Johdanto
Kaikki elävät olennot – miehet ja naiset, vanhat ja nuoret, rikkaat ja köyhät – hyötyvät taivaan
runsaudesta. Syntymästämme asti Herra antaa meille lahjoja ja siunaa meitä runsaasti joka
päivä. On kirjoitettu, että ”Herran armoa on se, että vielä elämme,
hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen
uskollisuutensa. ” Valit. 3:22, 23. Emme saa vain elämän lahjaa, vaan myös Hänen armonsa,
apunsa, opastuksensa ja ylläpitonsa. Olemme totisesti osallisina ”armon joukosta.” Ps. 106:7.
Menneinä aikoina oli patriarkkoja ja johtajia, pappeja ja profeettoja, jotka todistivat Jumalan
lupauksien ja ihmisiin kohdistuvan rakkauden puolesta. Ajan täyttyessä Jumala ”antoi ainoaan
Poikansa” pelastaakseen ihmisen. Hän oli suurin lahja, jonka taivas voi antaa. ”Taivaan
ruhtinas oli kansansa keskuudessa. Jumalan suurin lahja oli annettu maailmalle.” AT. 253
Vaan ei tässä vielä kaikki. Herra antaa toisen mahtavan lahjan – Pyhän Hengen – jatkamaan
Jeesuksen opastus-, neuvomis-, kääntymis- ja pyhitystyötä. ”Puolustaja”, sanoo Jeesus, ”Pyhä
Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken,
mitä olen teille puhunut.” Tätä ei tarkoitettu vain lyhyeksi ajaksi, vaan ”joka on kanssanne
ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei
näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. ” Joh.
14:26, 16, 17
Sama totuus annetaan Profetian Hengessä. "Kristus lupasi seurakunnalleen Pyhän Henkensä
lahjan, ja tuo lupaus kuuluu yhtä lailla meille kuin ensimmäisille opetuslapsillekin.... Tämä
luvattu uskon tuoma siunaus tuo kaikki muut siunaukset mukanaan. Se on annettu Kristuksen
armon rikkauden mukaan, ja Hän on valmis tukemaan jokaista sielua sen saamisessa.
"Hengen saaminen on Kristuksen elämän saamista. Vain ne, joita Jumala on opettanut, jotka
omaavat Hengen sisäisen vaikutuksen ja joiden elämässä Kristuksen elämä ilmenee, voivat olla
Vapahtajan todellisia todistajia." - Gospel Workers s. 284, 285
"Kristuksella, Suurella Opettajalla, oli loputon määrä aiheita, joista valita, mutta se jolle Hän
eniten omistautui, oli Pyhän Hengen lahja. Mitä suurenmoisia asioita Hän saarnasikaan
seurakunnalle tästä lahjasta. Mitä aihetta kuitenkin käsitellään vain vähän nykyään? Mikä
lupaus täyttyy heikoiten? Pyhästä Hengestä pidetään satunnainen saarna, ja sen jälkeen aihe
jätetään sikseen." - Selected Messages, 1. kirja s. 156, 157
Muistakaa aina: ”Meidän tämänhetkinen tehtävämme on jakaa Pyhää Henkeä, niille, jotka sitä
pyytävät. Pyydä Hänen siunaustaan. Oli aikoja, jolloin olimme innokkaampia tehtävässämme.
Meille on osoitettu hankala, mutta iloinen, valtava tehtävä ilmaista Kristusta niille, jotka ovat
pimeydessä. Meidät on kutsuttu julistamaan tälle ajalle varattuja erikoisia totuuksia. Kaiken
tämän vuoksi Hengen vuodattaminen on elintärkeää. Meidän täytyy rukoilla (Henkeä). Herra
olettaa meidän pyytävän Häntä. Emme ole olleet tässä työssä koko sydämistämme.” - Ye Shall
Receive Power s. 304
Herra tahtoo antaa meille tätä lahjaa runsain mitoin – enemmän kuin isä tahtoo antaa lapselleen
leipää. Ainoa asia, jota Hän vaatii, on avoin sydän sen saamiseksi. Tämä vaatii katumusta,
keskittymistä ja pyytämistä, että Hän veisi puhdistustyönsä päätökseen. ”Kaikki teidän itsenne
uhraaminen ei silloin auta; se täytyy tehdä ennen kuin sielun kohtalo on päätetty. Oma minä
täytyy naulita ristille nyt, kun työtä on tehtäväksi, kun jokaiselle mahdolliselle kyvylle on
käyttöä. Nyt meidän on määrä tyhjentää ja puhdistaa astia sen kaikista epäpuhtauksista. Nyt
meidän on määrä tehdä pyhittyä Jumalalle. Tässä, tällä hetkellä on työmme aika. Sinun ei pidä
odottaa pidempään erityistä ajankohtaa tehdäksesi tämän ihanan työn; se aika on tänään. Annan
itseni Jumalalle tänään....” - The Upward Look s. 283
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”Jumalan Hengen suuri vuodatus, joka valaisee koko maailman Hänen kirkkaudellaan, ei tule,
ennen kuin meillä on valaistuneita ihmisiä, jotka tietävät kokemuksesta, mitä tarkoittaa olla
Jumalan työntekijä. Kun me kokonaan, täysin sydämin keskitymme Kristuksen palvelukselle,
Jumala tunnistaa sen vuodattamalla Pyhän Henkensä mittaamattomasti; mutta tätä ei tapahdu
jos suurin osa seurakunnasta ei tee työtä yhdessä Jumalan kanssa.” - (Review and Herald, 21.
kesäkuuta, 1896) Christian Service s. 253
Aika kulkee nopeasti ja maailman tila näyttää, että viimeiset hetket ovat käsillämme. Jumalan
kansan täytyy tulla auttamaan Herraa suurta vastaan. Tuom. 5:23. Tätä tärkeää aihetta
tarvitaan nyt erityisesti. Huomaa, että näissä läksyissä jotkut lauseet ja kohdat toistuvat, ja
tällä on kaksi syytä: ensiksi, että se auttaisi oppilasta pitämään käsitteet mielessään tärkeänä ja
toiseksi, että Jumalan halukkuus siunata lapsiaan suurella voimallaan näkyisi. Täyttyköön
jokainen oppilas Pyhästä Hengestä ja olkoon työase Mestarin kädessä, jotta Hänen työnsä
maapallolla tulisi täytetyksi.

Pääkonferenssin lähetystyön veljet
Erikoissapattikolehti Sierra Leonelle
Heijastakoon lahjoituksenne Jumalan rakkautta ja armoa!
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Sapattina 3. tammikuuta 2015

Lupaus Pyhästä Hengestä
“Pyhän Hengen lupaus ei rajoitu mihinkään aikakauteen tai rotuun. Kristus julisti,
että hänen seuraajansa saisivat kokea hänen Henkensä jumalallista vaikutusta
loppuun asti. Helluntaipäivästä nykyaikaan asti Puolustaja on lähetetty kaikille, jotka
ovat täysin jättäytyneet Herralle ja hänen palvelukseensa. Kaikille, jotka ovat
vastaanottaneet Kristuksen omakohtaisena Vapahtajanaan, Pyhä Henki on tullut
neuvonantajaksi, pyhittäjäksi, oppaaksi ja todistajaksi. Mitä läheisemmin uskovaiset
ovat vaeltaneet Jumalan yhteydessä, sitä selvemmin ja voimakkaammin he ovat
todistaneet Lunastajansa rakkaudesta ja hänen pelastavasta armostaan.” - Apost. t. 40
Profeetat puhuvat
1. Mikä suuri lupaus annettiin Jumalan kansalle kauan ennen kristittyjen
aikakautta?
Hes. 39:29 29. Enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni
Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra."
Jes. 44:3 3. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan
päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi
päälle,
“Israelilaisten sokeutta uuteen syntymiseen nähden ei voinut millään puolustaa. Ja
profeetta Hesekielin välityksellä oli annettu lupaus: »Ja minä annan teille uuden
sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän
ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän
sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan.» Jes. 64: 6;
Ps. 51: 12; Iles. 36: 26, 27.” - Aikakausien toivo s. 153
2. Mitä profetia kertoi näiden siunausten suuren vuodattamisen vaikutuksista?
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Jooel 2:28, 29; Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja
teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne
näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä
vuodatan Henkeni.
Jes. 44:4 niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla.
“Jos tämä Joelin profetia täyttyikin osittain apostolien aikana, elämme nyt aikaa,
jolloin se tulee yhä paremmin ilmaistuksi Jumalan kansalle. Niinpä Hän lahjoittaa
Pyhän Henkensä kansansa ylle, jotta heistä tulisi valo siveellisen pimeyden keskelle;
ja suuri valo heijastuu kaikkiin maailman kolkkiin. Oi, kun uskomme voisi lisääntyä,
että Herra voisi toimia voimallisesti kansassaan.” - (Manuscript 49, 1908) Seventhday Adventist Bible Commentary, vol. 4 s. 1175
Lupaus, jonka Jeesus toisti
3. Mitä Jeesus selvensi koskien heitä kaikkia, jotka uskoivat Häneen? Kuinka
Hän vahvistu lupauksen tästä ihanasta lahjasta opetuslapsilleen?
Joh. 7:38, 39; 38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu
sanoo, juokseva elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti
saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä
ollut kirkastettu.
Joh. 14:16, 17 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan
olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa
vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän
pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
“Antaessaan opetuslapsilleen lupauksen Hengestä Kristus lähestyi maallisen
toimintansa loppua. Hän seisoi ristin varjossa ja käsitti täysin syyllisyyden taakan,
mikä tulisi painamaan häntä synnin kantajana. Ennen jättäytymistään uhrattavaksi hän
selosti opetuslapsilleen erittäin oleellista ja täydellistä lahjaa, jonka hän oli antava
seuraajilleen — lahjaa, joka toisi hänen armonsa äärettömät varat heidän ulottuvilleen.
»Minä olen rukoileva Isää», hän sanoi, »ja hän antaa teille toisen Puolustajan....” Joh.
14:16, 17.... Vapahtaja viittasi eteenpäin siihen aikaan, jolloin Pyhä Henki tulisi
suorittamaan voimallista työtä hänen edustajanaan.” - Apostolien teot s. 39
4. Mitä
Hän
antoi
heille
heti
ensimmäisessä
ilmestymisessään
ylösnousemuksensa jälkeen? Ennen Pyhän Hengen antamista, minkä
valtuutuksen Hän antoi heille?
Joh. 20:21-23 Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on
lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät." Ja tämän sanottuaan hän puhalsi
heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi
annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat
pidätetyt."
“Jumala tahtoo sinun olevan asemassa, jossa Hän voi hengittää sinuun Pyhää Henkeä,
jossa Kristus voi asua sinun sydämessäsi. Hän tahtoo heti tämän ensitapaamisen alussa
sinun laskevan päältäsi kaikki vaikeudet, vastoinkäymiset, erimielisyydet ja purnaus,
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jota olet kantanut. Se, mitä tarvitsemme, on paljon enemmän Kristusta eikä yhtään
itseä. Vapahtaja sanoo; 'Ilman minua ette voi tehdä mitään.'...” - Selected messages, 3.
kirja s. 337
Valmistautuminen rukouksen ja yksimielisyyden kautta
5. Mitä ohjeita he saivat jotta he kokisivat Isän lupauksen? Kuinka he
toteuttivat näitä ohjeita?
Luuk. 24:49; Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta
te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."
Ap.t. 1:4, 14 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi:
"Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka
te olette minulta kuulleet... Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen
kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.
“Ennen kuin Kristus poistui opetuslastensa luota, 'hän puhalsi heidän päällensä ja
sanoi heille: 'Ottakaa pyhä henki''. Joh. 20:22. Hän sanoi lisäksi: 'Ja katso, minä
lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut'. Luuk. 24:49. Mutta tuo lahja
saatiin täyteydessään vasta Kristuksen taivaaseen asettumisen jälkeen. Vasta kun
opetuslapset uskoen ja rukoillen olivat kokonaan antautuneet hänen työhönsä, he
saivat kokea Hengen vuodatuksen. Silloin uskottiin taivaallinen omaisuus erikoisessa
mielessä Kristuksen seuraajille. 'Kun hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja
saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille'. Ef. 4:8, 7. Tämän kaiken vaikuttaa 'Henki,
jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo.' 1 Kor. 12:11. Lahjat ovat jo meidän
Kristuksessa, mutta niiden varsinainen haltuun saaminen riippuu Jumalan Hengen
vastaanottamisestamme.” - Kristuksen vertaukset s. 239
Pyhän Hengen läsnäolo ja sanoman voima
6. Mitä opetuslapset saivat kun Pyhä Henki laskeutui heidän päälleen? Minkä
vaikutuksen Hänen läsnäolonsa sai aikaan heidän saarnaamisessaan?
Ap.t. 1:8 8. vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja
aina maan ääriin saakka."
“Opetuslapset menettäisivät Kristuksen näkyvän läsnäolon, mutta he saisivat uutta
voimaa. Heille annettaisiin Pyhä Henki täyteydessään sinetöimään heidät
tehtäväänsä. »Ja katso», sanoi Vapahtaja, »minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni
on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan
voima korkeudesta» (Luuk. 24:49). »Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät
kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen. — — Kun Pyhä Henki
tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka» (Ap.t. 1:
5, 8).” - Apostolien teot s. 27
7. Miten ja milloin ihana lupaus Pyhästä Hengestä täytettiin? Kokivatko
opetuslapset tämän voiman, kun he saarnasivat sanomaa?
Ap.t. 2:1-4, 43, loppuosa; Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä
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koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja
täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka
jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä
Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille
puhuttavaksi antoi... ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
Ap.t. 4:33 33. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen
ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla.
“Mikä oli seurauksena helluntaipäivänä tapahtuneesta Hengen vuodatuksesta?
Ilosanoma ylösnousseesta Vapahtajasta vietiin asutun maailman ääriin. Kun
opetuslapset julistivat sanomaa lunastavasta armosta, tämän sanoman voima taivutti
sydämet. Seurakunta sai nähdä kääntyneiden tulevan luokseen suurin joukoin kaikilta
suunnilta. Luopuneet kääntyivät uudelleen. Syntiset etsivät kallisarvoista helmeä
yhdessä uskovien kanssa. Joistakin evankeliumin katkerimmista vastustajista tuli sen
sankareita. Nyt täyttyi ennustus: »Kompastuvainen on oleva niinkuin Daavid, ja
Daavidin suku niinkuin Herran enkeli» (Sak. 12: 8). Jokainen kristitty näki veljessään
jumalallisen rakkauden ja laupeuden ilmennyksen. Heillä oli yksi pääharrastus, yksi
ainoa kilvoittelun kohde syrjäytti kaikki muut. Uskovien valtahaluna oli ilmentää
Kristuksen luonteen kaltaisuutta ja toimia hänen valtakuntansa laajentamiseksi.
Heidän työnsä tuloksena seurakuntaan liittyi valittuja miehiä, jotka vastaanottivat
totuuden sanan ja pyhittivät elämänsä viedäkseen toisille sitä toivoa, joka täytti heidän
sydämensä rauhalla ja ilolla. Heitä ei voitu estää tai pelottaa uhkauksilla. Herra puhui
heidän välityksellään, ja heidän kulkiessaan paikasta toiseen köyhät saivat kuulla
evankeliumin saarnan, ja jumalallisen armon ihmeitä tapahtui.” - Apost. teot s. 39, 40
Henkilökohtaista tutkistelua varten
“Vain niille, jotka odottavat Jumalaa nöyrästi, jotka valvovat Hänen armossaan ja
opastuksessaan, annetaan Henki. Jumalan voima odottaa vaatimista ja
vastaanottamista. Tämä luvattu siunaus, jota uskon kautta vaaditaan, tuo kaikki muut
siunaukset mukanaan.” - My Life Today s. 47
*****
2
Sapattina, 10. tammikuuta 2015

Taivaallisen Lohduttajan vastaanottaminen
"Aina ja kaikkialla, kaikissa suruissamme ja ahdistuksissamme, kun toiveemme
näyttävät synkiltä ja tulevaisuus pelottavalta, kun tunnemme olevamme avuttomia ja
yksinäisiä, Lohduttaja lähetetään luoksemme vastaukseksi uskon rukoukseen." Aikakausien toivo s. 647
Lohduttaja Jumalan lapsille
1. Mitä ennustuksia annettiin Jumalan kansalle muinaisina aikoina? Millä
ihanalla nimellä tulevaa Messiasta kutsuttaisiin?
Jes. 40:1; 1. "Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani", sanoo teidän Jumalanne.
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Jes. 51:12; Minä, minä olen teidän lohduttajanne; mikä olet sinä, että pelkäät
ihmistä, joka on kuolevainen, ihmislasta, jonka käy niinkuin ruohon,
Jes. 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja
synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.
"'Emmanuel, Jumala meidän kanssamme!' Tämä merkitsee meille kaikkea. Minkä
laajan perustan se luokaan uskollemme! Minkä suuren toivon kuolemattomuudesta se
asettaakaan uskovaan sieluun! Jumala Kristuksessa Jeesuksessa on kanssamme
jokaisella askeleella matkalla taivaaseen. Pyhä Henki on kanssamme Lohduttajana,
Oppaana vaikeuksissamme, lievittämässä surujamme ja suojaamassa meitä
houkutuksilta." - God's Amazing Grace s. 201
2. Mikä on Jumalan lasten etuoikeus kaikkialla maailmassa?
Ap.t. 9:31; Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa
rauha; ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen
virvoittavasta vaikutuksesta.
2 Tess. 2:16, 17 Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme,
joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja
hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa
hyvässä työssä ja puheessa.
"Opetuslapsille lausutut sanat sanotaan myös meille. Puolustaja on meidän yhtä hyvin
kuin heidänkin. Henki antaa voimaa, mikä ylläpitää kilvoittelevia, taistelevia sieluja
jokaisessa hätätilanteessa, maailman vihan keskellä ja omien tappioiden ja erehdysten
tunnossa. Kun suru ja ahdistukset saavat kaiken näyttämään synkältä ja tulevaisuuden
pulmalliselta ja kun tunnemme itsemme avuttomiksi ja yksinäisiksi — juuri tällaisina
aikoina Pyhä Henki tuo lohdun sydämelle vastauksena uskon rukoukseen." Apostolien teot s. 41, 42
Ahdistuksessa
3. Mistä voi löytää lohtua ja myötätuntoa tuskassa?
Ps. 121:1, 2; Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? Apu minulle
tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan.
Jes. 41:10 älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä
olen sinun Jumalasi: minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua
vanhurskauteni oikealla kädellä.
"Ei ole toista Kristuksen kaltaista Lohduttajaa, niin lempeää ja uskollista. Häntä
koskettaa omien epävarmuuksiemme tunteet. Hänen Henkensä puhuu sydämelle.
Olosuhteet saattavat erottaa meidät ystävistämme; suuri, levoton meri saattaa vyöryä
meidän ja heidän väliin. Vaikka heidän vilpitön ystävyytensä olisi yhä olemassa, he
eivät välttämättä voi ilmaista sitä.... Mutta ei mitkään olosuhteet tai välimatka voi
erottaa meitä taivaallisesta Lohduttajasta. Missä tahansa olemme, mihin ikinä
menemme, Hän on aina siellä, paikalla joka on Kristukselle annettu, toimimassa
paikallaan. Hän on aina oikeana kätenämme puhumassa lempeitä, ystävällisiä sanoja;
tukemassa, pitämässä pystyssä, piristämässä. Pyhän Hengen vaikutus on Kristuksen
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elämä sielussa. Tämä Henki toimii jokaisessa ja jokaisen kautta, joka ottaa Kristuksen
vastaan. Jokainen, joka tuntee tämän Hengen asuvan sisimmässään, ilmaisee
rakkauden, ilon, rauhan, pitkämielisyyden, lempeyden, hyvyyden ja uskon hedelmää."
- God's Amazing Grace s. 195
4. Miksi Jeesus Kristus pystyy auttamaan jokaista hyvin erityisellä tavalla
heikkoudessa ja vaikeuksissa?
Hebr. 2:18; 18. Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän
kiusattuja auttaa.
Hebr. 4:15 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.
"Vaikka Hän nyt on noussut Jumalan luo ja istuu maailmankaikkeuden valtaistuimella,
ei Hän ole vähääkään menettänyt säälivää luontoaan. Sama hellä, myötätuntoinen
sydän on tänäänkin avoinna kaikille ihmiskunnan tuskille. Kaikissa
koettelemuksissamme meillä on pettämätön auttaja. Hän ei jätä meitä yksin
kamppailemaan kiusausten kanssa, taistelemaan pahaa vastaan ja lopulta sortumaan
taakkojen ja surujen alle. Vaikka Hän nyt on kätketty kuolevaiselta katseeltamme,
voimme uskon korvin kuulla Hänen sanovan: »Älä pelkää, minä olen kanssasi.» »Ja
minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti.» Ilm. 1: 18.
Minä olen kestänyt sinun surusi, kokenut taistelusi, kohdannut kiusauksesi. Minä
tunnen kyyneleesi, sillä minäkin olen itkenyt. Tunnen surut, jotka ovat liian syvällä
kuiskattaviksi ihmiskorvaan. Älä luule olevasi yksin ja hylätty. Vaikkei tuskasi
herättäisi vähääkään vastakaikua yhdessäkään sydämessä täällä maailmassa, niin katso
minuun, ja sinä saat elää. »Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun
armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun
armahtajasi.» Jes. 54: 10." - Aikakausien toivo s. 464, 465
Lepo, lohdutus ja muuttuminen
5. Mitä koemme, kun käännymme Kristuksen puoleen hakeaksemme
lohdutusta, jos meitä ei ole ymmärretty tai olemme pettyneet johonkuhun?
Matt. 11:28; Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä
annan teille levon.
Ps. 94:19 Kun minulla on sydämessäni paljon murheita, niin sinun lohdutuksesi
ilahuttaa minun sieluni.
"Jeesus tuntee ihmissielun salaisimmatkin sopukat. Voit sanoa: Olen syntinen, suuri
syntinen. Ehkäpä oletkin, mutta mitä pahempi olet, sitä enemmän tarvitset Jeesusta.
Hän ei työnnä yhtäkään itkevää, katuvaa sielua luotaan. Hän ei kerro kenellekään
kaikkea, mitä Hän saattaisi paljastaa, mutta Hän kehottaa jokaista vapisevaa sielua
rohkaisemaan mielensä. Hän lupaa runsaan anteeksiannon kaikille, jotka tulevat
etsimään Häneltä sovitusta ja uudistusta." - AT, s. 542
6. Mikä on tulos, jos opimme etsimään apua Jeesuksesta ja annamme Pyhän
Hengen tehdä työtään?
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Hebr. 12:2; silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle
tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan
valtaistuimen oikealle puolelle.
Tiit. 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan
laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
"Kun lakkaamatta katsomme Jeesukseen uskon silmin, saamme voimaa. Jumala
paljastaa isoavalle ja janoavalle kansalleen kalliita asioita. He tulevat huomaamaan,
että Kristus on henkilökohtainen Vapahtaja. Ravitessaan itseään Hänen sanallaan he
huomaavat, että se on henkeä ja elämää. Sana kuolettaa luonnollisen, maallisen
luonnon ja antaa uuden elämän Kristuksessa Jeesuksessa. Pyhä Henki tulee sieluun
Lohduttajana. Jumalan armon muuttavan voiman avulla Jumalan kuva palautuu
Hänen opetuslapseensa, ja hänestä tulee uusi luomus. Rakkaus tulee vihan tilalle, ja
sydän osallistuu Jumalan kaltaisuudesta." - Aikakausien toivo s. 369
"Pyhä Henki, Lohduttaja, oli se, jonka Jeesus sanoi lähettävänsä maailmaan ja joka
muuttaa luontomme Kristuksen kuvaksi; ja kun tämä on saavutettu, heijastamme niin
kuin peili Herran kirkkautta." - God's Amazing Grace s. 246
7. Mitä Pyhän Hengen läsnäolo saa meissä aikaan? Kuvaile, kuinka suuri tämä
muutos on.
2 Kor. 3:17, 18 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.
Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin
kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin
muuttaa Herra, joka on Henki.
"Kristukseen katsominen tarkoittaa Hänen elämänsä tutkistelua sellaisena, kuin se on
ilmaistu Hänen sanassaan. Meidän tulee kaivaa totuutta, jotta löydämme piilotetun
aarteen. Meidän täytyy kiinnittää katseemme Kristukseen. Kun otamme Hänet
henkilökohtaiseksi Vapahtajaksemme, me saamme rohkeutta lähestyä armoistuinta.
Katsomalla me muutumme ja tulemme luonteeltamme sen Yhden kaltaiseksi, joka on
luonteeltaan täydellinen. Ottamalla vastaan Hänen antamansa vanhurskauden, Pyhän
Hengen uudistavan voiman kautta meistä tulee Hänen kaltaisiaan. Kristuksen kuva on
vaalittu ja se saa valtaansa koko olemuksemme.... Pyhä Henki, Lohduttaja, oli se,
jonka Jeesus sanoi lähettävänsä maailmaan ja joka muuttaa luonteemme Kristuksen
kuvan kaltaiseksi; ja kun tämä on saavutettu, heijastamme niin kuin peili Herran
kirkkautta." - God's Amazing Grace s.96, 246
"Kaikissa koettelemuksissamme meillä on pettämätön auttaja. Hän ei jätä meitä yksin
kamppailemaan kiusausten kanssa, taistelemaan pahaa vastaan ja lopulta sortumaan
taakkojen ja surujen alle. Vaikka Hän nyt on kätketty kuolevaiselta katseeltamme,
voimme uskon korvin kuulla Hänen sanovan: »Älä pelkää, minä olen kanssasi.» »Ja
minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti.» Ilm. 1: 18.
Minä olen kestänyt sinun surusi, kokenut taistelusi, kohdannut kiusauksesi. Minä
tunnen kyyneleesi, sillä minäkin olen itkenyt. Tunnen surut, jotka ovat liian syvällä
kuiskattaviksi ihmiskorvaan. Älä luule olevasi yksin ja hylätty. Vaikkei tuskasi
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herättäisi vähääkään vastakaikua yhdessäkään sydämessä täällä maailmassa, niin katso
minuun, ja sinä saat elää. »Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun
armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun
armahtajasi.» Jes. 54: 10." - Aikakausien toivo s. 465
*****
3.
Sapattina 17. tammikuuta 2015

