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Vanhurskauden Aurinko
”Se, jonka sydän on vastannut taivaalliseen kutsuun, etsii sitä, mikä lisää hänen
Jumalan tuntemustaan sekä puhdistaa ja jalostaa hänen luonnettaan. Kuten kukka
kääntyy aurinkoon, jotta sen kirkkaat säteet saisivat kukan kauniit värisävyt
esille, samoin sielukin kääntyy Vanhurskauden Aurinkoon, jotta taivaan valo
kaunistaisi luonteen Kristuksen luonteen ihanuudella.” Aikakausien toivo s. 451
Vanhurskauden Aurinko valaisee ihmistä enenevässä määrin
1. Kuinka Vanhurskauden Aurinko ilmaistaan? Mikä
tarkoituksensa? 2. Kor. 4:6; Luuk. 1:78,79

on

Hänen

”Vanhurskauden aurinko ei loistanut maailmaan sokaistakseen ihmiset
kirkkaudellaan. Kristuksesta on kirjoitettu: 'Hänen nousunsa on varma kuin
aamurusko.' Hiljaa ja lempeästi päivänvalo loistaa maahan hälventäen pimeyden
ja herättäen maailman elämään. Samalla tavalla nousi vanhurskauden aurinko ja
'parantuminen sen siipien alla´ Mal. 4:2” Suuren Lääkärin seuraajana s. 20.
”Niin kuin auringon säteet tunkeutuvat maailman kaukaisimpiinkin kolkkiin,
niin Vanhurskauden Aurinko myös loistaa jokaiseen sieluun.” AT.
2. Mitä ne, jotka jotka ottavat vastaan Vanhurskauden auringon säteet,
tekevät? Fil. 2:15, Dan. 12:3
”Sen, joka vetäytyy lähelle Kristusta, ei tarvitse yrittää loistaa. Koska hänessä on
Vapahtaja, hän poimii Vanhurskauden Auringon kirkkaat, jumalalliset säteet eikä
voi muuta kuin loistaa. Valo, joka hänessä on, loistaa kirkkain, selkein sätein
vanhurskauden sanoissa ja teoissa. Kristuksen armo asuu hänessä rikkaana, ja
taivaan valo loistaa hänen kauttaan. Hän kunnioittaa Kristusta täydellisellä
kuuliaisuudella. Hän toimii yhä innokkaammin Jumalan asian hyväksi, kun hän
jakaa sitä, mitä Herra hänelle antaa. Hän on maailman valon kantaja, jakaen
valoa niille jotka ovat erehdyksen pimeydessä.” The Upward Look s. 322
”Kun Kristus pysyy sydämessä, on mahdotonta estää hänen läsnäolonsa valoa
loistamasta tai himmentää tuota valoa. Päinvastoin se kirkastuu kirkastumistaan
sitä mukaa kun vanhurskauden auringon kirkkaat säteet päivästä toiseen
hälventävät sielua ympäröivät itsekkyyden ja synnin huurut.” - Patriarkat ja
profeetat 134
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Vanhurskauden Auringon kirkkaat säteet
3. Kuinka Vanhurskauden Aurinko auttaa meitä tutkiessamme Raamattua?
Joh. 14:26; 16:13
”Tarvitsemme Pyhän Hengen valistusta käsittääksemme Jumalan sanan totuudet.
Luonnon kauneutta ei voida nähdä ennen kuin aurinko hälventää yön pimeyden
ja valaisee sen säteillään. Samoin ei Jumalan sanan aarteita voida käsittää, ennen
kuin Vanhurskauden Aurinko paljastaa ne kirkkailla säteillään. Jumalan
äärettömässä rakkaudessaan lähettämä Pyhä Henki ottaa hänen omastaan ja
julistaa sen jokaiselle sielulle, joka ehdottomasti uskoo Kristukseen. Hengen
voimalla painautuvat mieleen ne tärkeät totuudet, joihin sielun pelastus perustuu,
ja elämän tie tulee niin selväksi, ettei kenenkään tarvitse eksyä. Tutkiessamme
Raamattua meidän tulisi rukoilla Jumalan Pyhän Hengen valoa kirkastamaan
sanaa, jotta voisimme nähdä ja arvostaa sen aarteita.” - Kristuksen vertaukset s.
