamaan kuolemattomuuden
kruunua. Vain nöyrät ja alhaiset, jotka ovat tehneet Jumalasta voimansa, saavat
tämän lahjan." - (Southern Watchman, 16. Huhtikuuta, 1903) Christian Service s.
247
5. Mitä tapahtuu vioillemme ja heikkouksillemme, kun olemme kokeneet
todellisen kääntymyksen?
Jes. 43:25 Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun
syntejäsi muista.
Miik. 7:18, 19 Kuka on Jumala, niinkuin sinä olet, joka annat pahat teot anteeksi ja
käyt ohitse perintösi jäännöksen rikosten? Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on
halu laupeuteen. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat
tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen.
Apt. 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
"Kaikki, jotka ovat vilpittömästi katuneet syntejään ja tehneet parannuksen sekä
uskossa turvautuneet Kristuksen vereen sovitusuhrinaan, ovat saaneet nimiensä
kohdalle taivaan kirjoihin merkityksi anteeksiannon. Kun he ovat osallistuneet
Kristuksen vanhurskaudesta ja heidän luonteensa on havaittu olevan sopusoinnussa
Jumalan lain kanssa, heidän syntinsä pyyhitään pois ja heidät katsotaan arvollisiksi
iankaikkiseen elämään." - Suuri taistelu s. 476
Pyhän Hengen lahjat ja ehtoosade
6. Mitä Herra antaa säännöllisesti siemenelle luonnossa, jotta se versoisi? Mitä
tämä tarkoittaa hengellisessä elämässä?
Jooel 2:23 Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän
Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa
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teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.
Jer. 5:24 Eivätkä he sano sydämessänsä: "Peljätkäämme Herraa, Jumalaamme, joka
antaa sateen, syyssateen ja kevätsateen ajallansa, ja säilyttää meille elonkorjuun
määräviikot."
"Ehtoosade, kypsyttäen maailman satoa, vastaa hengellistä armoa joka valmistaa
seurakuntaa Ihmisen Pojan tulemiseen. Mutta jos edellä ei ole ollut sadetta, ei ole
elämääkään; maa ei viherrä. Jos aikaisemmat sateet eivät ole tehneet tehtävänsä,
ehtoosade ei voi saada siementä täydellisyyteen.... Kristillisessä hyveellisyydessä
täytyy olla jatkuvaa kehitystä, kristillisessä kokemuksessa jatkuvaa parannusta....
Jokaisen yksilön täytyy ymmärtää omat tarpeensa. Sydän täytyy tyhjentää kaikesta
saastasta Hengen asunnoksi. Jumalan lakia täytyy saarnata, Sanomaa täytyy julistaa
voimakkaalla äänellä, jotta kaikki maailman asukkaat voisivat saada varoituksen.
Jumalan kansan täytyy puhdistaa sielunsa kuuliaisuudella totuuteen ja valmistua
olemaan Hänen edessään virheettömänä kun Hän tulee." - Maranata Herramme tulee
7. Mikä ihana lupaus on annettu liittyen evankeliumin työn täyttymykseen?
Kuka saa tämän erityisen armon?
Sak. 10:1 Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana: Herra tekee ukkospilvet ja
antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle.
Jaak. 5:7 Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies
odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen
sateen ja keväisen.
"Mutta lähellä maan elonkorjuun päättymistä on luvattu erikoinen hengellisen armon
vuodatus valmistamaan seurakuntaa Ihmisen Pojan tulolle. Tätä Hengen vuodatusta
verrataan myöhäis- eli kevätsateeseen, ja tätä lisävoimaa kristittyjen tulee rukoilla
Herralta »kevätsateen aikana». Vastaukseksi »Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille
sadekuurot». »Hän — — vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen» (Sak. 10:
1; Jooel 2: 23)." - Apostolien teot s. 44
"Ne, jotka kestävät kokeen jokaisessa kohdassa ja voittavat, olipa voiton hinta miten
suuri tahansa, ovat noudattaneet Totisen Todistajan neuvoa, ja he saavat ehtoosateen,
mikä valmistaa heidät muutettaviksi..." - Todistusaarteita 1, s. 58
8. Mikä erottaa todelliset Jumalan lapset taistelussa petoa ja hänen kuvaansa
vastaan?
Jes. 8:16, 20 Sido todistus talteen, lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini." …
"Pysykää laissa ja todistuksessa!" Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole.
Ilm. 12:17; 14:12 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita
hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen
todistus.... Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja
Jeesuksen uskon.
"»Pysykää laissa ja todistuksessa!» On paljon ristiriitaisia oppeja ja teorioita, mutta
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Jumalan laki on ainoa erehtymätön ohje, jonka mukaan kaikki mielipiteet, opit ja
teoriat on koeteltava. Profeetta sanoo: »Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa
ole.» Jes. 8: 20." - Suuri taistelu s. 449
Mietiskelyä varten
Apt. 2:17-21
"Omantunnon ei pitäisi olla painostettu edes aidon sapatin palvelemiseen, koska
Jumala hyväksyy vain vapaaehtoisen palveluksen." - (Review and Herald, 15.
Huhtikuuta 1890) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 7 s. 977
"Olkoon se nyt niin. Pankoot kristityt pois kaiken erimielisyyden ja antakoot itsensä
Jumalalle pelastuakseen kadotukselta. Pyytäkööt luvattua siunausta uskossa, ja se
tulee. Hengen vuodatus apostolien päivinä oli 'aamusade', lopputulos oli ihana.
Mutta ehtoosade on yltäkylläisempi." - Counsels for the Church s. 98, 99
*****
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