Totuuden Henki
“Jumalan pyhä, opettava Henki on Hänen sanassaan. Valo, uusi ja kallisarvoinen valo,
loistaa jokaiselta sivulta. Siinä paljastetaan totuus, ja sanat ja lauseet ovat kirkkaita ja
sopivia tilanteeseen, ikään kuin itse Jumalan ääni puhuisi niitä.
“Meidän on tunnistettava Pyhä Henki oppaaksemme.” - Counsels to Parents, Teachers
and Students s. 171, 172; My Life Today s. 44
Pyhä Henki opettaa
1. Mikä toinen nimi Lohduttajalle on annettu? Mikä virka Hänellä on?
Joh. 15:26; 26. Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä,
totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.
1 Joh. 5:6 Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei
ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä
Henki on totuus.
“'Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden,
pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää
kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät.' Ef. 3:18, 19
Pyhä Henki leviää ja kirkastaa Vapahtajan. On Hänen toimensa esitellä Kristus,
vanhurskautensa puhtaus ja suuri vapahdus, joka meillä Hänen kauttaan tulee
olemaan. Jeesus sanoo: 'Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän
saa minulta.' Totuuden Henki on ainoa taivaallisen totuuden vaikuttava opettaja.
Kuinka Jumalan täytyykään kunnioittaa ihmisrotua, kun Hän antoi ainoan Poikansa
kuolla heidän puolestaan ja osoittaa Henkensä opettamaan ja jatkuvasti ohjaamaan
ihmisiä.” - Christian Education s. 59
2. Miksi Jeesukselle oli niin tärkeää lähettää Pyhä Henki opetuslapsilleen?
Joh. 14:26; Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni,
hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
Joh. 16:12-15 Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä
kantaa. 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.
“Jeesus oli avannut opetuslastensa eteen laajan totuuden alan. Mutta heidän oli perin
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vaikea pitää Hänen opetuksensa erossa kirjanoppineiden ja fariseusten
perinnäistavoista ja säädöksistä. Maalliset käsitykset ja ajalliset seikat täyttivät vielä
suureksi osaksi heidän ajatuksensa. He eivät ymmärtäneet Kristuksen valtakunnan
hengellistä luonnetta, vaikka Hän oli selittänyt sen heille niin usein. Heidän mielensä
oli hämmentynyt. He eivät käsittäneet Kristuksen esittämien raamatunkohtien arvoa.
Monet Hänen opetuksistaan näyttivät menevän heiltä miltei hukkaan. Jeesus
huomasi, etteivät he tajunneet Hänen sanojensa todellista merkitystä. Säälivästi Hän
lupasi, että Pyhä Henki palauttaisi nämä lausunnot heidän mieleensä. Ja Hän oli
jättänyt puhumatta paljon sellaista, mitä opetuslapset eivät voineet käsittää. Nämäkin
Henki ilmaisi heille. Henki elähdyttäisi heidän ymmärrystään, niin että he saattaisivat
käsittää taivaallisia asioita. Jeesus sanoi: »Kun Hän tulee, totuuden Henki, johdattaa
Hän teidät kaikkeen totuuteen.» “Aikakausien toivo s. - 648
Pyhä Henki juurruttaa totuuden sydämeen
3. Kun Pyhä Henki valaisee mielen, jotta ihminen voisi erottaa totuuden
erheestä, mitä vilpittömissä sydämissä tapahtuu?
Ps. 51:6; Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa
sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.
Ps. 40:8; Silloin minä sanoin: "Katso, minä tulen; kirjakääröön on kirjoitettu, mitä
minun on tehtävä.
Ps. 143:10 Opeta minut tekemään sitä, mikä sinulle kelpaa, sillä sinä olet minun
Jumalani. Sinun hyvä Henkesi johdattakoon minua tasaista maata.
“Puolustajaa nimitetään »totuuden Hengeksi». Hänen tarkoituksensa on selittää ja
säilyttää totuutta. Hän asuu ensin sydämessä totuuden Henkenä, ja näin Hänestä tulee
Puolustaja. Totuudessa on rauhaa ja lohtua, mutta valheesta ei voi löytää mitään
todellista rauhaa eikä lohtua. Väärien oppien ja perimätietojen avulla Saatana saa
ihmismielen valtaansa. Hän ohjaa ihmiset väärien esikuvien luo ja turmelee luonteen.
Raamatun välityksellä Pyhä Henki puhuu ihmiselle ja teroittaa totuutta hänen
mieleensä. Näin Hän paljastaa erehdykset ja karkoittaa ne sielusta. Totuuden Hengen
avulla, joka toimii Jumalan sanan kautta, Kristus voittaa valittunsa itselleen.” Aikakausien toivo s. 648, 649
“Ilman Jumalan Henkeä ei hänen sanansa tuntemus hyödytä mitään. Ellei totuuden
teoriassa ole mukana Pyhää Henkeä, ei se voi virvoittaa sielua eikä pyhittää sydäntä.
Raamatun käskyt ja lupaukset voidaan hyvinkin tuntea, mutta ellei Jumalan Henki
pääse istuttamaan totuutta sydämeen, ei tapahdu luonteen muutosta. Ilman Hengen
valistusta ihmiset eivät pysty erottamaan totuutta valheesta, ja he lankeavat saatanan
taitavasti laatimiin kiusauksiin.” - Kristuksen vertaukset s. 301
4. Millainen vaikutus Jumalan Hengellä on ymmärrykseen? Minkä totuuden
Pyhä Henki vahvistaa?
Dan. 5:11, 14; Sinun valtakunnassasi on mies, jossa on pyhien jumalien henki ja
jolla sinun isäsi päivinä havaittiin olevan valistus ja ymmärrys ynnä viisaus,
samankaltainen kuin jumalien; hänet asetti isäsi, kuningas Nebukadnessar, tietäjäin,
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noitien, kaldealaisten ja tähtienselittäjäin päämieheksi - sinun isäsi, kuningas... Minä
olen kuullut sinusta, että sinussa on jumalien henki ja että sinussa on havaittu
valistus, taito ja erinomainen viisaus.
Joh. 17:17; Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.
Ps. 119:160 Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi
oikeudet pysyvät iankaikkisesti.
“Pyhän Hengen tehtävä ei ole tuoda esiin uusia totuuksia Hänen tuodessaan ihmisiä
katumukseen, vaan esittää mielelle ja omalletunnolle niitä kallisarvoisia opetuksia,
joita Kristus on antanut Vanhassa ja Uudessa testamentissa” - (Manuscript 32, 1900)
Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 6 s. 1068
“Pyhä Henki on annettu meille avuksi Raamatun tutkisteluun.... Kun Raamattua
tutkitaan pyytäen hartaasti Hengen ohjausta ja sitä, että sydän pyhitettäisiin totuuden
kautta, kaikki Kristuksen lupaukset tulevat täytetyiksi. Tällaisen Raamatun tutkistelun
tuloksena on tasapainoinen mieli. Ymmärrys nopeutuu, herkkyys lisääntyy.
Omastatunnosta tulee herkkä; myötätunto ja tunteet puhdistetaan, luodaan parempi
siveellinen ilmapiiri, ja saadaan uutta voimaa vastustaa kiusausta.” - Counsels to
Parents, Teachers and Students s. 357
Pyhä Henki johtaa totuuteen
5. Miten Raamatun totuutta tulee tutkistella, jotta siitä olisi hyötyä? Mitä
meidän pitäisi pyytää Herralta, kun tutkistelemme Hänen sanaansa?
Ps. 25:4, 5; 4. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua
totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua minä
odotan kaiken päivää.
Ps. 139:23, 24; Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja
tunne minun ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut
iankaikkiselle tielle.
Ps. 51:10, 12 Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka
särkenyt olet... Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.
“Ne, jotka pukevat päälleen koko Jumalan sota-asun, ja joka päivä pyhittävät hieman
aikaa mietiskelylle ja rukoukselle ja Kirjoitusten tutkistelulle, pääsevät yhteyteen
taivaan kanssa, ja heillä on pelastava, muuttava vaikutus ympärillä oleviin.” Testimonies for the Church vol. 5 s. 112 (1882)
“Raamattua ei tulisi koskaan tutkia ilman rukousta. Pyhä Henki yksin voi auttaa meitä
tajuamaan helposti ymmärrettävien asioiden tärkeyden ja estää meitä tulkitsemasta
väärin vaikeasti tajuttavia totuuksia. Taivaan enkelien tehtävänä on meidän
sydämemme valmistaminen käsittämään Jumalan sana niin, että sen kauneus valtaa
meidät, sen varoitukset vaikuttavat meihin ja sen lupaukset... Kiusaukset näyttävät
usein vastustamattomilta, kun kiusaukseen joutuneet, laiminlyöty ään rukouksen ja
Raamatun tutkimisen, eivät voi helposti muistaa Jumalan lupauksia ja kohdata
saatanaa Raamatun aseilla. Mutta Jumalan enkelit ympäröivät niitä, jotka haluavat
saada opetusta jumalallisissa asioissa; ja kun nämä henkilöt joutuvat hätään, enkelit
johtavat heidän mieleensä niitä totuuksia, joita he tarvitsevat. Mutta meidän on ensin
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kätkettävä Kristuksen opetukset sydämeemme, jotta Jumalan Henki voisi niistä
muistuttaa vaaran aikana. Daavid sanoo: »Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten
tekisi syntiä sinua vastaan.» Ps. 119: 11.” –Suuri taistelu s. 585, 586
5. Riittääkö Jumalan sanan yksinkertainen tuntemus hyödyttämään ihmisen
elämää? Mikä on välttämätöntä Lohduttajan, Totuuden Hengen,
vastaanottamisessa?
Joh. 14:15-17 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen
rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne
iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe
häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja
on teissä oleva.
“Pelkkä älyllinen Jumalan sanan ymmärrys ei riitä vaikuttamaan elämäntapoihin, sillä
elämää säännöstelee sydämen tila. Kun sapattikoululäksyjen opettajat ovat opettaneet
läksyjä ikuisesta ylösnousemuksesta, heidän työnsä on vasta alkanut ja heidän
täytyisi jatkaa työtään, kunnes heillä on todisteita siitä, että taivaan säännöt eivät ole
vain oppilaan ymmärryksellä hyväksytyt, vaan myös kirjoitetut sydämeen.” (Testimonies on Sabbath School Work 57, 58) Counsels on Sabbath School Work 37
“Vaikka Jumala on paljastanut tahtonsa ihmisille sanansa kautta, se ei ole tehnyt
Hänen jatkuvaa läsnäoloaan ja Pyhän Hengen johdatusta tarpeettomaksi. Päin
vastoin, Vapahtajamme lupasi Hengen avatakseen sanan palvelijoilleen, valaistakseen
sen opetukset ja ottaakseen ne käytäntöön. Ja koska Jumalan Henki oli se, joka
innoitti Raamatun, on mahdotonta, että Hengen opetus olisi koskaan sanan vastaista.
“Sanaa ei annettu – eikä sitä ikinä voida myöntää – korvaamaan Raamattua;
Kirjoitukset erityisesti ilmoittavat, että Jumalan sana on se normi, jonka kautta
kaikkia opetuksia ja kokemuksia pitää kokeilla.” - The Great Contoversy p. vii
7. Mitä Jeesuksen opetuslapsilleen antamia lupauksia annetaan jokaiselle
valaisemaan mieltä ja avaamaan sydän Hänen sanansa totuuksille?
Matt. 28:20, loppuosa; Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman
loppuun asti.
Joh. 14:16; Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan
olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
Joh. 17:19, 20 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt
totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden
edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,
“Jeesus lupasi opetuslapsilleen: 'Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni
lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille
puhunut.... Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.
Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille,
mitä on tuleva.' Joh. 14:26; 16:13. Teksti selkeästi opettaa, että nämä lupaukset, jotka
eivät rajoitu apostolien aikoihin, ulottuvat Kristuksen seurakuntaan kaikkina aikoina.
Vapahtaja vakuuttaa seuraajilleen: 'Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
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maailman loppuun asti.' Matt. 28:20. Paavali julistaa, että Hengen lahjat ja ilmestykset
on annettu seurakunnalle ' varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön,
Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan
uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen
täyteyttä vastaavan kypsyyden,'” Ef. 4:12, 13.” The Great Controversy pp. Viii, ix
Henkilökohtaista tutkistelua varten
“Henki annetaan vain niille, jotka nöyrästi odottavat Jumalaa saadakseen Häneltä
armoa ja voimaa. Jumalan voima odottaa heidän pyyntöään ja vastaanottamistaan.
Kun tämä luvattu siunaus uskossa omistetaan, se tuo kaikki muut siunaukset
mukanaan. Se on annettu Kristuksen armon runsauden mukaan, ja Hän on valmis
antamaan jokaiselle sielulle niin paljon, kuin se pystyy ottamaan vastaan.” - AT s. 650
“Jumala kutsuu niitä, jotka ovat Hänen sanansa tekijöitä. Heikkous, puolisydämisyys
ja päättämättömyys herättävät Saatanan haluja hyökkäyksiin, ja ne, jotka
mahdollistavat näiden piirteiden kasvun kaatuvat avuttomina maahan houkutusten
kuohuvissa aalloissa. Kaikki, jotka todistavat Kristuksen nimeen, ovat velvolliset
kasvamaan Kristuksen, kristittyjen Pään, täyteen mittaan.” - Testimonies for the
Church vol. 5 s. 263, 264
*****
4
Sapattina 24. tammikuuta 2015