75
4. Miksi meidän pitää avata sielumme Vanhurskauden Auringolle?
Ps. 51:12;2 Kor. 7:1
”Jokainen huone sielun temppelissä on enemmän tai vähemmän tahriutunut ja
tarvitsee puhdistusta. Sen täytyy mennä sisään jokaiseen tajunnan sopukkaan.
Sielun ikkunoiden tulee olla suljetut maallisuudelle ja avatut täysin avoimeksi
taivaalle, jotta Vanhurskauden Auringon kirkkaat säteet voivat vapaasti loistaa
sisään. Muistia täytyy virkistää Raamatun periaatteilla. Mieli täytyy pitää
puhtaana ja selkeänä jotta se tekisi eron hyvän ja pahan välillä. Kun toistat
pyyntöä, jonka Kristus opetti opetuslapsilleen, ja yrität toimia vastaavasti
jokapäiväisessä elämässäsi, Pyhä Henki uudistaa mielen ja sydämen ja antaa
sinulle voimaa toimia korkeissa ja pyhissä tarkoituksissa.” Mind, Character and
Personality vol 1. s 327, 328
”Siunatut ja hyvää tekevät ovat Vanhurskauden Auringon säteet, jotka loistavat
jokaiselle, joka avaa sielun ikkunansa taivasta kohden.” The Upward Look s. 257
5. Kuinka Vanhurskauden Aurinko vaikuttaa luonteen muodostumiseen?
2 Kor. 3:18
”Kun mieli viihtyy Kristuksessa, luonne muodostuu hänen jumalallisen kuvansa
kaltaiseksi. Käsitys hänen hyvyydestään ja rakkaudestaan valtaa kokonaan
ajatukset. Me ajattelemme hänen luonnettaan, ja näin hän on aina
ajatuksissamme. Hänen rakkautensa ympäröi meidät. Jos hetkeksikään
katsahdamme aurinkoon sen ollessa keskipäivän korkeudessa, niin
kääntäessämme silmämme pois siitä, näemme auringon kuvan kaikessa, mihin
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katsomme. Samoin käy, kun katselemme Jeesusta: kaikki, mihin luomme
silmämme, heijastaa hänen kuvaansa, Vanhurskauden Auringon kuvaa. Emme
voi nähdä mitään muuta emmekä puhua mistään muusta. Hänen kuvansa on
painunut sielun silmien eteen ja vaikuttaa päivittäisen elämämme joka kohtaan,
pehmittäen ja sulostuttaen koko luontomme. Katselemalla me muutumme tuon
jumalallisen kuvan, Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Kaikille, joiden kanssa
joudumme kosketuksiin, heijastamme hänen vanhurskautensa kirkkaita ja
lämmittäviä säteitä. Luonteemme on muuttunut, koska sydämemme, sielumme ja
mielemme heijastavat hänen kirkkauttaan, joka rakasti meitä ja antoi itsensä
meidän puolestamme. Tässäkin tunnemme hänen persoonallisen, elävän
vaikutuksensa, joka asuu sydämessämme uskon kautta. ” Sanomia nuorisolle s.
154
Vanhurskauden Auringon hyödyllisten vaikutusten avulla parantuminen
6. Enemmän kuin aurinko parantavana välittäjänä, mitä voidaan sanoa
Vanhurskauden Auringosta? Mal. 4:2, ensimmäinen osa; Ps. 103:2-4
”Kun evankeliumi otetaan vastaan puhtaudessaan ja voimassaan, se parantaa
synnin aiheuttamat sairaudet. Vanhurskauden Aurinko nousee, ”ja parantuminen
sen siipien alla”. Mal. 4:2. Mitkään tämän maailman rikkaudet eivät voi parantaa
särkynyttä sydäntä, antaa mielenrauhaa, poistaa huolta tai karkottaa sairautta.