Vakuuttaminen synnistä ja vanhurskaudesta
“Pyhän Hengen voimallisen toiminnan kautta Saatanan hallitus alistetaan ja
nujerretaan. Pyhä Henki vakuuttaa synnistä ja karkottaa sen sielusta ihmistoimijan
suostumuksella.... Kristuksen saavutusten kautta ihminen voi harjoittaa jaloimpia
voimiaan olemuksessaan ja karkottaa synnin sielustaan.” - My Life Today s. 43
Vakuuttava asiamies
1. Kun Totuuden Henki tulee, mistä ihmiset vakuuttuvat Jeesuksen lupauksen
mukaan?
Joh. 16:8-11 Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja
vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden,
koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; ja tuomion, koska tämän
maailman ruhtinas on tuomittu.
“Kristus täsmentää Pyhän Hengen tehtävää seuraavasti: »Kun hän tulee, niin hän
näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion» (Joh. 16: 8). Pyhä
Henki saa syntisen vakuuttumaan synnistä. Jos synnintekijä suostuu Hengen
elvyttävään vaikutukseen, hänet johdetaan parannukseen ja näkemään jumalallisten
vaatimusten noudattamisen tärkeys.” - Apostolien teot s. 42
“Pyhä Henki tuo voimaa, joka auttaa ihmistä voittamaan. Hengen toiminnan kautta
Saatanan hallitus nujerretaan. Pyhä Henki vakuuttaa synnistä ja karkottaa sen sielusta
ihmisen suostumuksella. Mieli on silloin tuotu uuden lain – vapauden kuninkaallisen
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lain – alaisuuteen.” - Our High Calling s. 152
2. Minkä ihanan työn kautta ihmisen ymmärtämyksen silmät valaistaan?
Ef. 1:17, 18 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden
Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi
teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät
kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään
“Kun Puolustaja tulee ja poistaa synnin vanhurskauden ja oikeuden kautta, ole
varovainen jos vastustat Jumalan Henkeä.... Ole halukas huomaamaan, mitä se
sinussa paljastaa. Luovu omasta tahdostasi, pitkään vaalimistasi omista tavoista, jotta
saisit totuuden periaatteet.” - Our High Calling s. 152
“Henki annettaisiin uudistavana voimana, jota ilman ei Kristuksen uhri hyödyttäisi
mitään. Pahuuden valta oli vuosisatojen kuluessa yhä voimistunut, ja ihmisten
alistuminen Saatanan vankeuteen oli hämmästyttävää. Syntiä voitiin vastustaa ja se
voitiin voittaa vain jumaluuden kolmannen persoonan valtavan voiman avulla, joka ei
tulisi rajoitetussa muodossa, vaan jumalallisen voiman koko täyteydessä. Henki vasta
tekee tehokkaaksi maailman Lunastajan suorittaman työn. Hengen kautta sydän
puhdistuu. Hengen kautta uskova tulee jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Kristus
on antanut Henkensä jumalallisena voimana voittamaan kaikki perityt ja hankitut
taipumukset pahaan ja painamaan seurakuntaan Hänen oman luonteensa.” Aikakausien toivo s. 649
Katumus
3. Mikä on ensimmäinen Pyhän Hengen toiminnan tulos?
Sak. 12:10, alkuosa Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin
asukasten päälle armon ja rukouksen hengen.
“Synnin katumus on ensimmäinen hedelmä, jonka Pyhän Hengen työ saa aikaan
elämässä. Se on ainoa prosessi, jonka avulla ääretön puhtaus heijastaa Kristuksen
kuvaa Hänen lunastetuissaan. Kristuksessa on kaikki täyteys. Tiede, joka ei ole
sopusoinnussa Hänen kanssaan, ei ole minkään arvoista. Hän opettaa meitä lukemaan
kaikki asiat Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, tuntemuksen erinomaisuuden
alapuolelle. Tämä tuntemus on korkeinta, mitä ihminen voi saavuttaa.” - (Manuscript
28 s. 1905) Seventh-Day Adventist Bible Commentary vol. 6 s. 1068
“Hänen rakkautensa ilmenemisen kautta, Hänen Henkensä vetoamisen kautta Hän
vetoaa ihmisiä katumaan; katumus on Jumalan lahja, ja kenet Hän vapahtaa, Hän
tekee ensin katuvaiseksi. Ihanin ilo tulee ihmiselle Hänen vilpittömän katumuksensa
kautta Jumalaa kohtaan, kun ihminen on rikkonut Jumalan lakia, ja uskon kautta
Jeesukseen, syntisen Lunastajaan ja Puolustajaan.” -Selected Messages book 1. s. 324
4. Mitä Herra tekee jatkuvasti tuodakseen ihmiset katumukseen?
Hoos. 11:4, alkuosa; Ihmissiteillä minä heitä vedin, rakkauden köysillä;
Joh. 12:32 Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni."
“Kristuksesta tuleva hyveellisyys on se, joka johtaa aitoon katumukseen... Emme voi
katua ilman Kristuksen Henkeä, niin kuin emme voi herättää omantuntommekaan,
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jotta voimme saada anteeksi Kristuksessa.” - Steps to Christ s. 26
“Jokainen sielu, joka vastaa tähän vetoomukseen, kääntyy pois vääryydestä.
Kristuksen on mahdollista pelastaa kaikki, jotka tulevat Hänen luokseen. Hän, joka
tulee Jeesuksen luo, asettaa jalkansa tikapuille, jotka ylettyvät maasta taivaaseen... Ne,
jotka uskovat Kristukseen, eivät koskaan katoa, eikä kukaan voi ottaa heitä Hänen
kädestään.” - Selected Messages 1. kirja s. 181, 182
5. Millaisena Jumala pitää jokaista, jonka totuuden Henki on vetänyt puoleensa,
ja jota Hän johtaa?
Room.8:13-16; Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te
Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki
kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne
jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme:
"Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan
lapsia.
Gal. 4:6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme
Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"
“Pyhä Henki on se, joka loistaa pimentyneisiin mieliin Vanhurskauden Auringon
kirkkaita säteitä; joka saa ihmissydämet palamaan niissä heränneen ymmärryksen
myötä iankaikkisuuden totuuksiin. Tämä esittää mielelle vanhurskauden korkean tason
ja vakuuttuneisuuden synnistä. Tämä innoittaa uskoa Häneen, joka ainoana voi
pelastaa synniltä; tämä toimii muuttaakseen luonnetta vetämällä pois kiinnostusta
sellaisista asioista, jotka ovat väliaikaisia ja katoavaisia, ja keskittää ne iankaikkiseen
perintöön. Henki luo uudeksi, jalostaa ja pyhittää ihmisiä, saaden heidät tulemaan
kuninkaallisen perheen jäseniksi, taivaallisen Kuninkaan lapsiksi.” - Gospel Workers
s. 286, 287
“Pyhän Hengen työtä on vakuuttaa maailma synnistä vanhurskaudesta ja tuomiosta.
Maailmaa voi varoittaa vain näyttämällä ne, jotka uskovat totuuteen, pyhittyneinä
totuuden kautta, toimivan korkeiden ja pyhien periaatteiden mukaan, ilmentävän
korkeaa, ylevää ymmärrystä linjasta, joka on vedetty niiden väliin, jotka pitävät
Jumalan käskyt, ja niiden, jotka polkevat ne jalkoihinsa.” - Seventh-day Adventist
Bible Commentary vol. 7 s. 980
Kääntymys
6. Mitä muuta suurta työtä Pyhä Henki tekee ihmisen sydämessä,
jos ihminen sen sallii? Mikä esimerkki Pyhän Hengen uudistamisesta
annetaan Raamatussa?
Joh. 3:5; Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny
vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
Tiit. 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan
laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
“Tunnustaessaan täydellisesti Pyhän Hengen vakuuttavan voiman Saulus näki
elämänsä erehdykset ja tajusi Jumalan lain kauaskantoiset vaatimukset. Hän, joka oli
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ollut ylpeä fariseus ja luottanut hyvien töittensä tuomaan vanhurskauteen, painoi nyt
päänsä Jumalan edessä nöyränä ja yksinkertaisesti kuin pieni lapsi. Hän tunnusti
oman kelvottomuutensa ja vetosi ristiinnaulitun ja ylösnousseen Vapahtajan
ansioihin. Saulus halusi päästä täydelliseen sopusointuun ja yhteyteen Isän ja Pojan
kanssa. Hän kaipasi palavasti anteeksiantamusta ja hyväksymistä. Siksi hän kohotti
hartaat anomuksensa armoistuimen puoleen. Tuon katuvan fariseuksen rukoukset
eivät olleet turhia. Hänen sydämensä sisimmät ajatukset ja tunteet muuttuivat
Jumalan armosta. Hänen jaloimmat ominaisuutensa tulivat sopusointuun Jumalan
iankaikkisten aivoitusten kanssa. Kristus ja hänen vanhurskautensa alkoivat merkitä
Saulukselle enemmän kuin koko maailma. Sauluksen kääntymys on vaikuttava
todiste Pyhän Hengen ihmeellisestä voimasta saattaa ihmiset synnintuntoon.” Apostolien teot s. 92, 93
7. Kuinka sielujen vihollinen reagoi, kun ihminen muuttuu Pyhän Hengen
voimasta? Kuinka tätä hengellistä kamppailua täytyisi tarkastella?
1 Piet. 5:8-10; Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri
niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina
uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa
kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen
kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä
tukeva, vahvistava ja lujittava.
Fil. 1:6 varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen
täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.
“Pyhän Hengen tehtävä on paljastaa mielelle sen pyhityksen luonne, jonka Jumala
hyväksyy. Pyhän Hengen toiminnan kautta sielu tulee valaistuksi ja luonne
uudistetaan, pyhitetään ja ylennetään.” - Selected Messages, 1. kirja s. 134
“Mitä suuremmat Saatanan yritykset ovat meidän tuhoamiseksemme, sitä suurempi
on voittomme niistä. Maailman Lunastaja esittää suunnitelmansa kamppailusta
kaikkine vaikeuksineen ja kehottaa meitä laskemaan sen hinnan. Hän ei toivo
seuraajiensa olevaan välinpitämättömiä Saatanan juonien suhteen. Heidän täytyy
tietää, mitä heidän on kohdattava ja valmistelu on tehtävä ehkäisemään hänen
juoniaan. Hän näyttää heille laajan pahuuden liittoutuman, joka on järjestetty Häntä
ja Hänen seuraajiaan vastaan, mutta Hän tekee selväksi, että heillä on Pyhän Hengen
apu puolellaan kamppailussa. Jumalan enkelit, jotka ovat kuolevaisilta silmiltä
piilossa, yhdistyvät asemissaan. Jeesuksen sotilaina heidän on pantava päälleen
panssari, jotta he eivät taistelisi 'ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan,
tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan.' He eivät
voisi tehdä mitään noita hirmuisia vihollisia vastaan ilman Kristusta ohjaamassa
heidän sotaansa.” - Signs of the Times, 21. joulukuuta 1891
Henkilökohtaista tutkistelua varten
“»Kun Hän tulee, niin Hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja
tuomion.» Sanan saarnaaminen ei hyödytä mitään ilman Pyhän Hengen jatkuvaa
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läsnäoloa ja apua. Hän on ainoa opettaja, joka kykenee opettamaan jumalallista
totuutta. Vain silloin, kun totuuden mukana sydämeen tulee Henki, se herättää
omantunnon ja uudistaa elämän. Ihminen voi kykenevästi esittää Jumalan sanan
kirjainta, hän saattaa tuntea kaikki sen käskyt ja lupaukset, mutta ellei Pyhä Henki
kirkasta totuutta, ei ainoakaan sielu lankea Kallioon ja murru. Ei mikään tietomäärä,
eivät suuretkaan edut tee ihmisestä valon välittäjää ilman Pyhän Hengen
myötävaikutusta. Evankeliumin siemenen kylvö ei menesty, ellei taivaan kaste herätä
sitä henkiin. Ennen kuin ainoatakaan Uuden testamentin kirjaa oli kirjoitettu tai yhtään
evankeliumin sanaa saarnattu Kristuksen taivaaseenastumisen jälkeen, Pyhä Henki tuli
rukoilevien apostolien päälle. Silloin heidän vihollisensakin todistivat heistä: »Te
olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne.» Apt. 5: 28.” - AT s. 649, 650
*****
5
Sapattina 31. tammikuuta 2015

Pyhän Hengen vuodattamisen aika
Kristuksen taivaaseen astuminen oli merkkinä siitä, että hänen seuraajiensa tuli saada
luvattu siunaus. Heidän oli odotettava sitä ennen kuin ryhtyivät työhönsä. Käytyään
sisälle taivaan porteista Kristus joutui enkelien ihailevan palvonnan kohteeksi. Niin
pian kuin nämä kunnianosoitukset päättyivät, Pyhä Henki laskeutui opetuslasten ylle
vuolaina virtoina, ja Kristus todella kirkastui nyt sillä kirkkaudella, mikä hänellä oli
Isän tykönä iankaikkisuudesta asti. Hengen vuodatus helluntaina oli taivaan tiedotus
siitä, että Lunastajan virkaan vihkiminen oli tapahtunut. Lupauksensa mukaan hän oli
lähettänyt Pyhän Hengen taivaasta seuraajilleen merkiksi siitä, että hän oli pappina ja
kuninkaana saanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä ja että hän oli kansansa
Voideltu. ” - Apostolien teot s. 32, 33
Lunastussuunnitelma
1. Mitä menettelytapoja ja väitteitä Saatana käytti houkuteltuaan Aadamin ja
Eevan syntiin? Mitä paikkaa hän etsii saadakseen syntiset hallintaansa?
Joh. 8:44; 44. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa.
Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei
totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on
valhettelija ja sen isä.
Sak. 3:1 Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin
edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä.
”Suuren taistelun alkaessa Saatana oli väittänyt, ettei Jumalan lakia voinut noudattaa,
että oikeus oli ristiriidassa armon kanssa sekä että, jos lakia rikottaisiin, syntisen olisi
mahdotonta saada anteeksi. Saatana vaati, että jokaisen synnin täytyi saada
rangaistuksensa, ja jos Jumala jättäisi synnin rankaisematta, ei Hän olisikaan totuuden
ja vanhurskauden Jumala. Kun ihmiset rikkoivat Jumalan lain ja uhmasivat Hänen
tahtoansa, silloin Saatana riemuitsi. Hän selitti tämän todistavan, ettei lakia voida
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totella; eikä ihmiselle voida antaa anteeksi. Koska Saatana kapinansa jälkeen oli
karkoitettu taivaasta, hän vaati, että ihmissukukin on ainiaaksi suljettava pois
Jumalan suosiosta. Hän väitti, ettei Jumala voi olla oikeudenmukainen ja samalla
armollinen syntiselle.” - Aikakausien toivo s. 734
2. Kun Saatana iloitsi onnistuneensa johtamaan Aadamin ja Eevan syntiin, mitä
Jumala ja Jeesus olivat jo tehneet?
1 Moos. 3:15; Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja
hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä
kantapäähän."
1 Joh. 3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta
asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
“Ihmisen lankeemus aiheutti suuren surun koko taivaassa. Synnin kirous oli turmellut
Jumalan luoman maailman, jota kurjuuteen ja kuolemaan tuomitut olennot nyt
asuttivat. Lakia rikkoneilla ei näyttänyt olevan mitään toivoa. Pelastussuunnitelma oli
laadittu ennen maan luomista, sillä Kristus on teurastettu Karitsa »hamasta maailman
perustamisesta» (Ilm. 13: 8). Kuitenkin täytyi jopa kaikkeuden Kuninkaan käydä
mielessään kamppailua, ennen kuin hän taipui antamaan Poikansa kuolla syyllisen
ihmissuvun puolesta. Mutta »niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä» (Joh. 3: 16). Oi sitä lunastuksen salaisuutta! Oi sitä rakkautta,
joka Jumalalla oli maailmaa kohtaan, joka ei rakastanut häntä! Kuka voi käsittää sen
rakkauden syvyyttä, »joka on kaikkea tietoa ylempänä»? Halki loputtomien
aikakausien yrittävät kuolemattomat olennot käsittää tuon käsittämättömän
rakkauden salaisuutta ihmetellen ja ihaillen sitä.” - Patriarkat ja profeetat s. 43, 44
3. Kuinka Jeesus eli maan päällä täyttääkseen lunastussuunnitelman ja siten
kumotakseen Saatanan syytökset?
Joh. 15:10; Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani,
niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
Joh. 4:34; Ettekö sano: 'Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu'? Katso,
minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat
valjenneet leikattaviksi.
Joh. 6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen
tahtonsa, joka on minut lähettänyt.
“Jumalan rakkaus ilmenee Hänen vanhurskaudessaan yhtä hyvin kuin Hänen
armossaan. Vanhurskaus on Hänen valtaistuimensa perustus ja Hänen rakkautensa
hedelmä. Saatanan tarkoitus oli ollut erottaa armo totuudesta ja vanhurskaudesta. Hän
koetti todistaa, että Jumalan lain vanhurskaus on rauhan vihollinen. Mutta Kristus
osoitti, että Jumalan suunnitelmassa ne kuuluvat erottamattomasti yhteen, eikä toinen
voi olla olemassa ilman toista. »Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus
ja rauha antavat suuta toisillensa.» Ps. 85: 10. Elämällään ja kuolemallaan Kristus
todisti, ettei Jumalan vanhurskaus tehnyt tyhjäksi Hänen armoaan, vaan että synti
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voitiin antaa anteeksi, sekä että laki on vanhurskas ja sitä voidaan täydellisesti
noudattaa. Saatanan syytökset tehtiin tyhjiksi. Jumala oli antanut ihmiselle selvän
todistuksen rakkaudestaan.” - Aikakausien toivo s. 735
Syyttäjän kohtalo
4. Mitä Jeesus lupasi opetuslapsilleen, tietäen etukäteen kärsimyksensä ja
kuolemansa, kuten myös ylösnousemuksensa?
Joh. 14:30; 30. En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas
tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.
Joh. 16:8, keskiosa, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin.... ja tuomion, koska
tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
Joh. 12:31 Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää
heitettämän ulos.
“Kun Hänen oli astuttava viimeisiä askeleitaan alennuksensa tiellä, kun syvin tuska
lähestyi Hänen sieluaan, Hän sanoi opetuslapsilleen: »Maailman ruhtinas tulee, ja
minussa hänellä ei ole mitään.» »Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän
maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos». Joh. 14:30; 16:11; 12:31. Profeetallisella
silmällään Jeesus näki, mitä tapahtuisi Hänen viimeisessä suuressa taistelussaan. Hän
tiesi, että kun Hän huudahtaisi: »Se on täytetty!» koko taivas riemuitsisi. Hänen
korvansa kuulivat kaukaisia säveliä ja voitonhuutoja taivaan saleista. Hän tiesi, että
silloin soitettaisiin Saatanan valtakunnan kuolinkelloja ja että Kristuksen nimi kaikuisi
maailmasta toiseen yli koko maailmankaikkeuden. Hän tiesi, että totuus, varustettuna
Pyhän Hengen voimalla, suoriutuisi voittajana taistelussaan pahaa vastaan, ja että
veren tahraama lippu oli liehuva voitokkaana Hänen seuraajiensa yllä. Kristus taivutti
päänsä ja kuoli, mutta Hän pysyi lujana uskossaan ja kuuliaisuudessaan Jumalaa
kohtaan. »Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: 'Nyt on tullut pelastus ja
voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja Hänen Voideltunsa valta, sillä meidän
veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on
heitetty ulos.'» Ilm. 12: 10.” - Aikakausien toivo s. 657, 733
Edeltäkäsin hankittu vanhurskaus
5. Millaiseksi Jeesus tuli syntisille, jotka ottaisivat vastaan Hänen verensä heidän
syntiensä anteeksiannon merkiksi?
Jer. 23:6; Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on
hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän vanhurskautemme.'
1 Kor. 1:30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on
tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja
lunastukseksi,
“Jumala oli ilmaissut inhonsa kapinan periaatteita kohtaan. Koko taivas näki hänen
oikeamielisyytensä sekä saatanan tuomiossa että ihmisen lunastuksessa. Lucifer oli
selittänyt, että jos Jumalan laki oli muuttumaton eikä sen määräämää rangaistusta
voitu peruuttaa, täytyi jokaisen rikkojan tulla ikuisesti suljetuksi pois Luojan
suosiosta. Hän oli väittänyt, että syntinen sukukunta oli joutunut pelastuksen
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ulkopuolelle ja oli näin ollen oikeudenmukaisesti hänen omaisuuttaan. Mutta
Kristuksen kuolema oli sellainen ihmisen hyväksi annettu todiste, jota ei voinut
kumota. Lain määräämä rangaistus kohtasi häntä, joka oli Jumalan vertainen, ja
ihminen oli vapaa ottamaan vastaan Kristuksen vanhurskauden sekä saattoi katuvalla
ja nöyrällä elämällä voittaa saatanan vallan, samoin kuin Jumalan Poika oli sen
voittanut. Siten Jumala on vanhurskas ja voi myös vanhurskauttaa kaikki, jotka
uskovat Jeesukseen.” - Suuri taistelu s. 493
Hengen vuodattamisen aika
6. Mitä tapahtui heti, kun Jeesus sai voiton?
Ilm. 12:9-11; Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi
kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä
heitettiin hänen kanssansa. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on
tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta,
sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme
edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja
todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit
kuolemaan asti.
Room. 8:33, 34 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka
vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on
kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös
rukoilee meidän edestämme.
“Todistaessaan Jumalan lain muuttumattomaksi Golgatan risti samalla julistaa koko
maailmankaikkeudelle, että synnin palkka on kuolema. Kuolevan Vapahtajan
huudossa: »Se on täytetty», oli ennustus saatanan kuolemasta. Kauan kestänyt suuri
taistelu oli silloin ratkaistu ja pahan lopullinen hävittäminen varmistettu. Jumalan
Poika kulki haudan porttien kautta, »että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli
kuolema vallassaan, se on: perkeleen». Hebr. 2: 14. Tuomion lopullisessa
toimeenpanossa näkyy, ettei synnillä ole mitään olemassaolon perustetta. Kun koko
maailman tuomari kysyy saatanalta: »Minkä tähden sinä olet tehnyt kapinan minua
vastaan ja riistänyt minulta valtakuntani alamaisia?» ei synnin alkuunpanija voi
millään puolustaa itseään. Jokainen suu tukitaan; kaikki kapinalliset vaikenevat.” S. t.
494
“Saatana ja kaikki, jotka ovat yhtyneet hänen kapinaansa, tuhotaan. Synti ja syntiset
häviävät, niin ettei heistä jää juurta eikä oksaa (Mal. 4:1) — Saatana on juuri ja hänen
seuraajansa oksat.” - Aikakausien toivo s. 736
7. Annettiinko Pyhän hengen vuodatus alkuseurakunnalle Jeesuksen sanojen
mukaan?
Joh. 7:38, 39; Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu
sanoo, juokseva elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti
saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä
ollut kirkastettu.
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Joh. 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen
pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä
menen, niin minä hänet teille lähetän.
“Antaessaan opetuslapsilleen lupauksen Hengestä Kristus lähestyi maallisen
toimintansa loppua. Hän seisoi ristin varjossa ja käsitti täysin syyllisyyden taakan,
mikä tulisi painamaan häntä synnin kantajana. Ennen jättäytymistään uhrattavaksi hän
selosti opetuslapsilleen erittäin oleellista ja täydellistä lahjaa, jonka hän oli antava
seuraajilleen — lahjaa, joka toisi hänen armonsa äärettömät varat heidän ulottuvilleen.
»Minä olen rukoileva Isää», hän sanoi, »ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan
teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan,
koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän
tykönänne ja on teissä oleva» (Joh. 14: 16,17). Vapahtaja viittasi eteenpäin siihen
aikaan, jolloin Pyhä Henki tulisi suorittamaan voimallista työtä hänen edustajanaan.” Apostolien teot s. 39
“Uskollisena lupaukselleen, Jumalallinen, astuttuaan taivaan saleihin, antoi
täyteydestään seuraajilleen maan päällä. Hänen noustuaan valtaistuimelle Jumalan
oikealle puolelle osoitettiin Hengen vuodatuksella opetuslapsille” - Education s. 95
Henkilökohtaista tutkistelua varten
“Mutta kun Kristus taivaaseen astumisensa jälkeen nousi sen valtakuntansa
valtaistuimelle, jossa hän toimii ihmisten välimiehenä, se ilmaistiin Pyhän Hengen
vuodatuksella. Henki annettiin helluntaipäivänä. Kristuksen todistajat julistivat
ylösnousseen Vapahtajan voimaa. Taivaallinen valo loisti Kristuksen vihollisten
pettämien sokaistuun mieleen. Nyt he näkivät hänet korotettuna 'päämieheksi ja
vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.' Ap.t. 5:31.
He näkivät hänet taivaan kirkkauden ympäröimänä, valmiina jakamaan rajattomia
aarteita kaikille, jotka kääntyisivät kapinallisuudestaan. Kun apostolit julistivat sitä
kirkkautta, joka ainokaisella Pojalla on Isältä, se sai kolmetuhatta sielua näkemään
oman tilansa todella syntiseksi ja turmeltuneeksi sekä Kristuksen ystäväkseen ja
lunastajakseen. Ihmisissä vaikuttava Pyhän Hengen voima korotti ja kirkasti Kristusta.
Usko sai nämä uskovaiset ymmärtämään, että hän oli antautunut nöyryytyksiin,
kärsimyksiin ja kuolemaan, jotta he eivät hukkuisi, vaan heillä olisi iankaikkinen
elämä. Kun Henki ilmaisi Kristuksen, he tajusivat hänen voimansa ja
majesteettiutensa ja ojensivat uskossa kätensä hänen puoleensa sanoen: 'Minä uskon.'”
- Kristuksen vertaukset s. 81
*****
6
Sapattina 7. helmikuuta 2015