Kuuluisuus, lahjakkuus, kyvyt – mitkään niistä ei kykene ilahduttamaan
murheellista sydäntä eikä palauttamaan tuhlattuja elinvoimia. Jumalan elämä
sielussa on ihmisen ainoa toivo. Rakkaus, jonka Kristus vuodattaa koko
olemukseemme, on elävöittävä voima. Se parantaa kaikki elimet: sydämen, aivot
ja hermot. Se herättää toimintaan olemuksen korkeimmat voimat. Se vapauttaa
sielun syyllisyydestä ja surusta, ahdistuksesta ja huolesta, jotka kuluttavat
elinvoimia. Se tuo mukanaan mielenrauhan ja tyyneyden. Se täyttää sielun ilolla,
jota mikään maallinen ei voi hävittää: Pyhän Hengen ilolla, terveyttä tuovalla,
elämää antavalla ilolla.” - Suuren lääkärin seuraajana s. 82
7. Kuten aurinko on pilvien takana, voimmeko aina nähdä Vanhurskauden
auringon valon? Ps. 102:1,2; 27:9; 6:2, 3.
”Sellainen aika ei koskaan koita, etteikö Saatanan varjo olisi langennut
polullemme. Vihollinen piileskelee Vanhurskauden auringon loistoa. Meidän
uskomme pitäisi lävistää tämä varjo.” Gospel Workers s. 265, 266
”Silloin kun olet syvällä varjoissa, Saatana on asettanut itsensä sinun ja
Vanhurskauden Auringon kirkkaiden säteiden välille. Vaikeina aikoina kirkkaus
on pimentynyt, emmekä ymmärrä miksi vakuuttuneisuutemme on kadonnut.
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Meidät on johdettu katsomaan ristiä ja sen varjoa, ja tämä estää meitä näkemästä
sitä lohtua joka siellä on meitä varten. Valitamme tiestä ja vedämme kätemme
pois Kristuksen kädestä. Mutta joskus Jumalan suosio lankeaa yllättäen sieluun
ja alakulo hälvenee. Eläkäämme Golgatan ristin auringonvalossa. Älkäämme
enää oleilko varjossa ja valittako suruistamme, se vain syventää meidän
ahdistustamme.” Mind, Character and Personality vol 2 s. 811
Mietiskelyä varten
”Kristus on tyytyväinen seuraajiinsa, kun he osoittavat, että vaikka he ovat
ihmisiä, he ovat jumalallisesta luonnosta osallisia. He eivät ole kuvapatsaita,
vaan eläviä ihmisiä. Kun Jumalan armon kaste lankeaa elvyttävänä heidän
sydämiinsä, ne avautuvat Vanhurskauden Auringon säteille. Sen valon, joka
heihin säteilee, he heijastavat toisille Kristuksen rakkautta säteilevillä teoillaan.”
- Aikakausien toivo s. 134
”Kristityt ovat Kristuksen jalokiviä, ostetut äärettömällä hinnalla. He loistavat
Hänelle kirkkaasti, vaalien Hänen rakkautensa valoa. Ja heidän tulee aina
muistaa, että kaikki loisto, jota kristityn luonteessa ilmenee, on lähtöisin
Vanhurskauden Auringosta.” The Upward Look s. 372
*****

15
Sapattina 13. huhtikuuta 2013

Tie, totuus ja elämä
”On vain yksi ainoa oikea uskonto, ainoa tie taivaaseen; vain yksi valo
valaisemassa tietä jolla pyhiinvaeltaja matkaa. Kun jatkamme matkaa
tunteaksemme Herran, meidän tulee tunnustaa jokaisella askeleella että Kristus
on maailman valo, Hän on Tie, Totuus ja Elämä, ja meidän täytyy ymmärtää että
tie jota Hän tahtoo meidän seuraavan on 'kuin aamurusko, joka kirkastuu
kirkastumistaan sydänpäivään saakka.' Sananl. 4:18” The Upward Look s. 233
Tie
1. Miten Jeesus viittasi itseensä vastatessaan opetuslastensa kysymykseen?
Joh. 14:6
” Taivaaseen ei ole monta tietä, niin että kukin voisi valita oman tiensä. Kristus
sanoi: »Minä olen tie . . . ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.»