Luonteen muuttaminen
“Jumalan Henki toimii uskovan sielussa auttaen häntä kehittymään tottelevaisuuden
tasosta toiseen, päästen voimasta suurempaa voimaa, armosta armoon Jeesuksessa
Kristuksessa.” - Selected messages 1. kirja s. 375
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Katumus
1. Mikä tieto on olennaista, jotta sydän voi muuttua?
Ps. 19:12; Myös sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on
suuri palkka.
Ps. 40:12; Sinä, Herra, älä sulje minulta laupeuttasi, sinun armosi ja totuutesi
varjelkoon minua aina.
Ps. 139:24; Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut
iankaikkiselle tielle.
Room. 3:20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain
teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
“Mutta kun sydän antautuu Jumalan Hengen vaikutuksen alaiseksi, niin omatunto
herkistyy ja syntinen tajuaa jotakin Jumalan pyhän lain syvällisyydestä ja
loukkaamattomuudesta, hänen hallintonsa perustasta taivaassa ja maan päällä.
'Valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen' (Joh. 1:9), valaisee sielun salaiset sopukat, ja
pimeyden salaisuudet tulevat julki. Synnintunto valtaa mielen ja sydämen. Syntinen
tajuaa Herran vanhurskauden ja kauhistuu ajatusta, että hänen olisi astuttava omassa
syyllisyydessään ja saastaisuudessaan sydänten Tutkijan eteen. Hän tajuaa Jumalan
rakkauden, pyhyyden kauneuden, puhtauden ilon; hän haluaa tulla puhdistetuksi ja
päästä jälleen taivaan yhteyteen.” - Tie Kristuksen luo s. 18
“Näin on oleva kaikkien, jotka katsovat Kristukseen. Mitä lähemmäksi Jeesusta
tulemme ja mitä selkeämmin tajuamme hänen luonteensa puhtauden, sitä selkeämmin
näemme synnin kauhistavan synnillisyyden ja sitä vähäisemmäksi käy halumme
ylistää itseämme. Sielumme ojentautuu alati Jumalan puoleen, ja alati vilpittöminä ja
murtuneina tunnustamme syntimme ja nöyrrytämme sydämemme hänen edessään.
Jokaisella kristillisen vaelluksemme askeleella katumuksemme vain syvenee.”–
Apostolien teot s. 451
2. Miten Daavid reagoi, kun hän ymmärsi tilansa syntisenä?
Ps. 51:1-4, Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi, kun profeetta Naatan tuli hänen
luokseen, sen jälkeen kuin hän oli yhtynyt Batsebaan. Jumala, ole minulle armollinen
hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut
puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni.
Ps. 51:9-12 9. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä
lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne
luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki
minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva
henki.
“Jumalan Henki vastaa jokaisen katuvan sydämen huutoon; sillä katumus on Jumalan
lahja ja todiste siitä, että Kristus vetää sielua puoleensa. Emme voi katua syntiä ilman
Kristusta, emmekä saa anteeksi ilman Kristusta.... Katumuksen on ajateltu olevan työ,
jonka syntisen täytyy tehdä itse, jotta hän voisi tulla Kristuksen luo. Ajatellaan, että
syntisen täytyy hankkia itselleen kelpoisuus, jotta saisi Jumalan armon siunauksen.
On totta, että anteeksianto edellyttää katumusta, sillä vain rikkinäinen ja katuvainen
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sydän kelpaa Jumalalle, sillä syntinen ei voi itse saattaa itseään katumukseen tai
valmistella itseään tullakseen Kristuksen luo. Jos syntinen ei kadu, hänelle ei voida
antaa anteeksi; mutta kysymys kuuluu, onko katumus syntisen työtä vai Kristuksen
lahja. Onko syntisen odotettava kunnes hän täyttyy syntiensä katumuksesta, ennen
kuin hän voi tulla Kristuksen luo? Ensimmäinen askel kohti Kristusta otetaan Jumalan
Hengen puoleensa vetämisen kautta; kun ihminen vastaa tähän, hän etenee kohti
Kristusta, jotta hän voisi katua.” - Selected Messages 1. kirja s. 381, 390
Jumalan tahdon tekeminen
3. Mitä sielu etsii sitten kun anteeksiantamus ja vanhurskautus on annettu
hänelle?
Ps. 119:33-37; Opeta minulle, Herra, käskyjesi tie, niin minä seuraan sitä loppuun
asti. Anna minulle ymmärrys ottaakseni sinun laistasi vaarin ja noudattaakseni sitä
kaikesta sydämestäni. Anna minun vaeltaa sinun käskyjesi polkua, sillä sitä minä
halajan. Anna minun sydämeni taipua sinun todistuksiisi, ei väärän voiton puoleen.
Käännä silmäni pois turhuutta katselemasta, anna minun saada virvoitus sinun
teilläsi.
1 Joh. 2:15-17 Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki
lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä
kumoon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö
minun Isäni huonetta markkinahuoneeksi." Silloin hänen opetuslapsensa muistivat,
että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut."
“Sama Jumalallinen mieli, joka vaikuttaa luonnossa, puhuttelee ihmissydämiä ja luo
sanoinkuvaamattoman kaipuun johonkin sellaiseen, mitä ihmisillä ei ole. Maailman
hyvyys ei kykene tyydyttämään heidän kaipuutaan. Jumalan Henki suostuttelee heitä
etsimään sellaista, mikä yksin voi suoda rauhan ja levon – Kristuksen armoa,
pyhyyden iloa. Näkyvillä ja näkymättömillä voimilla Vapahtajamme pyrkii alati
suuntaamaan ihmisten mielen pois tyydytystä tuottamattomista synnillisistä
nautinnoista niihin äärettömiin siunauksiin, joista he pääsevät osalliseksi Hänessä.” Tie Kristuksen luo s. 21, 22
4. Mikä muutos ilmenee sydämessä, joka vastaanottaa Pyhän Hengen?
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,
“Pyhä Henki puhdistaa sydämen. Hengen kautta uskovasta tulee osa jumalallista
luontoa. Kristus on antanut Henkensä taivaallisena voimana, jotta ihminen voittaisi
kaikki perityt ja hankitut taipumukset pahaan, ja ilmentääkseen omaa luonnettaan
seurakunnassaan.
Kun Jumalan Henki ottaa sydämen valtaansa, se muuttaa elämän. Syntiset ajatukset
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poistuvat, pahat teot hylätään; rakkaus, nöyryys ja rauha ottavat vihan, kateuden ja
kiistojen paikan. Ilo ottaa surun paikan ja omatunto heijastaa taivaan iloa. Kukaan ei
näe kättä, joka nostaa taakan tai pitelee valoa joka laskeutuu alas taivaallisista
saleista. Siunaus saapuu, kun sielu uskon kautta antautuu Jumalalle. Silloin voima,
jota ihmissilmä ei näe, luo uuden luomuksen Jumalan kuvaksi.” -My Life Today s. 46
Jeesuksen mietiskely ja Hänessä pysyminen
5. Kuinka ihminen voi muuttua Jumalan kuvaksi?
2. Kor. 3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta
kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.
“Pyhä Henki on hengellisen elämän hengitystä sielussa. Osallisuus Hengestä on
osallisuutta Kristuksen elämästä. Se täyttää vastaanottajan Kristuksen
ominaisuuksilla. Uskonto, joka tulee Jumalalta, on ainoa uskonto, joka johtaa
Jumalan luo. Jotta voisimme palvella Häntä oikein, meidän täytyy syntyä
jumalallisesta Hengestä. Tämä puhdistaa sydämen ja uudistaa mielen, antaen uusia
ulottuvuuksia Jumalan tuntemiselle ja rakastamiselle. Se antaa meille halun totella
kaikkia Hänen vaatimuksiaan. Tämä on todellista palvelusta. Se on Pyhän Hengen
työn hedelmä. Hengen kautta jokainen rukous on hyväksytty Hänen silmissään.
Milloin vain sielu kurottaa kohti Herraa, siellä Henki ilmenee toiminnassaan, ja
Jumala ilmaisee itsensä tuolle sielulle. Tällaisia palvelijoita Hän etsii. Hän odottaa
vastaanottavansa heidät ja tekee heistä poikiaan ja tyttäriään.” - My Life Today s. 46
6. Kenen
kanssa
kaikkien
on
oltava
jatkuvasti
yhteydessä
uskonpuhdistustyössä, jotta se muuttaisi elämän ja luonteen?
Joh. 1:15, 5; Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä
sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut
ennen kuin minä." ... Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.
Room. 8:26, 27 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme
tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse
rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija
tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien
edestä.
“Jumala ei pyydä meitä tekemään omalla voimallamme sitä työtä, joka on
edessämme. Hän on varannut jumalallisen avun kaikkiin niihin vaikeisiin tilanteisiin,
missä inhimilliset voimamme eivät riitä. Hän antaa Pyhän Hengen auttamaan
jokaisessa ahdingossa, lujittamaan toivoamme ja varmuuttamme, valistamaan
mieltämme ja puhdistamaan sydämemme.” - Todistusaarteita 3. kirja s. 202
"Voi kunpa kaikki ymmärtäisivät, että ilman Kristusta he eivät voi tehdä mitään! Ne,
jotka eivät kokoonnu Hänen luokseen, hajaantuvat ympäriinsä. Heidän tekonsa ja
ajatuksensa eivät ruoki oikeaa luonnetta ja heidän vaikutuksensa on hyvää tuhoava.
Teoillamme on kaksijakoinen vaikutus; kuinka ne vaikuttavat muihin, ja myös meihin
itseemme. Tämä vaikutus on joko siunaus tai kirous niille, keiden kanssa olemme
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vuorovaikutuksessa. Kuinka vähän arvostammekaan tätä tosiasiaa. Teot muodostavat
tapoja ja tavat luonteen, ja jos emme vartioi tapojamme, meitä ei hyväksytä osaksi
taivaallisia toimijoita pelastuksen työssä, ei valmisteta pääsemään taivaallisiin
saleihin, joita Jeesus on mennyt valmistamaan; eikä siellä tule olemaan kukaan muu
kuin ne, jotka ovat antaneet tahtonsa ja tapansa olemaan Jumalan tahtoa ja tapoja. Se,
jonka luonne on koeteltu, joka on seissyt koetuksen hetkellä, joka on osallinen
jumalallisesta luonnosta, on niiden joukossa, jotka Kristus julistaa siunatuiksi." Fundamentals of Christian Education s. 194
7. Mitä se sielu saavuttaa, jota Pyhä Henki johtaa?
1 Tess. 4:3; Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta,
2 Tess. 2:13, 14 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän
tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi
teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös
kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
"Niille, jotka pyytävät, Jeesus antaa Pyhän Hengen; sillä se on välttämätöntä, jotta
jokainen uskova pääsisi pois saastasta ja lain kirouksesta ja tuomitsemisesta. Pyhän
Hengen työn ja totuuden pyhityksen kautta uskovasta tulee sopiva taivaan saleihin;
sillä Kristus toimii meissä ja Hänen vanhurskautensa on päällämme. Ilman tätä ei
yksikään sielu ole kelvollinen taivaaseen. Emme tule nauttimaan taivaasta, jos emme
tule sopiviksi sen pyhään ilmapiiriin Hengen ja Kristuksen vanhurskauden
vaikutuksesta." - Selected Messages vol. 1 s. 394
Henkilökohtaista tutkistelua varten
Ps. 130:3; Sananl. 28:13
"Ne, jotka on otettu Jumalan perheeseen, ovat muuttuneet Hänen Henkensä kautta.
Itseriittoisuus ja valtava oman minän rakastaminen on muuttunut itsensä kieltämiseksi
ja valtavaksi Jumalan rakkaudeksi. Kukaan ei saa pyhyyttä syntymäoikeutena eikä
tule siten uskolliseksi Jumalalle millään keinoilla. 'Ilman minua te ette saa aikaan
mitään', Kristus sanoo. Joh. 15:5. Ihmisen hurskaus on kuin 'saastainen vaate'. Mutta
Jumalan kanssa kaikki on mahdollista. Lunastajan voimassa heikosta, erehtyväisestä
ihmisestä voi tulla enemmän kuin sen pahan valloittaja, joka piirittää häntä." Selected Messages, 1 kirja s. 310
*****
7
Sapattina 14. helmikuuta

Pyhän Hengen uudistava voima
“Pyhä Henki koettaa asua jokaisessa sielussa. Jos se toivotetaan tervetulleeksi
kunnioitettuna vieraana, se, joka vastaanottaa sen, tulee täydelliseksi Kristuksessa.
Alkanut hyvä työ päätetään; pyhät ajatukset, taivaalliset kiintymykset ja Kristuksen
kaltaiset teot ottavat epäpuhtaiden ajatusten, vääristyneiden tunteiden ja kapinallisten
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tekojen paikan.” - (Counsels on Health s. 561 (1896)) Latter Day Events s. 187
Jumalan tahtoon alistuminen
1. Mitä tarvitaan kipeästi, jotta Pyhä Henki voisi tehdä työtään ihmisen
sydämessä ja mielessä?
Hebr. 12:9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me
kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että
eläisimme?
“Ennen kuin uskovalla on mahdollisuus olla Kristuksen kaltainen, täytyy olla
tottelevainen lain kaikille periaatteille. Mutta ihminen yksin ei voi saavuttaa tätä tilaa.
Pyhyys, joka hänellä on oltava Jumalan sanojen mukaan ennen kuin hän voi olla
pelastunut, on jumalallisen armon työn tulosta, kun hän kumartaa totuuden Hengen
kuria pitävälle ja hillitsevälle vaikutukselle... “Jos pysymme Kristuksessa, jos
Jumalan rakkaus asuu sydämessä, tunteemme, ajatuksemme ja tekomme on
sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Pyhitetty sydän on sopusoinnussa Jumalan
lain periaatteiden kanssa... Herra pitää kaikki poikansa ja tyttärensä iloisina,
rauhallisina ja tottelevaisina. Uskon harjoittamisen kautta uskova saa omistukseensa
nämä siunaukset. Uskon kautta jokainen luonteen vajavaisuus tulee tuetuksi, jokainen
tahra puhdistetuksi, jokainen virhe korjatuksi ja jokainen taito kehitetyksi.” - The
Desire of Ages s. 532, 563, 564
2. Mikä esimerkki Raamatussa kuvaa sitä, kuinka Jumalan Henki muokkaa
sielua?
Jer. 18:6 "Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niinkuin tekee tuo
savenvalaja, sanoo Herra. Katso, niinkuin savi on savenvalajan kädessä, niin te
olette minun kädessäni, te Israelin heimo.
“Herra Jeesus toimii Pyhän Hengen kautta; se on Hänen edustajansa. Sen kautta Hän
täyttää sielun hengellisellä elämällä, nopeuttaa sen toimintatarmoa hyvään, puhdistaa
sen moraalisesta saastasta ja antaa sille sopivuuden Hänen valtakuntaansa.
Jeesuksella on valtavia siunauksia lahjoitettavanaan, runsaita lahjoja jaettavana
ihmisille. Hän on ihmeellinen Neuvonantaja, ääretön viisaudessa ja voimassa; ja jos
tiedostamme Hänen Henkensä voiman ja annamme Hänen muokata itseämme,
tulemme täydellisiksi Hänessä. Mikä ajatus tämä onkaan! “Hänessä on jumaluus
ruumiillistunut koko täyteydessään, ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä
täyteydestä osallisiksi.” Kol. 2:9, 10 Ihmissydän ei koskaan tunne onnellisuutta jos se
ei alistu Jumalan Hengen muokattavaksi. Henki tekee uudistuneen sielun mallin,
Jeesuksen Kristuksen, mukaiseksi. Hengen vaikutuksen kautta vihollisuus Jumalaa
kohtaan muuttuu uskoksi ja rakkaudeksi, ylpeys nöyryydeksi. Sielu saavuttaa
totuuden kauneuden, ja luonteen erinomaisuus ja täydellisyys tuo kunniaa
Kristukselle. Kun nämä muutokset tapahtuvat, enkelit puhkeavat ihastuttavaan
lauluun ja Jumala ja Kristus iloitsevat sieluista, jotka ovat Jumalan kaltaisia.” -God's
Amazing Grace s. 196
3. Mitä muutoksia tapahtuu ihmisen elämässä, kun hän antautuu Hänelle?
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2 Kor. 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on
vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
“Sinä et voi muuttaa sydäntäsi, sinä et voi itse kiinnittää sen tunteita Jumalaan; mutta
sinä voit valita Hänen palvelemisensa. Voit antaa Hänelle tahtosi. Silloin Hän
vaikuttaa sinussa tahtomisen ja tekemisen oman mielisuosionsa mukaan. Näin koko
luontosi joutuu Kristuksen Hengen hallintaan, tunteesi keskittyvät Häneen ja
ajatuksesi ovat sopusoinnussa Hänen kanssaan.... Jos käyttäisit tahtoasi oikein,
elämässäsi saattaisi tapahtua täydellinen muutos. Alistamalla tahtosi Kristuksen
ohjaukseen sinä saat liittolaiseksesi voiman, joka on kaikkia hallituksia ja valtoja
ylempi. Sinä saat ylhäältä voimaa, joka pysyttää sinut lujana, ja antautumalla täten
alati Jumalalle sinä kykenet elämään uutta elämää, uskon elämää.”Tie Kr. luo s. 40, 41
Vilpittömyys
4. Kuinka Pyhän Hengen vaikutus toimii kääntyneessä sielussa?
Ps. 139:23, 24 Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja
tunne minun ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut
iankaikkiselle tielle.
“Jokainen oikea vaikutin on lähtöisin Kristuksesta. Hän on ainoa, joka voi juurruttaa
sydämeen vihollisuuden syntiä vastaan. Kaikki totuuden ja puhtauden kaipuu, kaikki
tietoisuus omasta syntisyydestämme on osoituksena siitä, että Hänen Henkensä
vaikuttaa sydämissämme.” - Tie Kristuksen luo s. 20
“Ne, jotka kulkevat ja puhuvat Jumalan kanssa, harjoittavat Kristuksen lempeyttä.
Heidän elämässään kieltäymys, nöyryys ja itsehillintä ovat yhdistyneet pyhään
hartauteen ja ahkeruuteen. Kun he etenevät taivasta kohti, luonteen terävät, karkeat
reunat sijoittuvat ja nähtävissä on jumalallisuutta. Pyhä Henki, täynnä armoa ja
voimaa, toimii mielessä ja sydämessä. Pyhä Henki puhdistaa, hallitsee sydäntä, jonka
Jeesus on tehnyt asumukseksensa. Ihminen tekee raskaita ponnistuksia saadakseen
luonteensa sopusointuun Jumalan kanssa. Hän välttää kaikkea, mikä on vastoin
Jumalan ilmaistua tahtoa ja mieltä.” - God's Amazing Grace s. 206
5. Mikä halu täyttää sen, joka tahtoo muuttua yhä enemmän?
Fil. 4:8; Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa,
mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on
jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa;
1 Piet. 1:13-16 Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi
toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.
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. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa
pyhät, sillä minä olen pyhä."
“Muuttuminen epäpyhyydestä pyhyyteen on jatkuvaa. Päivästä toiseen Jumala
työskentelee ihmisen pyhittämiseksi, ja ihmisen tulee toimia yhteistyössä hänen
kanssaan pyrkimällä uutterasti vaalimaan oikeita tottumuksia. Hänen tulee kartuttaa
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avuja; kun hän kartuttaa niitä, Jumala toimii hänen hyväkseen moninkertaistamalla
ne. Vapahtajamme on aina valmis kuulemaan ja täyttämään katuvan sydämen
rukouksen, ja armo ja rauha lisääntyvät hänen uskollisillaan. Kernaasti hän suo heille
ne siunaukset, joita he tarvitsevat kamppailussaan kaikkea sitä pahaa vastaan, mikä
heitä saartaa.” - Apostolien teot s. 408, 409
“Herra ei aio esittää meille tahtoa tai tekemistä. Hänen armonsa on annettu
toimimaan meissä, jotta tahtoisimme ja tekisimme, mutta ei koskaan korvaamaan
ponnisteluitamme. Sielumme herätetään yhteistyöhön. Pyhä Henki toimii meissä,
jotta löytäisimme oman pelastuksemme. Tämä on käytännön läksy, jonka Pyhä Henki
pyrkii opettamaan meille. 'Jumala on se, joka vaikuttaa teissä sekä tahtomisen että
tekemisen oman mielisuosionsa mukaan.'” -(The Youth's Instructor, 20. elokuuta
1903) Messages to Young People s. 147
Muuttunut luonne
6. Mikä suuri etuoikeus niillä, jotka elävät Jumalan kanssa, on? Mitä
esimerkkejä löydetään Raamatusta sydämestä, joka on muuttunut Pyhän
Hengen uudistavasta vaikutuksesta?
1 Joh. 4:13; Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että
hän on antanut meille Henkeänsä.
1 Joh. 3:24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja
siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille
antanut.
“Edes Johanneksella, rakastetulla opetuslapsella, josta Vapahtajan kaltaisuus kuvastui
täydellisimmin, ei ollut tuota suloista luonteenlaatua luonnostaan. Hän ei ollut vain
itsevarma ja kunnianhimoinen vaan myös kiivasluontoinen ja loukkauksista
närkästyvä. Mutta kun jumalallisen Olennon luonne paljastui hänelle, hän tajusi oman
vajavaisuutensa, ja tämä tietoisuus sai hänet nöyrtymään. Se lujuus ja kärsivällisyys,
se voima ja hellyys, se majesteettius ja sävyisyys, minkä hän näki Jumalan Pojan
jokapäiväisessä elämässä, täytti hänen sielunsa ihailulla ja rakkaudella. Päivä päivältä
hänen sydämensä ojentautui yhä lähemmäs Kristusta, kunnes rakkaudessa Mestaria
kohtaan hän ei enää nähnytkään itseään. Hänen kostonhaluinen, kunnianhimoinen
luonteenlaatunsa muuttui alttiiksi Kristuksen muovaavalle vaikutukselle. Pyhän
Hengen uudestisynnyttävä voima uudisti hänen sydämensä. Kristuksen rakkauden
voima aikaansai luonteen muuttumisen. Tämä on varma seuraus yhteydestä
Jeesukseen. Kun Kristus asuu sydämessä, ihmisen koko luonne muuttuu. Kristuksen
Henki, Hänen rakkautensa, pehmentää sydämen, saattaa sielun tahdolleen
kuuliaiseksi ja kohottaa ajatukset ja toiveet Jumalan ja taivaan puoleen.” - Tie Kr. luo
s. 62, 63
7. Kuinka luonne voi muuttua? Kuinka apostoli Johannes rohkaisee uskovia?
2 Kor. 3:18; Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta
kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.
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1 Joh. 2:28, 29 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään
olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen
tulemuksessaan. Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös
jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt.
“Ehkä kysyt: 'Kuinka minä pysyn Kristuksessa?' Samalla tavalla kuin hänet alun
perin vastaanotitkin. 'Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen,
Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä'. Vanhurskas on 'elävä uskosta'. Sinä
antauduit Jumalalle ollaksesi hänen kokonaan, palvellaksesi häntä ja ollaksesi hänelle
kuuliainen, ja otit Kristuksen Vapahtajaksesi. Sinä et voinut itse hyvittää syntejäsi etkä
muuttaa sydäntäsi; mutta antauduttuasi Jumalalle sinä uskot, että hän Kristuksen
tähden teki kaiken tämän sinun puolestasi. Uskon kautta sinä tulit Kristuksen omaksi,
ja otit Kristuksen Vapahtajaksesi, ja uskon kautta sinun tulee kasvaa hänessä antamalla ja saamalla. Sinun tulee antaa itsesi ollaksesi kuuliainen kaikille hänen
käskyilleen; ja sinun tulee ottaa kaikki, Kristus, kaiken siunauksen täyteys, asumaan
sydämeesi, olemaan voimanasi, vanhurskautenasi, iankaikkisena auttajanasi antamaan sinulle voimaa kuuliaisuuteen.” - Tie Kristuksen luo s. 59,60
Henkilökohtaista tutkistelua varten
“Se, joka elä Raamatun uskon periaatteiden mukaan, ei ole moraalisessa voimassaan
heikko. Pyhän Hengen jalostavan vaikutuksen alla mieltymyksistä ja taipumuksista
tulee puhtaita ja pyhiä. Mikään ei niin vahvasti ohjaa kiintymyksiä, mikään ei ulotu
niin syvälle tekojen vaikuttimiin, mikään ei niin suuresti vaikuta elämään ja anna niin
suurta lujuutta ja vakautta luonteeseen, kuin Kristuksen uskonto. Se johtaa uskovaista
jatkuvasti ylöspäin, innoittaen häntä jaloihin tarkoituksiin, opettaen hänelle
luopumisen soveliaisuutta ja liittäen arvokkuutta jokaiseen tekoon.” - God's Amazing
Grace s. 206
“Usko toimii rakkauden kautta ja puhdistaa sielun. Uskon kautta Pyhä Henki toimii
sydämessä luoden sinne pyhyyttä; mutta tätä ei tapahdu jos ihminen ei toimi
Kristuksen kanssa. Sovimme taivaaseen vain, jos Pyhä Henki toimii sydämessämme;
meillä on oltava Kristuksen vanhurskaus valtakirjanamme, jos mielimme päästä Isän
luo. Jos meillä on Kristuksen vanhurskaus, meidän täytyy uudistua joka päivä Hengen
vaikutuksesta ollaksemme osallisia jumalallisesta luonnosta. Pyhän Hengen työ
ylentää maun, pyhittää sydämen ja tekee koko ihmisen jaloksi.” - Selected Messages
1. kirja s. 374
*****
8
Sapattina 21. helmikuuta 2015