Siitä asti, kun evankeliumia ensimmäisen kerran julistettiin, kun Eedenissä
lausuttiin, että vaimon siemen oli polkeva rikki käärmeen pään, Kristusta on
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korostettu tienä, totuutena ja elämänä. Hän oli tie jo Aadamin eläessä ja silloin,
kun Aabel toi Jumalan eteen teurastetun karitsan verta, joka kuvasi Lunastajan
verta. Kristus oli se tie, jolla patriarkat ja profeetat pelastuivat. Hän on ainoa tie,
jota myöten meillä on pääsy Jumalan luo.” Aikakausien toivo s. 642
2. Miksi
on
tärkeää
seurata
Apostolien teot 4:12; 1 Tim. 2:5, 6

tuota

ainutlaatuista

polkua?

”Jumalaa tulee lähestyä Jeesuksen Kristuksen, Välittäjän, kautta, se on ainoa tie,
miten Hän antaa anteeksi synnit. Jumala ei anna anteeksi syntejä
oikeudenmukaisuutensa, pyhyytensä ja totuutensa kustannuksella. Mutta Hän
antaa synnit täydellisesti anteeksi. Ei ole olemassa syntejä, joita Hän ei antaisi
anteeksi. Tämä on syntisen ainoa toivo, ja jos hän uskoo täydellisesti, hän on
armahdettu täydellisesti ja vapaa. On vain yksi kanava ja se on kaikille
tarkoitettu, ja tuon kanavan kautta rikas ja yltäkylläinen anteeksianto odottaa
katuvaista sielua, ja synkimmätkin synnit annetaan anteeksi.” Seventh-day
Adventist Bible-commentary vol 7 s. 912, 913
Totuus
3. Kuka on kaiken totuuden perusta? Joh 14:6; 18:37; 1:14
”Ne jotka väittävät rakastavansa totuutta, uskaltavat olla nöyriä ja vaatimattomia
sydämeltään, kuten suuri Opettaja oli. Ne jotka ovat ahkerasti työskennelleet
Jumalan sanan kaivoksilla, ja ovat löytäneet kallisarvoista malmia totuuden
rikkaista suonista, jumalallisista salaisuuksista, jotka ovat olleet piilossa
aikakaudet, ylistävät Herraa Jeesusta, kaiken totuuden Lähdettä ilmaisten
luonteessaan sen pyhittävän voiman, mihin he uskovat. Jeesus ja Hänen armonsa
varjelee sielun sisäistä pyhäkköä. Silloin Hän paljastuu sanoissa, rukouksissa,
kehotuksissa ja pyhän totuuden esittämisenä, tämä on hengellisen menestyksen
suuri salaisuus.” - Selected Messages 1 s. 405
4. Kuka voi ohjata meitä pysymään totuudessa? Joh 15:26; 16:13; 1 Joh 5:6
”Pyhä henki korottaa ja kirkastaa Vapahtajaa. Hänen tehtävänään on tuoda esille
Kristus, hänen vanhurskautensa nuhteettomuus ja se suuri pelastus, joka meillä
on hänessä. Jeesus sanoo: ”Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille” (Joh.
16:14). Totuuden Henki on ainoa voimallinen jumalallisen totuuden opettaja.
Kuinka Jumalan täytyykään arvostaa ihmissukua, koskapa hän antoi Poikansa
kuolemaan sen edestä ja on asettanut Henkensä ihmisen opettajaksi ja alituiseksi
oppaaksi!” - Tie Kristuksen luo s. 79
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”»Kun Hän tulee, niin Hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden
ja tuomion.» Sanan saarnaaminen ei hyödytä mitään ilman Pyhän Hengen
jatkuvaa 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.” Aikakausien toivo s. 649
5. Kun Jeesus, Totuus, asuu kristityssä, kuinka tämä ilmenee? Ef. 5:9; 1
Joh. 3:18, 19
”Kun Jumalan totuus on sydämessä iankaikkisena periaatteena, on se kuin elävä
lähde. Sitä voi yrittää tukahduttaa, mutta se tulvahtaa aina uuteen paikkaan; se
on, eikä sitä voi tukahduttaa. Totuus sydämessä on elämän lähde. Se virvoittaa
väsyneen ja hillitsee moraalittomat ajatukset ja lausumat.” - Todistusaarteita 2, s.