Ruumiimme, Pyhän Hengen temppeli
“Ihminen on Jumalan työtä, hänen mestariteoksensa, luotu ylevää ja pyhää tarkoitusta
varten. Tuon ihmispyhäkön jokaiseen osaan Jumala haluaa kirjoittaa lakinsa. Jokainen
hermo ja lihas, jokainen henkinen ja ruumiillinen kyky on pidettävä puhtaana
Jumalan tarkoituksena on, että ruumis on hänen Henkensä temppeli. Kuinka vakava
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onkaan jokaisen ihmisen vastuu.” - Temperance s. 142
Jumalan asumus
1. Mitä apostoli Paavali kirjoittaa ruumiistamme?
1 Kor. 6:15, alkuosa, 19, 20 Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen
jäseniä?... Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka
Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? Sillä
te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.
“Ruumis ovat Kristuksen lunastettua omaisuutta, eikä meillä ole vapautta tehdä sille
mitä mielimme. Ihminen on tämän tehnyt. Hän on kohdellut ruumistaan niin kuin sen
laissa ei olisi rangaistusta. Sen elimistä ja voimista on tullut ehtyneitä, sairaita ja
rampoja kieroutuneitten mielihalujen kautta. Ja näillä tuloksilla, jotka Saatana on
saanut aikaan omilla erityisillä houkutuksillaan, hän koettaa pilkata Jumalaa. Hän
esittää Jumalalle ihmisruumiin, jonka Kristus on lunastanut omaisuudekseen; ja mikä
ruma Tekijänsä ilmestys ihminen onkaan! Jumalalle on koitunut häpeää, koska
ihminen on tehnyt syntiä ruumistaan vastaan ja turmellut tapojaan.” - Counsels on
Diet and Foods s. 18
2. Minkä neuvon apostoli Johannes kirjoittaa Jumalan kirkastamiseksi
ruumiissamme ja tunteissamme?
1 Joh. 2:15-17 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos
joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä
maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan
maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se
pysyy iankaikkisesti.
“Kun miehet ja naiset ovat todellisesti kääntyneet, he noudattavat tunnontarkasti
elämän lakeja, jotka Jumala on antanut heidän olemukseensa, jotta he välttäisivät
ruumiillista, henkistä ja siveellistä heikkoutta. Näiden lakien noudattamisesta on
tehtävä henkilökohtainen velvollisuus. Me joudumme itse kärsimään rikotun lain
haitoista. Meidän täytyy vastata Jumalalle tavoistamme ja käytännöstämme. Siksi
meidän ei pidä kysyä: 'Mitä maailma sanoo?' vaan 'Kuinka minä, väittäessäni olevani
Kristitty, kohtelen Jumalan antamaa asumusta? Teenkö parhaani pitämällä ruumiini
Pyhän Hengen asumuksena, vai uhraanko itseni maailman ideoille ja käytännöille?'” Counsels on Diet and Foods s. 18, 19
3. Mitä apostoli Paavali anoo Jumalan kansaa tekemään Roomalaiskirjeessä
12:1, 2?
Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan
ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen
jumalanpalveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan
muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä
hyvää ja otollista ja täydellistä.
“Jumala tahtoo ruumiimme olevan elävä uhri Hänelle, ei kuolleeksi tai kuolevaksi
uhriksi. Muinaisten heprealaisten uhrien täytyi olla tahrattomia, ja olisiko Jumalalle
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miellyttävää ottaa vastaan ihmisuhria, joka on täynnä sairautta ja turmeltuneisuutta?
Hän kertoo meille, että ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli; Hän vaatii meitä
pitämään huolta tästä temppelistä, jotta se olisi sopiva asuinsija Hänen Hengelleen.
Apostoli Paavali antaa meille tämän varoituksen: ' Ette ole itsenne omat, sillä teidät on
ostettu kalliilla hinnalla; siksi kunnioittakaa Jumalaa ruumiissanne ja hengessänne,
jotka ovat Jumalan.' Kaikkien täytyisi huolellisesti säilyttää ruumis parhaassa
kunnossa, jotta he tarjoaisivat Jumalalle täydellisen palveluksen ja täyttäisivät
velvollisuutensa perheessä ja yhteiskunnassa.” - Counsels on Diet and Foods s. 21
“Liha, jossa sielu asuu, kuuluu Jumalalle. Jokainen jänne, jokainen lihas on Hänen.
Emme saa missään tapauksessa laiminlyödä tai käyttää hyväksi yhtään elintä
heikentääksemme sitä. Meidän tulee tehdä yhteistyötä Jumalan kanssa pitämällä
ruumiimme parhaassa mahdollisessa kunnossa, jotta se olisi temppeli, jossa Pyhä
Henki asuu muokaten jokaista fyysistä ja hengellistä voimaa Jumalan tahdon
mukaan.” - Messages to Young People s. 69
Meidän käytöksemme
4. Kun syömme, juomme tai teemme mitä tahansa, minkä tulisi olla
tavoitteenamme?
1 Kor. 10:31; Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan
kunniaksi.
Kol. 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen
nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.
“Kansan, jota Jumala johtaa, tulee olla erityinen kansa. He eivät ole kuten maailma.
Mutta jos he seuraavat Jumalan johtajuutta, he saavuttavat Hänen tarkoituksensa ja
luovuttavat tahtonsa Hänen tahtoonsa. Kristus asuu sydämessä. Jumalan temppeli
tulee olemaan pyhä. Sinun ruumiisi, apostoli sanoo, tulee olemaan Pyhän Hengen
temppeli. Jumala ei vaadi lapsiltaan kieltäytymistä niin pitkälle, että heidän
ruumiillinen voimansa kärsisi vahinkoa. Hän vaatii heitä tottelemaan luonnon lakeja,
jotta he pystyisivät pitämään fyysisen terveyden. Luonnon tie on tie, jonka Hän
merkitsee, ja se on tarpeeksi lavea kenelle tahansa kristitylle. Jumala on avokätisesti
tarjonnut meille rikkaita ja vaihtelevia lahjoja iloksemme ja elannoksemme. Mutta
jotta nauttisimme luonnollisesta mielihalusta, joka takaa terveyden ja pitkän elämän,
Hän rajoittaa mielihalua. Hän sanoo, Valvokaa; rajoittakaa ja kieltäkää epäluonnollista
mielihalua. Jos kehitämme kieroutuneita mielihaluja, rikomme olemuksemme lakeja
ja joudumme vastuuseen ruumiimme hyväksikäytöstä ja sairauden tuomisesta siihen.”
- Counsels on Diet and Foods s. 72
5. Mikä havainnollistaa sitä, että monet ihmiset eivät tarkastele valitsemansa
elämäntavan kielteisiä seurauksia? Mitä tapahtuu niille, jotka eivät kunnioita
Pyhän Hengen temppeliä?
Jes. 56:12; "Tulkaa, minä hankin viiniä, ryypätkäämme väkevätä; olkoon huomispäivä
niinkuin tämäkin ylenpalttisen ihana."
Jes. 22:13; Mutta katso: on ilo ja riemu, raavaitten tappaminen ja lammasten
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teurastus, lihan syönti ja viinin juonti! "Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna
me kuolemme."
1 Kor. 3:17, alkuosa Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva
hänet;
“Luonnonlakien rikkomisesta koituva fyysinen rangaistus ilmenee sairautena,
olemuksen raunioitumisena, jopa kuolemana. Mutta ennen pitkää on myös tehtävä tili
Jumalan kanssa. Hän pitää kirjaa jokaisesta teosta, olipa se hyvä tai paha, ja
tuomiopäivänä jokainen ihminen saa tekojensa mukaan .Jokainen fyysisen elämän
lakien rikkomus on rikkomus Jumalan lakeja vastaan. Jokaista tällaista rikkomusta
seuraa välttämättä rangaistus.” - Temperance s . 143
6. Mikä apostoli Paavalin kehotus soveltuu varsinkin tähän päivään?
1 Kor. 15:33, 34 Älkää eksykö. "Huono seura hyvät tavat turmelee." Raitistukaa
oikealla tavalla, älkääkä syntiä tehkö; sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa
Jumalasta. Teidän häpeäksenne minä tämän sanon.
“Kun ihmiset käyttävät keinoja, jotka tarpeettomasti kuluttavat elinvoimaa tai
hämärtävät älyä, he tekevät syntiä Jumalaa kohtaan; he eivät kunnioita Häntä
ruumiissaan ja hengessään, jotka ovat Hänen. Huolimatta loukkauksesta, jonka
ihminen on Häntä kohtaan tehnyt, Jumalan rakkaus ulottuu silti rotuumme; Hän antaa
valon loistaa antaen ihmisille mahdollisuuden nähdä, että elääkseen täydellistä
elämää heidän täytyy totella luonnon lakeja, jotka määräävät heidän olemassaoloaan.
Kuinka tärkeää silloin onkaan, että ihminen kulkee tässä valossa, harjoittaen kaikkia
voimiaan, sekä ruumiin että mielen, kunnioittaakseen Jumalaa!” - Counsels on Diet
and Foods s. 118
Tarkastelussa iankaikkinen elämä
7. Jos ihminen pitää ruumiinsa Pyhän Hengen temppelinä, mikä tulee silloin
olemaan tuloksena tässä elämässä ja ikuisuudessa?
Kol. 3:23, 24; Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä
ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa
Kristusta.
Fil. 3:20, 21 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme
Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme
ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä
kaikki itsellensä alamaiseksi.
“Ruumiin pyhä temppeli on pidettävä puhtaana ja saastumattomana, jotta Jumalan
Pyhä Henki voisi asua siinä. Meidän on vartioitava uskollisesti Herran omaisuutta,
sillä mikä tahansa voimien väärinkäyttö lyhentää aikaa, jossa elämäämme voidaan
käyttää Jumalan kunnioittamiseen. Pidä mielessä, että meidän täytyy keskittää kaikki
– sielu, ruumis ja henki – Jumalaan. Kaikki on Hänen lunastettua omaisuuttaan, ja
sitä on käytettävä älykkäästi, jotta voimme säilyttää elämän lahjan loppuun asti.
Kaikkein hyödyllisin työ on voimiemme käyttö niiden täydessä laajuudessaan
järkevällä tavalla, pitäen jokaisen elimen terveenä, varjellen jokaista elintä niin että
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mieli, hermot ja lihakset toimisivat sopusoinnussa; silloin voimme tehdä kaikkein
kalleinta palvelustyötä Herralle. Kun teemme kaikkemme siinä, että voimme säilyttää
terveytemme, silloin voimme olettaa saavuttamamme siunatut lopputulokset, ja
Jumalalta voimme uskossamme pyytää siunausta ponnisteluihimme säilyttää
terveytemme.” - My Life Today s. 134
Henkilökohtaista tutkistelua varten
“Ihmismaja, Jumalan rakennus, vaatii huolellista, valpasta vartiointia. Fyysistä elämää
on huolellisesti kehitettävä, vaalittava ja edistettävä, jotta jumalallinen luonto ilmenisi
miehistä ja naisista täyteydessään. Jumala odottaa ihmisten käyttävän älyä, minkä hän
on antanut heille. Hän odottaa heidän käyttävän järkensä kaikkia voimia hänen
hyväkseen. Heidän tulee antaa omalletunnolle valta-asema, minkä hän on sille
määrännyt. Henkisiä ja ruumiillisia voimia samoin kuin tunteita on koulittava niin,
että ne mahdollisimman tehokkaasti täyttävät tarkoituksensa.” - Reviewand
Herald,6.marraskuuta1900, Temperance s. 143
*****
9
Sapattina 28. helmikuuta 2015

Hengen hedelmä, osa 1
“Pyhän Hengen vaikutus on Kristuksen elämä sielussa. Emme näe Kristusta ja puhu
Hänelle, mutta Hänen Pyhä Henkensä on yhtä lähellä meitä joka paikassa. Se toimii
jokaisessa ja jokaisen kautta, joka ottaa vastaan Kristuksen. Ne, jotka tuntevat Hengen
läsnäolon, paljastavat Hengen hedelmiä – rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä,
lempeyttä, hyvyyttä, uskoa.” - (Manuscript 41, 1897) Seventh-day Adventist Bible
Commentary vol. 6 s. 1112
Kristitty puu ja sen hedelmä
1. Mihin Kristusta verrataan Raamatussa? Kuka on elämän puu, jonka oksat
ulottuvat maailmaamme?
Ps. 1:1-3 Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten
teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee
hänen lakiansa päivät ja yöt! Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka
antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee,
menestyy.
“Ihminen, joka rakastaa Jumalaa, mietiskelee Jumalan lakia päivin ja öin. Hän kantaa
hedelmää oksassa, joka on elinvoimaisesti yhteydessä viiniköynnökseen. Kun hänellä
on tilaisuus, hän tekee hyvää; ja kaikkialla, kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa hän
löytää tilaisuuksia tehdä työtä Jumalalle. Hän on yksi Jumalan ikivihreistä puista; hän
kantaa hyvää tuoksua, minne ikinä meneekin. Hänen sieluaan ympäröi terveellinen
ilmapiiri.
Hänen
järjestäytyneen
elämänsä
kauneus
ja
jumalallinen
vuorovaikutuksensa innoittaa uskoa ja toivoa ja rohkaisua toisissa. Tämä on
kristillisyyttä käytännössä. Koeta olla ikivihreä puu. Olkoon koristuksenasi nöyrä ja
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hiljainen henki, joka on Jumalan silmissä arvokas. Vaali rakkauden, ilon, rauhan,
pitkämielisyyden ja lempeyden armoa. Tämä on kristityn puun hedelmä. Puun, joka
on istutettu jokien varrelle, ja se kantaa aina hedelmät ajallaan.... Kaikille, jotka
uskovat, Hän [Kristus] on niin kuin elämän puu Jumalan Paratiisissa. Hänen oksansa
ulottuvat tähän maailmaan, jotta siunaukset, jotka Hän on lunastanut meille, olisivat
ulottuvillamme... Hän on antanut meille Puolustajan, Pyhän Hengen, joka edustaa
meille kallista elämän puun hedelmää. Tästä puusta voimme poimia ja syödä, ja
voimme ohjata muita sen luo, jotta myös he voisivat syödä siitä.” - My Life Today s.
50
2. Luettele Hengen hedelmä.
Gal. 5:22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
“Kun ihminen on täysin tyhjentynyt itsestä, kun jokainen väärä jumala on heitetty
sielusta, tyhjiöön tulvii Kristuksen Henkeä. Sellainen on se usko, joka puhdistaa
sielun saastasta. Hän on muotoutunut Hengen mukaan, ja hän välittää Hengen
asioista. Hän ei luota itseensä. Kristus on kaikki ja kaikessa. Hän ottaa nöyrästi
vastaan totuuden, jota jatkuvasti selitetään ja antaa Herralle kaiken kunnian, sanoen:
'Meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta. Mutta me emme ole saaneet
maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on
lahjoittanut meille.' 1 Kor. 2:10, 12 Henki, joka ilmaisee, tuottaa hänessä myös
vanhurskauden hedelmiä. Kristus on hänessä 'lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän
vettä.' Joh. 4:14. Hän on Todellisen Viinipuun oksa ja tuottaa suuria määriä hedelmiä
Jumalan kunniaksi. Mikä on syntyneen hedelmän luonne? Hengen hedelmä on
rakkaus, ei viha, ilo, ei suru tai tyytymättömyys, rauha, ei ärsyyntyminen, ahdistus ja
koetuksien keksiminen. Se on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys,
hyvyys, uskollisuus.' Gal. 5:22, 23.” - Gospel Workers s. 287
Hedelmien tuottaminen runsaasti
3. Mikä tekee syntiselle mahdolliseksi tuottaa Hengen hedelmää?
Ps. 143:10; 10. Opeta minut tekemään sitä, mikä sinulle kelpaa, sillä sinä olet
minun Jumalani. Sinun hyvä Henkesi johdattakoon minua tasaista maata.
Jer. 17:7, 8 Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän
on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; helteen
tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta,
eikä se herkeä hedelmää tekemästä.
“Langenneet ihmiset voivat muuttua mielen uudistumisen kautta, jotta he voisivat
'todistaa, mikä on tuo hyvä, hyväksytty ja täydellinen Jumalan tahto'. Kuinka hän voi
todistaa tämän? Ottaen omakseen Pyhän Hengen kautta Hänen mielenlaatunsa,
henkensä ja luonteensa. Milloin todistaminen tulee? 'Me olemme näyttämö
maailmalle, enkeleille ja ihmisille.' Pyhä Henki on tehnyt todellinen työn
ihmisluonteessa, ja sen hedelmä on nähtävissä. Niin kuin hyvä puu tuottaa hyviä
hedelmiä, niin puu, joka on istutettu Jumalan puutarhaan, tuottaa hyviä hedelmiä
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ikuisesti. Synnit on voitettu; pahat ajatukset eivät ole sallittuja mielessä; pahat tavat
heitetään pois sielun temppelistä. Mieliteot, jotka ovat harhailleet väärään suuntaan,
käännetään takaisin oikeaan suuntaan. Väärät asenteet ja tunteet on muutettu, uudet
toimintaperiaatteet on otettu tilalle, ja luonteella on uusi mittapuu. Pyhä mielenlaatu ja
pyhitetyt tunteet ovat nyt kristityn puun tuottamia hedelmiä. Täydellinen muutos on
tapahtunut. Tämä on työ, joka tulee tehdä.” - Seventh-day Adventist Bible
Commentary vol. 6 s. 1080
4. Mikä on olennaista, jotta voidaan kantaa hedelmää ja siten kunnioittaa
Jumalaa?
Joh. 15:5, 7, 8 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä
pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä... Jos te
pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te
saatte sen. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette
minun opetuslapsikseni.
“Pysyminen Kristuksessa merkitsee Hänen Henkensä alituista vastaanottamista,
elämää, joka ehdoitta on annettu Hänen palvelukseensa. Ihmisen ja Jumalan välistä
yhteyttä ei mikään saa koskaan katkaista. Kuten oksa jatkuvasti imee voimaa elävästä
viinipuusta, niin meidänkin on pysyttävä Kristuksessa ja saatava Häneltä uskon kautta
Hänen oman luonteensa voimaa ja täyteyttä. Juuri lähettää ravintoa haaroja pitkin
oksien kärkiin saakka. Samoin Kristuksesta lähtee hengellisen voiman virta jokaiselle
uskovalle. Niin kauan kuin sielu on liittyneenä Kristukseen, ei ole vaaraa, että se
kuihtuu tai lakastuu. Kun elämme uskossa Jumalan Poikaan, näkyvät elämässämme
Hengen hedelmät, eikä yksikään niistä puutu.” - Aikakausien toivo s. 654
“Ne, joilla on tämä yhteys Kristukseen, ilmentävät sitä hengessä ja sanassa ja työssä.
Tunnustus ei ole mitään jos hyvää hedelmää ei ilmene sanassa ja työssä. Yhteys,
ystävyys toistemme ja Kristuksen kanssa – se on jokaisen elävän köynnöksen oksan
kantama hedelmä. Puhdistetulla, uudestisyntyneellä sielulla on selkeä todistus
annettavana.” - The Upward Look s. 295
5. Kuinka ihminen voi kantaa runsaasti hedelmää?
Kol. 1:10, 11 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti,
kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, ja
hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan
kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
“Jumala ottaa ihmiset sellaisina, kuin he ovat, ja kasvattaa heidät palvelukseensa, jos
he jättäytyvät Hänelle. Jumalan Henki, joka vastaanotetaan sieluun, elvyttää kaikki
sen kyvyt. Pyhän Hengen johdolla mieli, joka ehdoitta pyhitetään Jumalalle, kehittyy
sopusuhtaisesti ja vahvistuu käsittämään ja täyttämään Jumalan vaatimuksia. Heikko,
horjuva luonne muuttuu lujaksi ja voimakkaaksi. Alituinen rukous muodostaa niin
läheisen suhteen Jeesuksen ja Hänen opetuslapsensa välille, että kristitty tulee Hänen
kaltaisekseen mieleltään ja luonteeltaan. Yhteys Kristuksen kanssa laajentaa ja
selventää hänen näköpiiriään. Hänen huomiokykynsä terästyy, arvostelukykynsä
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kehittyy. Se, joka haluaa työskennellä Kristuksen hyväksi, saa vanhurskauden
Auringolta sellaista elämää antavaa voimaa, että hän voi tuottaa paljon hedelmää
Jumalan kunniaksi.” - Aikakausien toivo s. 227
Hedelmä ja luonne
6. Mitä ihmisen tuottama hedelmä paljastaa?
Matt. 7:16, 17 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota
viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä
hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
“Kristus toivoo saavansa viinitarhastaan pyhyyden ja epäitsekkyyden hedelmiä. Hän
odottaa sieltä rakkauden ja hyvyyden periaatteita. Ei kaikkea taiteen kauneuttakaan
voida verrata siihen mielenlaadun ja luonteen kauneuteen, jota Kristus toivoo
edustajissaan ilmenevän. Armon ilmapiiri, mikä sisäisesti ympäröi uskovaisen, ja
Pyhän hengen toiminta hänen mielessään ja sisimmässään aikaansaavat sen, että
hänestä tulee elämän tuoksu elämäksi ja että Jumala voi siunata hänen työnsä.” Kristuksen vertaukset s. 219
“Kaikki todelliset Kristuksen seuraajat kantavat hedelmää Hänen kunniakseen.
Heidän elämänsä todistaa, että Pyhä Henki on tehnyt heissä hyvää työtään ja että
heidän hedelmänsä on pyhyydestä. Heidän elämänsä on ylevää ja puhdasta. Oikeat
teot ovat todellisen hyvyyden virheettömiä hedelmiä, ja ne, jotka eivät kanna tällaista
hedelmää, paljastavat sen, ettei heillä ole kokemusta Jumalaa koskevissa asioissa. He
eivät ole viiniköynnöksessä.” - Messages to Young People s. 377
“Työskennelkäämme ja puhukaamme niin, jotta hedelmämme olisivat
vanhurskaudesta ja että valo loistaisi hyvinä tekoina. Tunnustus ei merkitse mitään.
Jumala hyväksyy vain jumalallisen elämän....” - The Upward Look s. 154
7. Kuinka kauan kristitty puu kantaa hedelmää?
Ps. 92:12-15 Ja iloiten minun silmäni katsovat vainoojiani, minun korvani kuulevat
noista pahoista, jotka ovat nousseet minua vastaan. Vanhurskas viheriöitsee kuin
palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri. He ovat istutetut Herran huoneeseen, he
viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa. Vielä vanhuudessaan he tekevät
hedelmää, ovat mehevät ja vihannat
“Kokemuksesi ei tulisi olla kymmenen, kaksikymmentä tai kolmekymmentä vuotta
vanhaa, vaan sinulla tulisi olla jokapäiväinen, elävä kokemus, jotta voisit antaa
jokaiselle osansa lihasta oikeana aikana. Katso eteenpäin, älä taaksepäin. Älä koskaan
pakota itseäsi kaivamaan muistiasi kertoessasi jostain vanhasta kokemuksesta. Mitä
se on tänään sinulle tai muille? Kun vaalit sitä, mikä on hyvää menneissä
kokemuksissasi, tahdot kirkkaamman, tuoreemman kokemuksen, kun kuljet
eteenpäin. Älä kerskaile sillä, mitä olet menneisyydessä tehnyt, vaan näytä mitä voit
tehdä nyt. Kehukoot sinua tekosi, eivätkä sanasi. Todista Jumalan lupaus todeksi:
'Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat Jumalamme esipihoilla. Vielä
vanhoinakin he ovat voimissaan, versovat ja vihannoivat kertovat Herran
oikeamielisyydestä. Herra on minun turvakallioni, hän ei vääryyttä tee.' Ps. 92:13-15
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Pidä mielesi ja sydämesi nuorena jatkuvilla harjoitteilla.” - (Review and Herald, 6.
huhtikuuta 1886) Selected Messages 2. kirja s. 221, 222
Henkilökohtaista tutkistelua varten
“Jos vetäydytte Jeesuksen läheisyyteen ja pyritte kaunistamaan tunnustustanne
hyvässä järjestyksessä olevalla elämällä ja jumalisella vaelluksella, se estää teitä
luisumasta kielletyille poluille. Jos vain tahdotte valvoa, jatkuvasti valvoa Jumalan
välittömässä läheisyydessä, teidät varjellaan lankeamasta kiusaukseen, ja voitte luottaa
siihen, että teidät säilytetään puhtaina, tahrattomina ja saastumattomina loppuun asti.
Jos säilytätte alussa saamanne luottamuksen lujana loppuun asti, tienne tulee
vakaantumaan Jumalassa. Minkä armo on aloittanut teissä, sen kirkkaus on kruunaava
meidän Jumalamme valtakunnassa. "Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha,
pitkämielisyys ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen:
sellaista vastaan ei ole lak. " Jos tahdomme Kristuksen pysyvän meissä, meidän tulee
ristiinnaulita liha himoineen ja haluineen.” - The Adventist Home s. 338
*****