243
Elämä
6. Kenessä on myös kallisarvoinen elämän voima? Joh. 1:1-4; 5:26; 1 Joh.
5:11
”'Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valona.' Joh. 1:4. Tällä ei tarkoiteta
fyysistä elämää, vaan kuolemattomuutta, elämää joka kuuluu yksinoikeudella
Jumalalle. Sanassa, joka oli Jumalan tykönä, ja joka oli Jumala, oli tämä elämä.
Fyysinen elämä on sellainen, jonka jokainen saa. Se ei ole ikuista tai
kuolematonta; Jumala, Elämän antaja, ottaa sen takaisin. Ihminen ei ohjaa omaa
elämäänsä. Mutta Kristuksen elämä ei ollut lainattua. Kukaan ei voi ottaa
Häneltä elämää. 'Minä annan sen itsestäni' (Joh. 10:18), Hän sanoi. Hänessä oli
elämä, alkuperäinen, lainaamaton, päättymätön. Tällainen elämä ei ilmene
ihmisessä. Hän voi saada sellaisen vain Kristuksen kautta. Hän voi ansaita sen;
se on hänelle annettu lahjana jos hän uskoo Kristukseen Pelastajanaan. 'Tämä on
ikuinen elämä, jos he uskovat Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen, joka sen on
antanut.' Joh. 17:3. Tämä on elämän avoin lähde maailmalle.” Seventh-day
Adventist Bible Commentary vol 5 s. 1130
”Jeesus julisti: 'Minä olen ylösnousemus ja elämä'. Kristuksessa on elämä,
alkuperäinen, lainaamaton, päättymätön. 'Se, jolla on Poika, on elämä.'
Kristuksen jumalallisuus on uskovaisen vakuutus ikuiseen elämään.” - The Faith
I Live By s. 187
7. Kun taivaan Ruhtinas antoi elämänsä syntisten puolesta, menettikö Hän
sen? Mikä on Jumalan lahja katuville syntisille? Joh 10:17, 18; 20:31;
Room. 6:23
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”Kun mahtavan enkelin ääni kuului Kristuksen haudalla sanoen: »Isäsi kutsuu
Sinua», Vapahtaja astui ulos haudasta sen elämän voimalla, joka oli Hänessä
itsessään. Nyt osoittautuivat tosiksi Hänen sanansa: »Minä annan henkeni, että
minä sen jälleen ottaisin... Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se
jälleen.» Uskovalle Kristus on ylösnousemus ja elämä. Vapahtajan välityksellä
saadaan takaisin synnin kautta menetetty elämä, sillä Hänellä on elämä itsessään
herättääkseen, kenet Hän tahtoo. Hänellä on oikeus antaa kuolemattomuus. Hän
ottaa jälleen elämän, jonka Hän ihmisenä antoi, ja antaa sen ihmisille. Elämä on
kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, ja »kun Kristus, meidän elämämme,
ilmestyy, silloin tekin Hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa». Kol. 3:4.”