Lähetyskertomus Maltalta
Luettavaksi sapattina 28. helmikuuta 2015
Erikoissapattikolehti kerätään sapattina 7. maaliskuuta 2015
“Päästyämme turvaan saimme tietää, että saari oli Malta. Saaren asukkaat kohtelivat
meitä tavattoman ystävällisesti. He sytyttivät nuotion ja kutsuivat meidät kaikki sen
ääreen, sillä ilma oli kylmä ja oli alkanut sataa.” Ap.t. 28:1, 2
Malta, virallisesti Maltan Tasavalta (vanha nimi Melita), on saarivaltio, joka kuuluu
saaristoon, jossa on kolme suurta saarta Välimerellä. Se sijaitsee 80 kilometriä Sisiliasta
etelään, 284 kilometriä Tunisiasta itään ja 333 kilometriä Libyasta pohjoiseen. Maan pinta
ala on 316 neliökilometriä tehden siitä yhden maailman pienimmistä ja tiheimmin asutusta
maista maailmassa 450 000 asukkaan asukasluvullaan. Sen pääkaupunki on Valletta, joka
on pienin Euroopan Unionin kaupunki, kooltaan 0,8 neliökilometriä.
Vaikka Malta on vain pieni piste kartalla, sillä oli etuoikeus ottaa vastaan apostoli
Paavalin vierailu. Hän, 276 muun joukossa pelastui sinne haaksirikosta. Tätä haaksirikkoa
kuvaillaan Raamatussa, ja vuonna 2001 arkeologi Robert Cornuke tutkimusmatkallaan
onnistui löytämään neljä ankkuria, jotka oli heitetty laivasta, jotta se olisi kestänyt
rajuilmassa. Ap.t. 27:29. Tänä päivänä kaksi näistä roomalaisesta ankkurista on nähtävänä
Maltan merimuseossa. Maantieteellinen paikka kuvailtuna Raamatussa vastaa St. Tomasin
lahtea, jossa myös nykyisin kohtaa kaksi merta; kantaen surullista historiaa lukuisista
haaksirikoista. Nykyään, paikassa jossa laiva ajoi karille, on yhä valtava valliriutta heti
jyrkkien rantakivien vieressä, johon aallot löivät myrskyn aikana. Apt. 27:41.
Raamatullinen kuvaus on täysin oikea, eikä itse asiassa voisi olla täsmällisempi!
Maltan sijainti laivaston tukikohtana on antanut sille suuren strategisen merkityksen
läpi historian. Saaria on johtanut suurvallat, kuten foinikialaiset, roomalaiset, moorit,
normannit, katalonialaiset, Habsburgin espanjalaiset, Pyhän Johanneksen soturit,
ranskalaiset ja brittiläiset. 1964 se sai itsenäisyyden Isolta-Britannialta ja maasta tuli
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tasavalta 1974. Se hyväksyttiin YK:iin 1964 ja EU:in 2004.
Vaikka maalla on kaksi virallista kieltä – malta ja englanti – suurin osa väestöstä
puhuu italiaa johtuen saaren läheisyydestä Italiaan. Maltan kieli on alkuperältään
seemiläinen ja sen on uskottu olevan kadonneitten foinikialaisten (muinaisten
kanaanilaisten) kieli. Se on ainut seemiläinen kieli, jota kirjoitetaan latinalaisilla
aakkosilla. On uskottu, että Paavalin vierailun aikaan alkuperäisväestö palvoi Baalia, ja
jopa nykyäänkin nimi Baal esiintyy joissakin arkisissa ilmauksissa.
Maa
on
suosittu
turistikohde
lämpimine
ilmastoineen,
lukuisine
virkistäytymispaikkoineen, arkkitehtuurisine ja historiallisine monumentteineen ja
seitsemän megaliittisen temppelin vuoksi; jotka ovat joitakin maailman vanhimpia
rakennuksia (vanhempia kuin Egyptin pyramidit).
Maltalla on pitkä kristillinen perintö. Nykyään sen ajatellaan olevan Euroopan
uskonnollisin maa, jonka asukkaista yli 97% on roomalaiskatolisia ja yli 70% osallistuu
sunnuntaisin messuun. Muinaisen Medinan kaupungin porteilla kerrottiin, kuinka apostoli
Paavali selviytyi myrkyllisen käärmeen puremasta. Suullisen perinnön mukaan
maltalaiset ovat hyvin ylpeitä siitä, että apostoli Paavali vietti siellä kolme kuukautta.
Ensimmäiset adventistit Maltalla olivat Australiasta tullut Charles Malia ja hänen
perheensä. Hän pysyi viidentoista vuoden ajan uskollisena adventtiopille yksin ilman
uskonnollista yhteisöä. Nyt virallisesti avatussa Seitsemännen päivän adventistien
seurakunnassa on kolmekymmentä jäsentä.
Ensimmäinen uskonpuhdistaja, joka vieraili saarella, oli sisar Elena Taneva, joka
esitteli siellä uudelle muotoutuneelle seurakunnalle uskonpuhdistusliikettä. Kaikki
uskovaiset tutkivat aihetta ja he halusivat tietää lisää. Kaikki he ovat vakaumukseltaan
väkivaltaa vastaan ja suurin osa on kasvissyöjiä. Viime vuonna saarella vieraili joitakin
italialaisia kansainvälisen lähetysyhteisön jäseniä.
On hyvin vaikeaa työskennellä kansan parissa, josta suurin osa uskoo, että ihminen,
joka ei kuulu katoliseen kirkkoon on tuomittu. Joka tapauksessa, kuten
alkuperäisasukkaat voitti kristinuskon puolelle apostoli Paavali, ei ole epäilystäkään
etteikö Jumala juuri ennen toista tulemustaan tahtoisi avata myös Euroopan
uskonnollisimman maan kansalaisten silmät.
Siksi, rakkaat veljet ja sisaret, olkaa lahjoituksissanne anteliaita ja rukoilkaa tilaisuutta
laajentaa Uskonpuhdistusliikettä maltalaisten keskuudessa. Meidän on kustannettava
palveluspaikka ja lähetettävä lähetystyöntekijä, joka työskentelisi sopusoinnussa
Jeesuksen sanojen kanssa: 'Te sanotte: 'Neljä kuuta kylvöstä korjuuseen.' Minä sanon:
Katsokaa tuonne! Vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi.' Joh. 4:35.
Lahjoitukset tukevat myös evankelisia ja terveysaiheisia kokouksia.
Rakkaat jäsenet ja ystävät, '
Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: "Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän.
Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen."' Matt. 9:37,
38
Jumala käytti kerran myrskyä Maltalla tuodakseen heille tietoa Kaikkivaltiaasta. Nyt
Hän tahtoo käyttää anteliaisuuttanne saadakseen valonsa loistamaan paikkoihin, joita
Hänen totuutensa ei ole vielä päässyt täysin valaisemaan.
Elena Taneva Pääkonferenssin veljille
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Tänään kerätään erikoissapattikolehti Maltalle
Uhrauksesi siunataan taivaissa!
10
Sapattina 7. maaliskuuta

Hengen hedelmä, osa 2
“Jos meillä on sielussamme Kristuksen rakkaus, on luonnollinen seuraus, että meillä
on myös kaikki muut armolahjat: ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys, hyvyys, usko,
nöyryys, sävyisyys.... Kun Kristuksen rakkautta varjellaan sydämessä,... Hänen
läsnäolonsa voi tuntea.” - My Life Today s. 50
Rakkauden jumalallinen periaate
1. Minkä laajan määritelmän rakkaudelle apostoli Paavali antaa? Mitä Jeesus
käskee kaikkien opetuslastensa tehdä liittyen tähän hyveeseen?
1 Kor. 13:4-7; Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei
kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei
muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden
kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.
Matt. 22:37-40 Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi,
kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.' Tämä on suurin ja
ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin
itseäsi.' Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."
“Ylin rakkaus Jumalaa kohtaan ja epäitsekäs rakkaus lähimmäisiä kohtaan — siinä
paras lahja, minkä taivaallinen Isämme voi suoda. Se rakkaus ei ole hetkellinen
mielijohde vaan jumalallinen periaate, pysyvä voima. Pyhittymätön sydän ei voi sitä
synnyttää eikä herättää. Se on vain sellaisessa sydämessä, jossa Jeesus hallitsee. »Me
rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.» Jumalallisen armon uudistamassa
sydämessä rakkaus on hallitseva toimintaperiaate.” - Apostolien teot s. 424
“Meidän täytyy aloittaa rakastamalla toinen toistamme. Kristuksen rakkaus on se, mitä
sydämeen tarvitaan. Kun oma minä sulautuu Kristukseen, todellinen rakkaus kumpuaa
esiin välittömästi.” - Gospel Workers s. 497
Ilon hyve
2. Minkä lahjan Jeesus antaa lapsilleen ja millä ehdolla? Millaisina kokemuksia
tulisi pitää?
Joh. 15:9-11; Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä;
pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun
rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi
täydelliseksi.
Jaak. 1:2; Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,
Fil. 4:4-7 4. Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Tulkoon teidän
lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko,
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vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa
Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on
varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.
“Sinun velvollisuutenasi on toimia siten, että sinusta tulisi iloinen ja että kehittäisit
epäitsekkyyttä tunteissasi niin pitkälle, että suurin ilosi olisi tehdä kaikki ympärilläsi
onnellisiksi. Iloisuus ilman kevytmielisyyttä on yksi kristityn armolahjoista. Älä anna
jokapäiväisen elämäsi vastoinkäymisten ja huolien kuluttaa synkentää ilmettäsi.
Sinulla on aina jotakin ärsyyntymisen tai harmittelemisen aihetta. Elämä on sitä,
miksi sen teemme ja löydämme sen, mitä etsimme. Jos etsimme surua ja harmeja, jos
olemme sellaisessa mielentilassa, jossa suurentelemme pieniä vaikeuksia, löydämme
niitä runsaasti viemään kaiken ajatustemme ja keskustelujemme huomion. Mutta jos
katsomme asioiden valoista puolta, löydämme paljon, josta olla iloisia ja onnellisia.
Jos hymyilemme, hymy palautuu meille; jos puhumme miellyttävästi ja iloisilla
sanoilla, niitä puhutaan meille takaisin.” - My Life Today s. 195
“Puhtain ilo kumpuaa syvimmästä nöyrtymyksestä. Lujimman ja jaloimman luonteen
perustana on kärsivällisyys, rakkaus ja alistuminen Jumalan tahtoon.” Apost. teot 242
Rauhan lahja
3. Kuinka ihminen voi saada sen arvokkaan lahjan, jonka Jumala on luvannut
antaa? Mitä rauhantekijä tekee?
Joh. 14:27; 27. Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En
minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko
murheellinen älköönkä peljätkö.
1 Piet. 3:10, 11; Sillä: "joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä,
varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, kääntyköön pois pahasta
ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.
Jaak. 3:17, 18 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa,
lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.
Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.
“Jokainen joka hylkää synnin ja avaa sydämensä Kristuksen rakkaudelle, osallistuu
tästä taivaallisesta rauhasta. Rauhalle ei ole muuta perustusta kuin tämä. Sydämeen
vastaanotettu Kristuksen armo poistaa vihamielisyyden. Se vähentää epäsopua ja
täyttää sielun rakkaudella. Mikään ei voi tehdä onnettomaksi ihmistä, jolla on rauha
Jumalan ja ihmisten kanssa. Hänen sydämessään ei ole kateutta, siellä ei ole tilaa
pahoille epäluuloille, viha ei kykene elämään siellä. Jumalan kanssa sopusoinnussa
oleva sydän osallistuu taivaan rauhasta sekä on siunaukseksi ympäristölleen. Rauhan
henki peittää kasteen tavoin maailman epäsovun vaivaavat uupuneet sydämet.
'Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.' Rauhan
henki on todisteena heidän yhteydestään taivaan kanssa. Kristuksen suloinen tuoksu
ympäröi heidät. Elämän tuoksu ja luonteen rakastettavuus paljastavat maailmalle, että
he ovat Jumalan lapsia. Ihmiset tietävät, että he ovat olleet Jeesuksen kanssa.” Vuorisaarna s. 36, 37
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Pitkämielisyys ja nöyryys
4. Mikä osoittaa, että ihminen on pitkämielien ja nöyrä?
Jaak. 3:13; Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän
näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.
Ef. 4:1-3 Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan,
niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa
ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään
hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä:
“Rakkaus on Kristuksen valtakunnan laki. Herra kutsuu jokaista tavoittamaan korkean
tason. Hänen kansansa elämän tulee ilmentää rakkautta, nöyryyttä, kärsivällisyyttä.
Kärsivällisyys kantaa hyvää, kyllä, monia asioita, ilman että sitä ilmaistaan sanoin tai
teoin. 'Kärsivällisyys' on malttia loukkauksen kohdatessa; pitkämielisyyttä. Jos olet
kärsivällinen, et kerro toisille oletettuja tietojasi veljesi virheistä. Etsit hänelle apua ja
pelastusta, koska hänet on lunastettu Kristuksen verellä. 'Kerro hänelle hänen vikansa
kahden kesken; jos hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi takaisin.' 'Veljet, jos joku
tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä.
Olkaa kuitenkin varuillanne, ettette itse joudu kiusaukseen.' Kärsivällisyys ei ole
surullisuutta ja alakuloa, katkeraa ja kovasydämistä, vaan juuri päin vastoin.” - My
Life Today s. 52
“Nöyryys on kallis armolahja; halu kärsiä hiljaa, tahto kestää koetuksia. Nöyryys on
maltillista ja tekee työtä ollakseen iloinen kaikissa tilanteissa. Nöyryys on aina
kiitollinen ja tekee omia laulujaan onnesta, tehden melodian sydämestään Jumalalle.
Nöyrä kärsii pettymykset ja vääryydet eikä kosta. Kärsivällisyys ei ole sitä, että on
hiljainen ja murjottava. Äreä mielenlaatu on nöyryyden vastakohta; se vain haavoittaa
ja satuttaa muita, eikä löydä itsestään iloa.” - Testimonies for the Church vol. 3 s. 335
Lempeys ja hyvyys
5. Miten lempeys ja hyvyys ilmentyvät?
Ef. 5:8-11; Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa
valkeuden lapsina - sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden
hedelmä - ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle; älköönkä teillä olko mitään
osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.
Sananl. 14:9 Hulluja pilkkaa vikauhri, mutta oikeamielisten kesken on mielisuosio.
“Teidän velvollisuutenne on olla kristittyjä sanan täydessä merkityksessä – 'Kristuksen
kaltaisia'. Näkymättömien siteiden kautta tulet vedetyksi niiden mielien yhteyteen,
joille voit olla elämän tuoksu elämäksi, jos olet jatkuvasti yhteydessä Jumalaan.
Toisaalta, jos olet itsekäs, itsekeskeinen, maallinen mieleltäsi, jos sinulla ei ole
huulillasi ystävällisyyden lakia ja rakkauden suloista tuoksua pulppuamassa
sydämestäsi, et voi tehdä mitään niin kuin olisi tehtävä. Ystävällisyys, rakkaus ja
huomaavaisuus ovat kristityn tunnusmerkkejä...” - My Life Today s. 178
“Jeesuksen uskonto pehmentää sitä, mikä on luonteenlaadussa kovaa ja karkeaa, ja
silottaa sen, mitä tavoissa on terävää ja rosoista. Se tekee sanoista lempeitä ja
olemuksesta valloittavan. Oppikaamme Kristukselta, kuinka yhdistää puhtauden ja
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korkean moraalin taju mielenlaadun aurinkoisuuteen. Ystävällinen ja huomaavainen
kristitty on voimakkain perustelu, joka voidaan esittää kristinuskon puolesta.” Gospel Workers s. 122
Uskollisuus
6. Missä rehellisyyden ja uskollisuuden voi jo nähdä?
Luuk. 16:10 Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka
vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä.
“Tarkan huomion kiinnittäminen siihen, mitä maailma nimittää "pikku asioiksi",
tekee elämän menestykselliseksi. Pienet rakkauden teot, pienet itse kieltäymykset,
joidenkin ystävällisten sanojen lausuminen, pikku syntien varominen, — tämä on
kristillisyyttä. Mestari odottaa meiltä, että kiitollisina tunnustamme päivittäin
saamamme siunaukset, että viisaasti käytämme päivittäiset tilaisuudet ja että
uutterasti asioimme meille uskotuilla talenteilla. “ - Sanomia nuorisolle s. 137
“Suuret totuudet täytyy soveltaa myös pikkuasioihin. Käytännöllinen uskonto on
ulotettava arkielämän vaatimattomiin askareihin. Ihmisen arvokkain ominaisuus on
Herran sanan ehdoton noudattaminen. Olkoon vähäistenkin tehtävien suorittaminen
elävän uskon kultalangoilla kirjottua. Silloin kaikki arkinen työkin edistää kristillistä
kasvua. Silloin katse pysyy aina Jeesukseen kiinnitettynä. Rakkaus Häneen elävöittää
kaiken, mitä tehdään. Käyttämällä oikein kykyjämme voimme näin kytkeytyä
kultavitjoin ylempään maailmaan. Tämä on tosi pyhitystä, sillä pyhitys on
päivittäisten tehtävien iloista suorittamista täysin kuuliaisena Jumalan tahdolle.” Kristuksen vertaukset s. 263, 264
Itsehillintä
7. Miksi tyyneys on niin tärkeää, että apostoli Pietari esitti sen kristillisenä
hyveenä?
2 Piet. 1:5-7 niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan
uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne
hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,
jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.
“Itsehillinnän ja säännöllisyyden lain noudattamisella kaikissa asioissa on
ihmeellinen voima. Se tekee enemmän kuin olosuhteet tai luonnolliset lahjat
suloisuuden ja seesteisyyden ylentämässä mielenlaadussa, joka merkitsee niin paljon
elämän tien siloittamisessa. Samaan aikaan hankittu itsehillinnän voima on yksi
tärkeimmistä varustuksista
ankarien velvollisuuksien ja tosiasioiden kanssa
painiessa.” - My Life Today s. 82
“Oman minän hallinta on maailman paras hallinta. Kun pukee ylleen nöyryyden ja
sävyisän hengen koristuksen, yhdeksänkymmentä yhdeksän ongelmaa sadasta, jotka
niin kauheasti katkeroittavat elämää, voivat poistua. Luonnollisen ihmisen on
kuoltava, ja uuden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, otettava sielu haltuunsa, jotta
Jeesuksen seuraajat voisivat totuudessa sanoa: 'Enää en elä minä, vaan Kristus elää
minussa.” Gal. 2:20” - God's Amazing Grace s. 39
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Henkilökohtaista mietiskelyä varten
“Kristuksen sanat ovat henkeä ja elämää. Ottamalla ne vastaan otat vastaan viinipuun
elämän. Sinä elät »jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee» Matt. 4: 4.
Kristuksen elämä tuottaa sinussa samoja hedelmiä kuin Hänessäkin.” - AT s. 655
“Ilman Kristusta emme voi tehdä mitään. Hyvyyden, oikeamielisyyden ja
hyveellisyyden puhtaat periaatteet ovat kaikki Jumalalta. Velvollisuuksien
tunnontarkka täyttäminen, Kristuksen kaltainen myötätunto, rakkaus sieluja kohtaan ja
rakkaus omaa sieluasi kohtaan, koska kuulut Jumalalle, ja sinut on ostettu Kristuksen
kalliilla verellä, kaikki tämä tekee sinusta Jumalan työtoverin ja siunaa sinua
vakuuttavalla, puoleensa vetävällä voimalla.”-Fundamentals of Christian Education s.
194
*****
11
Sapattina 14. maaliskuuta 2015