Aikakausien toivo s. 754-756
Mietiskelyä varten
”Mutta turhia ovat ihmisten unelmat edistyksestä, turhia kaikki ihmiskunnan
kohottamiseen tähtäävät pyrkimykset, jos ne jättävät huomioon ottamatta
langenneen ihmissuvun ainoan toivon ja avun lähteen. ´Jokainen hyvä anti ja
jokainen täydellinen lahja´ (Jaak. 1:17) tulee Jumalalta. Ilman häntä ei ole
ainoatakaan todella jaloa luonnetta. Ja ainoa tie Jumalan tykö on Kristus. Hän
sanoo: ´Minä olen tie ja totuus ja elämä; eikä kukaan tule Isän tykö muutoin kuin
minun kauttani` (Joh. 14:6) Tie Kristuksen luo s. 15-16
Lisätutkimista varten
”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
*****
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Elämän leipä
”Tieto joka tulee Jumalalta on Elämän leipä. Se on elämän puun lehdet, jotka
ovat kansojen parantumiseksi. Hengellisen elämän virta sykähdyttää sielua, kun
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Kristuksen sanat uskotaan ja toteutetaan. Meidät on luotu yhteen Kristuksen
kanssa. Kokemus joka oli heikko ja voimaton tulee vahvaksi. Saamme
iankaikkisen elämän, jos luotamme siihen vahvasti loppuun asti. Kaikki totuus
tulee vastaanottaa Jeesuksen elämänä. Totuus puhdistaa meidät kaikesta
epäpuhtaasta ja valmistaa sielua Kristuksen läsnäololle. Kristus, kirkkauden
Toivo, näkyy meissä.” The Upward Look s. 224
Näkyleipä
1. Mitä näkyleipä kuvasi pyhäkköpalvelussa? 2. Moos. 25:30.
”Näkyleivät pidettiin aina Herran edessä jatkuvana uhrina. Näin ne sisältyivät
päivittäiseen uhraamiseen. Näkyleipää kutsuttiin myös »läsnäolon leiväksi»,
koska se oli aina Herran kas vojen edessä. Se oli ihmisen tunnustus siitä, että hän
on riippuvainen Jumalan antamasta sekä ajallisesta että hengellisestä ruuasta ja
että hän saa sitä vain Kristuksen välitystoiminnan avulla. Jumala oli ruokkinut
Israelia erämaassa taivaan leivällä, ja häneen heidän täytyi yhä turvautua
saadakseen sekä ajallista ruokaa että hengellisiä siunauksia. Sekä manna että
näkyleipä viittasivat Kristukseen, elävään leipään, joka aina Jumalan luona ollen
edustaa meitä. Hän itse sanoi: »Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas
taivaasta» (Joh. 6: 48—51).” Patriarkat ja profeetat s. 332
Elävä leipä
2. Miksi Kristus kutsui itseään, kun ihmiset olivat kiinnostuneita
seuraamaan Häntä hankkiakseen ajallista ravintoa? Joh 6:35, 51
”Mannan antaja seisoi heidän keskellään. Kristus itse oli johdattanut israelilaiset
halki korven ja päivittäin ruokkinut heitä taivaallisella leivällä. Tuo leipä kuvasi
todellista taivaan leipää. Elämänantava Henki, joka virtaa Jumalan rajattomasta
täyteydestä, on tosi mannaa. Jeesus sanoi: »Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee
alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.» Joh. 6:33. Jotkut Jeesuksen
kuulijoista luulivat vieläkin, että Hän viittasi ajalliseen ravintoon, ja huudahtivat:
»Herra, anna meille aina sitä leipää.» Silloin Jeesus sanoi suoraan: »Minä olen
elämän leipä.»” Aikakausien toivo s. 363-364
3. Vietettyään neljäkymmentä päivää ilman ruokaa erämaassa, minkä
vastauksen Jeesus antoi Saatanan houkutuksille? Matt. 4:4
”Jokainen Jumalan sanan lupaus kuuluu meille. Meidän on elettävä »jokaisesta
sanasta, joka Jumalan suusta lähtee». Kun joudut kiusausten ahdistamaksi, älä
katso olosuhteita tai omaa heikkouttasi vaan sanan voimaa. Sen koko voima on
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sinun... Kristuksen elämä, joka antaa elämän maailmalle, on Hänen sanassaan.
Sanansa avulla Jeesus paransi sairaita ja ajoi ulos riivaajia; sanallaan Hän
tyynnytti meren ja herätti kuolleita, ja ihmiset todistivat, että Hänen sanassaan
oli voimaa. Hän puhui Jumalan sanoja, kuten Hän oli puhunut kaikkien Vanhan
testamentin profeettain ja opettajien välityksellä. Koko Raamattu on ilmoitus
Kristuksesta, ja Vapahtaja halusi kiinnittää seuraajiensa uskon sanaan. Kun Hän
ei enää olisi näkyvänä heidän keskuudessaan, olisi sana heidän voimansa lähde.
Mestarinsa tavoin heidän olisi elettävä »jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta
lähtee». Matt. 4:4.” Aikakausien toivo s. 368
3. Kun leipä ylläpitää maallista olemassaoloamme, mikä on hengellinen
ravinto ikuiseen elämään? Joh: 6:47-50.
”Vapahtaja sanoi: »Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa
erämaassa ja kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se,
joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta.
Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti.» Tähän kuvaukseen Kristus
liittää nyt toisen. Vain kuolemallaan Hän saattoi antaa ihmisille elämän, ja
seuraavissa sanoissaan Hän viittaa kuolemaansa pelastuksen välikappaleena.
Hän sanoo: »Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän
puolesta.»” Aikakausien toivo s. 366
”Samoin kuin tarvitsemme ruokaa ylläpitämään ruumiillista voimaamme,
samoin tarvitsemme Kristusta, taivaan leipää, ylläpitämään hengellistä elämää
sekä antamaan voimaa Jumalan tekojen tekemiseen. Samoin kuin ruumis saa
jatkuvasti ravintoa, joka pitää yllä elämää ja tarmoa, samoin tulee sielunkin olla
jatkuvassa yhteydessä Kristukseen, alistua hänen hallintaansa ja riippua
kokonaan hänestä.” - Vuorisaarna s. 27-28
Pyhä ehtoollinen
4. Missä tilaisuudessa Jeesus kutsui opetuslapsensa syömään leipää? Mitä
tuo leipä Herran ehtoollisella kuvasi? 1. Kor. 11:23, 24
”Ja miten paljon paremmin Kristuksen sanat soveltuvatkaan hengelliseen
luontoomme! Hän sanoo: »Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on
iankaikkinen elämä.» Vastaanottamalla sen elämän, joka meidän tähtemme
annettiin Golgatan ristillä, voimme elää pyhää elämää. Ja tämän elämän otamme
vastaan ottamalla vastaan Hänen sanansa ja tekemällä sitä, mitä Hän on
käskenyt. Näin tulemme yhdeksi Hänen kanssaan. Hän sanoo: »Joka syö minun
lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niin kuin Isä,
joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua
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syö, elää minun kauttani.» Joh. 6: 54, 56, 57. Tämä raamatunkohta viittaa
erikoisesti pyhään ehtoolliseen. Kun usko tutkistelee Herramme suurta uhria,
sulautuu sielu Kristuksen hengelliseen elämään. Uskova saa hengellistä voimaa
jokaisesta ehtoollisesta. Tämä toimitus muodostaa elävän yhteyden, joka liittää
uskovan Kristukseen ja samalla myös Isään. Se muodostaa erikoisessa mielessä
yhdyssiteen Jumalan ja Hänestä riippuvien ihmisolentojen välillä.” Aikakausien
toivo s. 639-640
6. Mitä tarkoittaa Jeesuksen ruumiin ja veren nauttiminen? Joh. 6:52-54,
40, 47; 1 Kor 11:26
”Kristuksen lihan syöminen ja veren juominen tarkoittaa Hänen
vastaanottamistaan henkilökohtaisena Vapahtajana, uskoen, että Hän antaa
syntimme anteeksi ja että me olemme täydellisiä Hänessä. Katselemalla Hänen
rakkauttaan, puhumalla siitä, juomalla sitä me tulemme Hänen luonnostaan
osallisiksi. Mitä ravinto on ruumiille, sitä Kristuksen tulee olla sielulle. Ruoka ei
hyödytä meitä, ellemme syö sitä, ellei se tule osaksi olemuksestamme. Samoin ei
Kristuskaan merkitse meille mitään, ellemme tunne Häntä henkilökohtaisena
Vapahtajana. Teoreettinen tieto ei hyödytä mitään. Meidän tulee syödä Häntä,
ottaa Hänet sydämeemme, niin että Hänen elämänsä tulee meidän elämäksemme.