Pyhän Hengen murehduttaminen
“Ei ole tarpeen, että kenenkään pitäisi taipua Saatanan houkutuksiin ja täten
vahingoittaa omaatuntoaan ja murehduttaa Pyhää Henkeä. Jokainen ehto on tehty
Jumalan sanassa, jotta kaikki saisivat taivaallisen avun päästäkseen eteenpäin
pyrkimyksissään voittaa.” - Testimonies for the Church vol. 5 s. 574
Epäily ja tottelemattomuus
1. Kun Jumala selkeästi ilmaisee tahtonsa pelastustamme koskien, mitä tapahtuu
jos teemme kompromisseja synnin kanssa tai syyllistymme edes yhteen
syntiin?
5 Moos. 30:15-18 Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän,
kuoleman ja pahan, kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa, sinun
Jumalaasi, ja vaeltamaan hänen teitänsä ja noudattamaan hänen käskyjänsä,
säädöksiänsä ja oikeuksiansa, että eläisit ja lisääntyisit ja että Herra, sinun Jumalasi,
siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi. Mutta jos sinun sydämesi
kääntyy pois etkä tottele, vaan annat vietellä itsesi kumartamaan muita jumalia ja
palvelemaan niitä, niin minä julistan teille tänä päivänä, että te totisesti hukutte; te
ette kauan elä siinä maassa, johon sinä menet Jordanin yli, ottamaan sen omaksesi.
“Ihmisten on mahdollista vaientaa Pyhä Henki; heille on jätetty valinnan
mahdollisuus. Heillä on tekemisen vapaus. He voivat olla kuuliaisia Lunastajamme
nimen ja armon kautta, tai sitten tottelemattomia ja saavat todeta sen seuraukset.
Ihminen on vastuussa ikuisen ja pyhän totuuden vastaanottamisesta tai torjumisesta.
Jumalan Henki on jatkuvasti vakuuttamassa, ja sielut saavat olla joko totuuden
puolella tai sitä vastaan. Kuinka tärkeää silloin onkaan, että jokainen elämän teko olisi
sellainen, että sitä ei tarvitsisi katua, erityisesti Kristuksen lähettiläiden keskuudessa,
sillä he toimivat Hänen puolestaan!” - Gospel Workers s. 174
“Jumala ei pakota ihmisiä luopumaan epäuskostaan. Heidän edessään on valo ja
pimeys, totuus ja valhe. Heidän on itsensä ratkaistava, kumman he valitsevat.
Sapattikoululäksyt

44

1. neljännes 2015

Ihmiselle on annettu kyky erottaa oikea ja väärä. Jumala ei toivo ihmisten tekevän
ratkaisujaan hetken mielijohteesta vaan todisteiden nojalla, verraten huolellisesti
kirjoituksia toisiinsa.” - Aikakausien toivo s. 439
2. Mitä ihmiset käytännössä tekevät, kun he eivät luota Jumalan lupauksiin ja
epäilevät Hänen rakkauttaan?
Joh. 3:16, 18, 19; Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä... Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo
tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. Mutta tämä on
tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän
kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
Room. 8:32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi
kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin
hänen kanssansa?
“Kun näytämme epäilevän Jumalan rakkautta emmekä luota Hänen lupauksiinsa,
tuotamme Hänelle häpeää ja murehdutamme Hänen Pyhää Henkeään.... Kuinka
taivaallinen Isämme palkitsee meitä, jos emme luota Hänen rakkauteensa, joka on
johtanut Hänet antamaan ainoan Poikansa, jotta meillä olisi elämä? Apostoli
kirjoittaa: 'Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan
kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille
kaikkea muutakin?' Ja kuinka moni, jos eivät sanoin, niin teoin, sanovat: 'Ehkä Herra
ei ole tarkoittanut tätä minun kohdallani. Ehkä Hän rakastaa muita, mutta ei Hän
minua rakasta.'” - God's Amazing Grace
Pelko, valittaminen ja haluttomuus palvella Jumalaa
3. Kuinka Pyhä Henki on murehtinut pelkojamme ja epäluottamustamme?
Valitusv. 3:37-40; Onko kukaan sanonut, ja se on tapahtunut, jos ei Herra ole
käskenyt? Eikö lähde Korkeimman suusta paha ja hyvä? Miksi tuskittelee ihminen
eläessään, mies syntiensä palkkaa? Koetelkaamme teitämme, tutkikaamme niitä ja
palatkaamme Herran tykö.
2 Moos. 16:2, 7; Ja koko Israelin kansa napisi Moosesta ja Aaronia vastaan
erämaassa;... ja huomenaamuna te tulette näkemään Herran kunnian, koska Herra
on kuullut teidän napinanne häntä vastaan. Sillä mitä olemme me, että te meitä
vastaan napisette?"
1 Joh. 4:18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon,
sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi
rakkaudessa.
“Monet ajattelevat israelilaisten vaiheita ja ihmettelevät heidän epäuskoaan ja
napinaansa arvellen, etteivät he itse ainakaan olisi niin kiittämättömiä. Mutta kun he
joutuvat vaikkapa vähäiseenkin uskon koetukseen, ei heissä ilmene sen enempää
uskoa ja kärsivällisyyttä kuin muinaisessa Israelissakaan. Joutuessaan ahtaalle he
napisevat sitä menettelyä vastaan, jolla Jumala tahtoo puhdistaa heitä. Vaikka heidän
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nykyiset tarpeensa ovat tyydytetyt, he eivät halua uskoa tulevaisuuttaan Jumalan
huomaan, vaan pelkäävät alati köyhtyvänsä ja lastensa joutuvan kärsimään. Jotkut
uumoilevat aina pahaa tai suurentelevat todellisia vaikeuksia, niin etteivät lainkaan
huomaa niitä siunauksia, joista heidän olisi syytä kiittää Jumalaa. Heidän kohtaamansa
esteet eivät johda heitä etsimään apua Jumalalta, ainoalta voiman lähteeltä, vaan
erottavat heidät hänestä ja tekevät heidät levottomiksi ja nurkuviksi. Teemmekö oikein
olemalla noin epäuskoisia? Miksi olisimme epäkiitollisia ja epäluuloisia?” - Patriarkat
ja profeetat s. 270, 271
4. Kuinka rikas nuorukainen murehdutti Pyhää Henkeä? Kuinka voimme
soveltaa hänen kertomuksensa omaan ristin kantamiseemme ja
vaellukseemme Jeesuksen kanssa?
Matt. 19:20-22; Nuorukainen sanoi hänelle: "Kaikkia niitä minä olen noudattanut;
mitä minulta vielä puuttuu?" Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin
mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja
tule ja seuraa minua." Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois
murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.
Luuk. 9:23 Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän
kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
“On vakava asia murehduttaa Pyhää Henkeä; ja niin ihminen tekee, kun hän pyrkii
tekemään työtä itse ja kieltäytyy astumasta Herran palvelukseen, koska risti on liian
raskas, tai kun vaaditaan liian suurta itse kieltäymystä. Pyhä Henki tahtoo asua
jokaisessa sielussa. Jos se toivotetaan tervetulleeksi kunnioitettuna vieraana, ne, jotka
ottavat sen vastaan, tulevat täydellisiksi Kristuksessa.” - God's Amazing Grace s. 216
“Pyhä Henki on jumalallinen opettaja. Jos seuraamme sen läksyjä, meistä tulee
viisaita pelastuksessa. Mutta meidän täytyy vartioida sydämiämme hyvin; liian usein
unohdamme taivaalliset ohjeet, joita olemme saaneet, ja toimimme pyhittymättömän
mielen luonnollisten taipumusten mukaan. Jokaisen on käytävä taistelunsa omaa
minää vastaan. Seuraa Pyhän Hengen opetuksia. Jos näin tehdään, ne toistuvat
uudestaan ja uudestaan kunnes ne ovat kuin 'ikuisesti kallioon hakattuja'.” - Counsels
on Health s. 561
5. Kuinka käytöksemme voi murehduttaa Pyhää Henkeä?
Ef. 4:29-32 Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen,
mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkä
saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi
lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus,
kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä,
hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on
Kristuksessa teille anteeksi antanut.
“Kun ilmaantuu näköjään selittämättömiä vaikeuksia, ei meidän pitäisi niiden antaa
häiritä mielenrauhaamme. Älkäämme menettäkö malttiamme, vaikka meitä
kohdeltaisiin miten epäoikeudenmukaisesti tahansa. Antautumalla kiivaaseen
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väittelyyn vain vahingoitamme itseämme. Menetämme luottamuksemme Jumalaan ja
saatamme Pyhän Hengen murheelliseksi. Vierellämme on todistaja, taivaallinen
sanansaattaja, joka käy puolestamme vastustamaan vihollista. Hän asettaa meidät
vanhurskauden auringon kirkkaaseen paisteeseen. Sen läpi Saatana ei voi tunkeutua.
Hän ei pysty läpäisemään tätä pyhän valon kilpeä.” Kr. v. 124.
Huono vaikutus ja laiminlyöminen
6. Kuinka Pyhä Henki suhtautuu, kun olemme saaneet Jeesuksen valtuutuksen,
ja pysymme välinpitämättöminä, laiminlyövinä ja velttoina sen suhteen?
Matt. 28:19, 20 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni,
kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä
pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän
kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."
“Ne, jotka tuntevat totuuden, ovat vastuussa niistä, jotka eivät tunne. Osana Jumalan
suurta liikettä meillä on tehtävää kiinnostuksen rakentamisessa tätä liikettä kohtaan.
Meidän on vanhurskauden välineinä rakennettava Jumalan valtakuntaa sen
suunnitelman mukaan, jonka Hän on meille antanut. Kaikki, jotka ovat yhteydessä
Jumalaan, täyttyvät Hänen Hengestään. Valolla, joka heille on annettu, he ovat
vuorovaikutuksessa niiden kanssa, jotka ovat pimeydessä. He eivät koskaan keskeytä
pyrkimyksiään voittaa sieluja Kristukselle. Se on jokaisen tehtävä, joka väittää
uskovansa Jeesukseen. Tässä työssä he antavat itsensä Jumalalle, sielun, ruumiin ja
hengen. He kantavat sielunsa taakkaa rukouksessa Jumalalle, jotta ne, jotka eivät
Häntä, tunne voisivat kääntyä ja tulla vakuuttuneiksi. Tämän työn laiminlyöminen on
Jehovan loukkaamista ja murehduttaa Pyhää Henkeä sekä osoittaa uskottomuutta
Kristusta kohtaan.” - Review and Herald, 18. heinäkuuta 1899
“Työ on edessämme; sitoudummeko siihen? Meidän täytyy toimia nopeasti ja mennä
vakaasti eteenpäin. Meidän on valmistauduttava Herran suureen päivään. Meillä ei
ole aikaa hukattavana, ei aikaa sitoutua itsekkäisiin tarkoituksiin. Maailmaa on
varoitettava. Mitä meidän on tehtävä yksilöinä saattaaksemme valon toisille? Jumala
on antanut jokaiselle tehtävän: jokaisella on osansa toiminnassa, emmekä voi
laiminlyödä tätä tehtävää vaarantamatta sieluamme. Veljeni, saatatteko Pyhän
Hengen murheelliseksi ja aiheutatte sen poistumisen? Suljetteko siunatun Vapahtajan
ulkopuolelle koska ette ole valmistautuneet Hänen läsnäoloonsa? Jätättekö sielut
kadotukseen ilman tietoa totuudesta, koska rakastat liikaa mukavuuttasi kantaaksesi
taakkaa, jonka Jeesus on kantanut sinun puolestasi?” Selected messages, 1. kirja s.
126
7. Mitä tapahtuu kun joku tuntee Jumalan tahdon, mutta ei kunnioita sitä
elämän jokaisella alueella?
1 Kor. 10:31; 31. Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki
Jumalan kunniaksi.
1 Tim. 2:9, 10; niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään
kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä
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kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka
tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.
Room. 14:13 Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla
panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta.
“Pyhän Hengen, joka tekisi sinusta Kristuksen todistajan, saattaminen murheelliseksi
on kauhea teko. Et tiedä, milloin murehdutat Henkeä viimeisen kerran. Pyhä Henki ei
toimi ihmissydämessä pakottaakseen sinut antamaan itsesi Kristukselle ja
luovuttamaan omatuntosi, vaan (Henki) loistaa mielen kammioihin poistaakseen
synnin ja houkutellakseen sinut vanhurskauteen. Jos et todista Kristusta nyt, tulee aika
jolloin, hämmentyneenä tajutessasi menettäneesi suurenmoisia asioita, tulet
todistamaan. Mutta mikset todistaisi Kristusta nyt, kun armon ääni kutsuu sinua?” (The Youth's Instructor) Ye Shall Receive Power s. 300
“Jokainen tapa tai tottumus, joka voi johtaa syntiin ja tuottaa häpeää Kristukselle, olisi
parasta panna pois, maksoi mitä maksoi. Sielua ei voi hyödyttää mikään sellainen,
mikä häpäisee Jumalaa. Taivaan siunaus ei voi levätä kenenkään ihmisen yllä, joka
loukkaa oikeuden ikuisia periaatteita. Yksi ainoa hellitty synti riittää turmelemaan
luonteen ja johtamaan toisia harhaan.” - Aikakausien toivo s. 422
Mietiskelyä varten
“Totinen Todistaja sanoo: »Katso, minä seison ovella ja kolkutan.» Ilm. 3: 20.
Jokainen Jumalan sanan sisältämä tai Hänen sanansaattajansa julistama varoitus,
nuhde ja kehotus on kolkutus sydämen ovella. Se on Jeesuksen ääni, kun Hän pyytää
päästä sisään. Joka kerran kun kolkutuksesta ei välitetä, vähenee myös halu oven
avaamiseen. Jos tänään laiminlyömme Pyhän Hengen kutsun, ei se kaiu yhtä
voimakkaana huomenna. Sydän tulee vähemmän herkäksi ja vaarallisen
välinpitämättömäksi elämän lyhyydestä ja sitä seuraavasta ikuisuudesta. Meidän
tuomitsemisemme suurena tuomiopäivänä ei johdu siitä, että olemme olleet väärässä,
vaan siitä, että olemme laiminlyöneet taivaan lähettämät tilaisuudet oppia tuntemaan
totuus.” - Aikakausien toivo s. 472
*****
12
Sapattina 21. maaliskuuta 2015

Pyhän Hengen vastustaminen
“Ihmiselle on vaarallista vastustaa totuuden Henkeä ja armoa ja vanhurskautta, siksi
kun niiden ilmentymiset eivät ole heidän ajatustensa tai suunnitelmiensa mukaiset.
Herra toimii omalla tavallaan ja omien suunnitelmiensa pohjalta. Rukoilkoot ihmiset,
että he luopuisivat itsestään ja olisivat sopusoinnussa taivaan kanssa. Rukoilkoot he
'Tapahtukoon, oi Jumalani, sinun tahtosi, ei minun.'” - (Review and Herald 5.
toukokuuta 1896) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 2 s. 1004
Kun sydämestä tulee kova
1. Missä vakavassa tilanteessa jotkut ihmiset olivat ennen? Jos ihminen ei
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tutkistele Raamattua vilpittömin sydämin ja pane sen opetuksia käytäntöön,
missä vaarassa hän silloin on?
Apt. 7:51; Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te
vastustatte Pyhää Henkeä - niinkuin teidän isänne, niin tekin.
Hebr. 3:7, 8 Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette
hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa,
kiusauksen päivänä erämaassa,
“Varo laiminlyömästä salaista rukousta ja Jumalan sanan tutkistelua. Nämä ovat
aseesi sitä vastaan, joka koettaa estää edistystäsi matkalla kohti taivasta.
Ensimmäinen rukouksen ja Raamatun tutkistelun laiminlyönti tekee seuraavan
helpommaksi. Ensimmäinen Hengen vetoomuksen vastustaminen valmistaa tietä
toiselle. Silloin sydän kovettuu ja omatunto vaimenee.” - Messages to Young People
s. 96
“Joka rukoillen tutkii Raamattua haluten oppia tuntemaan totuuden, voidakseen
noudattaa sitä, on saava jumalallista valoa. Hän ymmärtää Raamattua.” - Aikakausien
toivo s. 439
2. Mitä tapahtui Nooan ja Jeesuksen aikoina? Mitä tapahtuu tänä päivänä jos
vastustamme Pyhän Hengen pyyntöä?
1 Moos. 6:5, 3; Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja
että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan
pahat,.. Silloin Herra sanoi: "Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä
iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä
vuotta."
Joh. 3:19, 20 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset
rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä
jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen
tekojansa nuhdeltaisi.
“Monet näyttivät aluksi ottavan varteen varoituksen mutta eivät kuitenkaan
kääntyneet Jumalan puoleen todella katuvaisina. He eivät halunneet luopua
synneistään. Vedenpaisumuksen ajan lähestyessä heidän uskonsa joutui koetukselle
eikä se kestänyt sitä. Yleinen epäusko valtasi heidätkin, ja lopulta he palasivat
entiseen toveripiiriinsä ja hylkäsivät vakavan sanoman. Jotkut taas uskoivat sanoman
ja olisivat ottaneet vaarin varoituksesta, mutta kun niin monet pilkkasivat ja ivasivat,
hekin yltyivät ilkkumaan, torjuivat armon kutsun ja olivat ennen pitkää pahimpia
pilkkaajia. Pisimmälle syntiin ja holtittomuuteen menevät juuri ne, jotka kerran ovat
saaneet valistusta mutta sitten ovat vastustaneet Jumalan Hengen vakuuttavaa
vaikutusta.” - Patriarkat ja profeetat s. 74, 75
3. Mitä tapahtuu niille, jotka kieltäytyvät kuulemasta Pyhän Hengen ääntä ja
asettuvat kauaksi Hänen vaikutuksestaan?
Sananl. 1:24-28 Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään
kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun
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nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te
kauhistutte; kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu
tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta
minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä.
“Jumalan vihaa ei julisteta katumattomille syntisille pelkästään heidän tekemiensä
syntien tähden vaan siksi, että kun heitä kehotetaan parannukseen, he pitävät
parempana pysyä vastarinnassa ja tehdä uudelleen aikaisempia syntejä heille annetusta
valosta huolimatta. Jos juutalaisten johtohenkilöt olisivat mukautuneet Pyhän Hengen
vakuuttavaan voimaan, he olisivat saaneet anteeksi; mutta he päättivät olla antamatta
periksi. Samalla tavoin syntinen jatkaessaan vastarintaansa itsensä tilaan, jossa hän ei
ole alttiina Pyhän Hengen vaikutukselle” - Apostolien teot s. 50
Pyhän Hengen vastustamisen seuraukset
4. Mihin Pyhän Hengen vastustaminen jatukuessaan johtaa?
Joh. 3:17, 18; Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan
maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo
häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut
Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
Tiit. 1:16; He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sille
he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.
2 Tim. 2:12 jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos
kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät;
“Maailman Lunastaja sanoo että on suurempiakin syntejä kuin ne, joiden vuoksi
Sodoma ja Gomorra hävitettiin. Ne jotka kuulevat evankeliumin kutsun, joka kehottaa
syntisiä parannukseen, mutta eivät noudata sitä, ovat Jumalan edessä syyllisempiä
kuin aikoinaan Siddimin laakson asukkaat. Ja vielä suurempi on niiden synti, jotka
tunnustavat tuntevansa Jumalan ja pitävänsä hänen käskynsä mutta kuitenkin kieltävät
Kristuksen luonteellaan ja arkielämällään. Vapahtajan varoituksen valossa Sodoman
kohtalo ei ole vakavana muistutuksena ainoastaan niille, jotka syyllistyvät avoimeen
syntiin, vaan kaikille, jotka vähättelevät taivaan antamaa valoa ja etuoikeuksia. Sydän,
joka kauan on vähätellyt Jumalan armoa, tulee synnin paaduttamaksi eikä Jumalan
armo pysty enää vaikuttamaan siihen. Pelottava on sen sielun kohtalo, josta
armollinen Vapahtaja joutuu lopulta sanomaan, että hän »on liitossa epäjumalain
kanssa — anna hänen olla» (Hoos. 4: 17). Lakeuden kaupunkien on tuomiopäivänä
oleva helpompi kuin niiden, jotka ovat tunteneet Kristuksen rakkauden mutta
kuitenkin luopuneet siitä ja valinneet tilalle synnin maailman nautinnot.” - Patriarkat
ja profeetat s. 143, 144
5. Missä vaarassa ne ovat, jotka hylkäävät valon, joka johtaa taivaaseen?
Job. 33:29, 30; Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle,
palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle
loistaa.
Job 36:9-12 niin hän sillä ilmaisee heille, mitä he ovat tehneet ja mitä rikkoneet
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pöyhkeilemisellään, avaa heidän korvansa nuhtelulle ja käskee heitä kääntymään
pois vääryydestä. Jos he kuulevat ja alistuvat, niin saavat viettää päivänsä onnessa
ja ikävuotensa ihanasti. Mutta jos eivät kuule, niin he syöksyvät surman peitsiin ja
menehtyvät ymmärtämättömyyteensä.
“Mikä tahansa synti onkaan kyseessä, jos sielu katuu ja uskoo, syyllisyys pestääjn
pois Kristuksen veressä; mutta se, joka torjuu Pyhän Hengen työn, asettaa itsensä
tilaan, jossa katumus ja usko eivät voi tulla häneen. Jumala toimii sydämessä
Hengen kautta; kun ihminen torjuu omasta halustaan Hengen ja julistaa sen olevan
Saatanasta, hän katkaisee sen kanavansa Jumalaan, jonka kautta Hän on yhteydessä
häneen. Kun Henki torjutaan, ei ole mitään, mitä Jumala voisi tehdä sielun
puolesta.... Jumala ei sokaise ihmisten silmiä tai koveta heidän sydämiään. Hän
lähettää heille valon korjaamaan heidän virheitään ja ohjaamaan heitä turvallisille
poluille; silmät sokeutuvat ja sydämet kovettuvat tämän valon torjumisesta. Usein
tämä tapahtumaketju tapahtuu vähitellen ja on lähes huomaamaton. Valo tulee sieluun
Jumalan sanan kautta, Hänen palvelijoidensa kautta tai Pyhän Hengen suorasta
vaikutuksesta; mutta kun yksi valonsäde torjutaan, alkaa hengellisten havaintojen
asteittainen turtuminen ja valon seuraava ilmentyminen on vähemmän näkyvä.
Niinpä pimeys lisääntyy, kunnes sielussa on yö....” - God's Amazing Grace s. 215
6. Mikä on niiden loppu, jotka saivat suuren valon, mutta kääntyivät Jumalaa
vastaan?
Hebr. 6:4-6 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista
lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan
hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa
parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä
julki häpäisevät.
“Minä näin, että koko taivas oli kiinnostunut pelastuksestamme. Emmekö me sitten
välittäisi siitä? Onko meidän lupa olla huolettomia, ikään kuin sillä olisi vain vähän
väliä, pelastummeko vai emme? Väheksymmekö puolestamme annettua uhria? Jotkut
ovat tehneet niin. He ovat leikitelleet tarjotun armon kanssa, ja Jumalan paheksuva
katse kohdistuu heihin. Jumalan Henkeä ei voida loputtomiin murehduttaa. Hän
vetäytyy pois, jos Häntä murehdutetaan liian kauan. Jos ihmiset elämällään osoittava
väheksyvänsä Jeesuksen tarjoamaa armoa välittämättä siitä, että Jumala on tehnyt
kaikkensa heidän pelastamisekseen, kuolema on heidän osansa, ja he saavat tuntea
samaa tuskaa, mitä Kristus tunsi ristillä lunastaessaan heille heidän hylkimänsä
pelastuksen. Silloin he käsittävät, mitä ovat menettäneet – ikuisen elämän ja
katoamattoman perinnön. Sielujen pelastamiseksi annettu suuri uhri osoittaa meille
heidän arvonsa. Kun arvokas sielu kerran joutuu kadotukseen, tämä on lopullinen.” Todistusaarteita, 1. kirja s. 17, 18
Kuningas Saulin esimerkki
7. Mikä esimerkki meillä on Raamatussa miehestä, joka torjui Pyhän Hengen ja
toimi oman mielensä mukaan? Mitkä olivat sen seuraukset?
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1 Sam. 28:6, 7; Ja Saul kysyi Herralta, mutta Herra ei vastannut hänelle, ei unissa, ei
uurimin eikä profeettain kautta. Niin Saul sanoi palvelijoillensa: "Etsikää minulle
joku vaimo, jolla on vallassaan vainajahenki, niin minä menen hänen luoksensa ja
kysyn häneltä." Hänen palvelijansa vastasivat hänelle: "Katso, Een-Doorissa on
vaimo, jolla on vallassaan vainajahenki."
1 Aikak. 10:13, 14 Niin kuoli Saul, koska hän oli ollut uskoton Herraa kohtaan eikä
ollut ottanut vaaria Herran sanasta, ja myös sentähden, että hän oli kysynyt
vainajahengeltä neuvoa, mutta ei ollut kysynyt neuvoa Herralta. Sentähden Herra
surmasi hänet ja siirsi kuninkuuden Daavidille, Iisain pojalle.
“Näin synkkää polkua joutui astelemaan mies, joka oli itsepäisesti lähtenyt kulkemaan
omaa tietään torjuttuaan Jumalan Hengen pyhät herätteet! Ei kenenkään vankeus ole
niin hirvittävää kuin sen, joka on antautunut pahimman hirmuvaltiaan — oman itsensä
— valtaan! Luottamus Jumalaan ja kuuliaisuus hänen tahdolleen olivat ainoat
edellytykset, joilla Saul saattoi olla Israelin kuninkaana. Jos hän olisi noudattanut
näitä ehtoja koko hallituskautensa ajan, hänen valtakuntansa olisi ollut turvattu;
Jumala olisi ollut hänen oppaanaan, Kaikkivaltias hänen suojanaan. Jumala oli ollut
pitkämielinen Saulia kohtaan, ja vaikka hänen kapinallisuutensa ja uppiniskaisuutensa
olivat miltei vaimentaneet sielun sisäisen, jumalallisen äänen, hänellä oli vielä
tilaisuus katumukseen. Mutta kun hän vaaran hetkenä hylkäsi Jumalan saadakseen
tietoja saatanan liittolaiselta, hän katkaisi viimeisenkin siteen, mikä liitti hänet
Luojaansa. Hän oli jättäytynyt jo vuosikaudet hänessä vaikuttaneen pahan hengen
valtaan, joka oli saattanut hänet turmion partaalle.” - Patriarkat ja profeetat s. 664
Mietiskelyä varten
“Kun Pyhä Henki pakottavalla vaikutuksellaan hellyttää ja taivuttaa ihmisten mielen,
he ottavat neuvon varteen, mutta kun he paatumukseen asti kieltäytyvät noudattamasta
kehotusta, Herra jättää heidät toisten vaikutusten johdettaviksi. Torjuessaan totuuden
he hyväksyvät valheen, joka koituu heille ansaksi ja turmioksi.” - Profeetat ja
kuninkaat s. 293
“Jokaisen aikakauden ihmisille tarjotaan valoa ja etuoikeuksia. Heillä on
etsikkoaikansa, jolloin he voivat tulla sovitetuiksi Jumalan kanssa. Mutta armollakin
on rajansa. Se voi vuosikausia olla tarjona ihmiselle, joka on välinpitämätön ja hylkää
sen. Mutta kerran tulee hetki, jolloin ihminen saa viimeisen armokutsun. Sydän paatuu
niin, ettei se enää vastaa Jumalan Hengen kutsuun. Silloin ei Pyhän Hengen lempeä,
vetoava ääni enää kutsu ihmistä, ja sen nuhteet ja varoitukset lakkaavat.” Aikakausien toivo s. 560
*****
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Sapattina 28. maaliskuuta 2015

Synti Pyhää Henkeä vastaan
“Meidän on välttämättömästi oltava näiden jommankumman suuren voiman vallassa,
jotka kamppailevat maailmanherruudesta. Meidän ei tarvitse vapaaehtoisesti valita
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pimeyden ruhtinaan palvelemista joutuaksemme hänen valtaansa. Riittää, jos
laiminlyömme liittyä valon valtakuntaan. Ellemme ole yhteistyössä taivaan voimien
kanssa, Saatana valtaa sydämemme ja tekee sen asunnokseen. Ainoa puolustuskeino
pahaa vastaan on Kristuksen asuminen sydämessä uskon kautta Hänen
vanhurskauteensa. Ellemme ole elävässä yhteydessä Jumalaan, emme koskaan voi
vastustaa itserakkauden, itse korotuksen ja kiusausten epäpyhää vaikutusta. Voimme
luopua monista pahoista tavoista ja joksikin aikaa voimme jättää Saatanan seuran,
mutta ellei meillä ole elävää yhteyttä Jumalan kanssa, ellemme hetkittäin jättäydy
Hänelle, meidät voitetaan. Ellemme henkilökohtaisesti tunne Kristusta ja ole
jatkuvassa yhteydessä Hänen kanssaan, olemme vihollisemme armoilla ja loppujen
lopuksi tottelemme hänen käskyjään.” - Aikakausien toivo s. 302, 303
Synnit, jotka annetaan anteeksi
1. Kuinka pitkälle Jumalan anteeksiantamus synneistä ja jopa jumalanpilkasta
ulottuu? Mitä jotkut esimerkit Vanhasta Testamentista kertovat?
Mark. 3:28 Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille
anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin;
“Heprealaisilla oli tilaisuus pohtia tilannetta, jossa he olivat todistaneet Jumalan
vihan ilmenemistä kaikkein merkittävimpiä kohtaan tässä suuressa kapinassa.
Jumalan hyvyys ja armo ilmentyivät siinä, ettei Hän täysin tuhonnut tätä
kiittämätöntä kansaa, kun Hänen vihansa syttyi näitä vastuussa olevia vastaan. Hän
antoi seurakunnalle, joka oli antanut pettää itseään, tilaisuuden katua. Sitä tosiasiaa,
että Herra, heidän näkymätön Johtajansa, osoitti niin paljon kärsivällisyyttä ja armoa
tässä tilanteessa, on pidetty kiistämättömänä todisteena Hänen halustaan antaa
anteeksi kaikkein kauheimmatkin loukkaukset, jos he ovat tietoisia tekemästään
synnistä ja he palaavat Hänen luokseen katuen ja nöyrinä.” - Testimonies for the
Church vol. 3 s. 355
2. Jopa mikä synti voidaan antaa anteeksi? Mitä esimerkkejä tästä on
Raamatussa?
Matt. 12:32, alkuosa; Ja jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle
annetaan anteeksi;
Luuk. 23:34; Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä
he tekevät." Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.
1 Tim. 1:13 minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä
sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa;
“Taivas näki, miten viaton uhri petettiin verenhimoisen joukon käsiin ja pilkaten ja
väkivaltaisesti kuljetettiin tuomioistuimesta toiseen. Se kuuli Hänen vainoojiensa
pilkkaavan Hänen alhaista syntyperäänsä. Se näki Saatanan raivokkaan toiminnan ja
hänen valtansa ihmissydämiin. Oi, mikä hirveä näky! Häntä laahataan edestakaisin:
palatsista oikeussaliin, asetetaan kahdesti pappien eteen, kahdesti sanhedrinin,
kahdesti Pilatuksen ja kerran Herodeksen eteen, Häntä pilkataan ja ruoskitaan, Hänet
tuomitaan ja viedään ristiinnaulittavaksi raskasta ristiään kantaen Jerusalemin tytärten
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valittaessa ja roskajoukon pilkkahuutojen kaikuessa. Koko taivas ihmetteli, kun
Kristus kauheitten kärsimystensä keskellä rukoili: »Isä, anna heille anteeksi, sillä he
eivät tiedä, mitä he tekevät.» Luuk. 23: 34. Kuitenkin ne olivat Jumalan kuvaksi
luotuja ihmisiä, jotka tahtoivat ottaa hengiltä Jumalan ainosyntyisen Pojan. Millainen
näky tämä olikaan koko maailmankaikkeudelle” - Aikakausien toivo s. 732
Anteeksiantamaton synti
3. Mitä Jeesus sanoi synnistä Pyhää Henkeä vastaan? Mitä tämä synti käsittää?
Matt. 12:31, 23; Sentähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan
ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta... Ja kaikki kansa
hämmästyi ja sanoi: "Eiköhän tämä ole Daavidin poika?"
Mark. 3:29 mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on
vikapää iankaikkiseen syntiin."
“Se merkitsee Pyhän Hengen työn väittämistä Saatanan työksi. Esimerkiksi, oletetaan
ihminen saa todistaa jotain Pyhän Hengen erikoista tekoa. Hänellä on vakuuttavia
todisteita siitä, että teko on sopusoinnussa Raamatun kanssa, ja Henki todistaa yhdessä
hänen henkensä kanssa, että se on Jumalasta. Joka tapauksessa myöhemmin hän
lankeaa houkutukseen; ylpeyteen, itseriittoisuuteen tai johonkin muuhun pahaan
tapaan, ja se hallitsee häntä; ja hyläten kaikki todisteet teon jumalallisesta luonteesta
hän on sitä mieltä, että mitä hän aiemmin tunnusti olevan Pyhän Hengen voimaa
olikin Saatanan voimaa. Pyhän Hengen kautta Jumala toimii ihmissydämessä; kun
ihminen omasta tahdostaan hylkää Hengen ja uskoo sen olevan Saatanasta, se
katkaisee kanavan, jonka kautta Jumala voi olla häneen yhteydessä.” Testimonies for
the Church vol. 5 s. 634
“Kenenkään ei tarvitse käsittää syntiä Pyhää Henkeä kohtaan jonakin salaperäisenä ja
määrittelemättömänä. Synti Pyhää Henkeä kohtaan on sinnikkään kieltäytymisen synti
katumuksen kutsua kohtaan.” - Review and Herald, 29. kesäkuuta 1897
Vanhan ja Uuden testamentin esimerkkejä
4. Mitä esimerkkejä Vanha Testamentti antaa tämän kaltaisesta synnistä?
4 Moos. 16:3, 41 Ja he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille:
"Jo riittää! Koko seurakunta, he kaikki, ovat pyhät, ja Herra on heidän keskellänsä.
Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yli?" ... Mutta seuraavana päivänä
kaikki israelilaisten seurakunta napisi Moosesta ja Aaronia vastaan sanoen: "Te
olette surmanneet Herran kansaa."
“Koorah ei olisi ryhtynyt kapinoimaan, jos olisi tiennyt, että kaikki Israelille annetut
ohjeet ja nuhteet tulivat Jumalalta. Mutta hän olisi voinut tietää tämän. Jumala oli
antanut yllin kyllin todisteita siitä että hän johti Israelia. Mutta Koorah ja hänen
toverinsa hylkäsivät tämän valon, kunnes sokaistuivat niin etteivät Jumalan voiman
selvimmätkään ilmaukset saaneet heitä vakuuttumaan, vaan he pitivät niitä kaikkia
vain inhimillisten tai saatanallisten voimien aikaansaannoksina. Samoin menetteli
kansakin, joka Koorahin ja hänen puoluelaistensa hävityksen jälkeisenä päivänä tuli
sanomaan Moosekselle ja Aaronille: »Te olette surmanneet Herran kansaa.» Vaikka
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Jumala oli vakuuttavan selvästi osoittanut paheksuvansa heidän menettelyään
tuhoamalla ne miehet, jotka olivat johtaneet heidät harhaan, he julkesivat väittää, että
hänen rangaistuksensa olivat lähtöisin saatanasta ja että Mooses ja Aaron olivat
paholaisen voimalla aiheuttaneet hyvien ja pyhien miesten kuoleman. Tällä teollaan
kansa sinetöi tuomionsa. He olivat tehneet synnin Pyhää Henkeä vastaan, mikä
merkitsee ihmissydämen täyttä paatumusta jumalallisen armon vaikutukselle.” Patriarkat ja profeetat s. 386, 387
5. Mitä esimerkkejä on Uudessa Testamentissa?
Matt. 9:32-34; Ja katso, näiden lähdettyä tuotiin hänen tykönsä mykkä mies, joka oli
riivattu. Ja kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui, ja kansa ihmetteli sanoen:
"Tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty." Mutta fariseukset sanoivat: "Riivaajain
päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia."
Matt. 12:22-24 Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, ja
hän paransi hänet, niin että mykkä puhui ja näki. Ja kaikki kansa hämmästyi ja
sanoi: "Eiköhän tämä ole Daavidin poika?" Mutta kun fariseukset sen kuulivat,
sanoivat he: "Tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Beelsebulin, riivaajain
päämiehen, voimalla."
“Juuri ennen tätä Jeesus oli toisen kerran suorittanut sellaisen ihmeen, että oli
parantanut riivatun miehen, joka oli sokea ja mykkä, ja fariseukset olivat toistaneet
syytöksensä: »Riivaajien päämiehen voimalla Hän ajaa ulos riivaajia.» Matt. 9: 34.
Kristus sanoi heille suoraan, että lukiessaan Pyhän Hengen työn Saatanan työksi he
katkaisivat yhteytensä siunausten lähteeseen. Ne, jotka olivat puhuneet Jeesusta
itseään vastaan näkemättä Hänen jumalallista luonnettaan, voisivat saada anteeksi,
sillä Pyhä Henki voisi saattaa heidät näkemään virheensä ja katumaan. Jos sielu katuu
ja uskoo, niin olipa hän tehnyt millaisen synnin tahansa, hänen syyllisyytensä pestään
pois Karitsan veressä, mutta joka vastustaa Pyhän Hengen työtä, astuu alueelle,
minne katumus ja usko eivät enää ulotu. Hengen kautta Jumala tekee työtään
ihmissydämessä, ja kun ihmiset tahallaan hylkäävät Pyhän Hengen ja selittävät sen
olevan Saatanasta, he katkaisevat siteen, jonka välityksellä Jumala on yhteydessä
heidän kanssaan. Ja kun sielu lopullisesti hylkää Pyhän Hengen, ei Jumala voi enää
tehdä mitään sen hyväksi.” - Aikakausien toivo s. 300
“Fariseukset asettivat itsensä Kristuksen hylkäämisessä paikkaan, jossa pimeys ja
taikausko ympäröi heidät.... He joutuivat sellaiseen tilaan, jossa voima, inhimillinen
tai jumalallinen, ei voinut heitä saavuttaa; he tekivät syntiä Pyhää Henkeä vastaan,
eikä Jumalalla ollut mahdollisuutta auttaa heitä.” - Spirit of Prophecy vol. 2 s. 374
6. Mikä luo perustan synnille Pyhää Henkeä vastaan?
Joh. 9:28-30; Niin he herjasivat häntä ja sanoivat: "Sinä olet hänen opetuslapsensa,
mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme Jumalan puhuneen
Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä." Mies vastasi ja sanoi heille:
"Sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on
avannut minun silmäni.
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Hebr. 12:25 Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka
torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet
päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka
ilmoittaa sen taivaista.
“Synti Pyhää Henkeä vastaan ilmenee tavallisimmin siten, että ihminen itsepintaisesti
hylkää taivaan kutsun tehdä parannus. Jokainen askel Kristuksen kieltämisen tiellä on
askel pelastuksen hylkäämiseen ja johtaa syntiin Pyhää Henkeä vastaan. Hyljätessään
Kristuksen Juudan kansa teki anteeksiantamattoman synnin, ja hylkäämällä
armokutsun me voimme tehdä saman erehdyksen. Niin kauan kuin ihminen tekee
näin, ei hänelle ole toivoa tai anteeksiantoa, ja viimein hän menettää halunsakin päästä
sovintoon Jumalan kanssa.” - Aikakausien toivo s. 303
7. Mihin synti Pyhää Henkeä vastaan johtaa?
1 Joh. 5:16, loppuosa; On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi
rukoiltava.
Hebr. 10:26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon,
niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
“Pyhitys on jokapäiväistä työtä. Älköön kukaan pettäkö itseään luulolla, että Jumala
armahtaa ja siunaa heitä samalla, kun he polkevat Hänen vaatimuksensa jalkoihinsa.
Tahallinen tietoisen tynnin tekeminen hiljentää Hengen todistavan äänen ja erottaa
sielun Jumalasta. Olkoon vaikka mitä korkeita uskonnollisia tunteita, Jeesus ei voi
toimia sydämessä, joka ei kunnioita jumalallista lakia. Jumala kunnioittaa vain niitä,
jotka kunnioittavat Häntä.” - Messages to Young People s. 114
Mietiskelyä varten
“Kristus kertoo kuulijoilleen, että kaikki synti ja jumalanpilkka annetaan anteeksi, jos
ne on tehty tietämättä. Ihmiset saattavat suuressa sokeudessaan puhua loukkaavia ja
pilkallisia sanoja Ihmisen Poikaa kohtaan, mutta olla silti armon rajojen sisäpuolella.
Mutta kun Pyhän Hengen voima laskeutui Hänen viestintuojiensa ylle, he olivat
pyhällä maalla. Jumalan Hengen huomiotta jättäminen, väittäminen, että se olisi
paholaisesta, asetti heidät sellaiseen tilaan, jossa Jumalalla ei ollut valtaa saavuttaa
heidän sielujaan. Mikään Jumalan voima, joka ohjaa erehtynyttä, ei voi tavoittaa
heitä....” - Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 5 s. 1092
“Nykyään meidän päivänämme ihmiset ovat asettaneet itsensä tilanteeseen, jossa ovat
täysin kykenemättömiä täyttämään katumuksen ja tunnustuksen ehtoa. Siksi he eivät
voi löytää armoa ja tulla armahdetuiksi. Rienaamisen synti Pyhää Henkeä vastaan ei
ole missään yksittäisessä sanassa tai teossa; se on lujaa, päättäväistä totuuden ja
todisteiden vastustusta.” - (Manuscript 20, 1890) Seventh-day Adventist Bible
Commentary vol. 5 s. 1093
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