Hänen rakkautensa ja armonsa tulee päästä sulautumaan meihin.” Aikakausien
toivo s. 367
”Jos harjoitamme opetuksia jotka on annettu Hänen sanassaan, nämä periaatteet
tulevat osaksi elämää. Tätä tarkoittaa Kristuksen lihan syöminen ja veren
juominen. Tässä maailmassa meidän täytyy valmistautua korkeampaan elämään
päivittäin; ja kun liitymme ylhäällä olevaan perheeseen, meille ei anneta uusia
opetuksia, mutta niiden opetuksien jatkoa, jotka Kristus antoi opetuslapsilleen
ollessaan täällä.” The Upward Look s. 246
Jakakaamme leipämme
7. Onko tarpeeksi, että pyydämme Taivaan Isältämme jokapäiväistä
leipäämme? Kun saamme leipämme, mitä meidän tulisi tehdä? Matt.
6:11, 33; Saarn. 11:1, 2
”Rukous päivittäisen leivän saamiseksi ei koske ainoastaan ruumiin ylläpitoon
tarvittavaa ravintoa vaan myös hengellistä leipää, joka ravitsee sielua ikuista
elämää varten. Jeesus kehottaa: `Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan
sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään.` (Joh. 6:27)
Lukiessamme Jumalan sanaa meidän on päivittäin rukoiltava, että Jumala
lähettäisi Henkensä paljastamaan meille juuri sen totuuden, joka sinä päivänä voi
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vahvistaa sieluamme. Opettaessaan meitä pyytämään päivittäin mitä tarvitsemme
– sekä ajallisia että hengellisiä siunauksia – Jumalalla on mielessään meidän
parhaaksemme tehty suunnitelma. Hän haluaa meidän oivaltavan jatkuvan
riippuvuutemme hänen huolenpidostaan.” - Vuorisaarna s. 122
”Kristuksen tekoon Hänen täyttäessään nälkäisen kansanjoukon ajalliset tarpeet
sisältyy syvä hengellinen opetus kaikille Hänen työntekijöilleen. Kristus
vastaanotti Isältä ja antoi opetuslapsilleen; nämä antoivat kansanjoukolle ja
ihmiset toinen toiselleen. Niin kaikki, jotka ovat yhteydessä Kristuksen kanssa,
saavat Häneltä elämän leipää, taivaallista ravintoa, ja antavat sitä toisille.”
Aikakausien toivo s. 350
Mietiskelyä varten
”Kuten ruoka ylläpitää fyysistä elämäämme, samoin Jumalan sana ylläpitää
hengellistä elämää. Ja jokaisen sielun on saatava itselleen elämää Jumalan
sanasta. Kuten meidän on omakohtaisesti syötävä saadaksemme ravintoa,
samoin meidän on omakohtaisesti otettava vastaan. Meidän ei ole omaksuttava
sitä ainoastaan toisen henkilön mielen välityksellä. Meidän on huolellisesti
tutkittava Raamattua ja pyydettävä Jumalalta Pyhän Hengen apua
ymmärtääksemme Hänen sanaansa. Meidän on otettava jae kerrallaan ja
keskityttävä siihen saadaksemme selville, minkä ajatuksen Jumala on pannut
tuohon jakeeseen meitä varten. Meidän on sitten viivyttävä tuossa ajatuksessa,
kunnes se tulee omaksemme ja me tiedämme, »mitä sanoo Herra».” Aikakausien
toivo s. 368-369
Lisätutkimista varten
”Mikään inhimillinen lähde ei voi tyydyttää sielun nälkää eikä janoa. Mutta
Jeesus sanoo: `Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun
ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen
kanssaan, ja hän minun kanssani` (Ilm. 3:20). `Minä olen elämän leipä: joka
tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan
janoa` (Joh. 6:35).
”Oikean periaatteen seuraaminen tarkoittaa neljän ensimmäisen ja kuuden
viimeisen käskyn uskollista seuraamista. Kun olemme kuuliaisia näille
jumalallisille käskyille, syömme Kristuksen lihaa ja juomme hänen vertaan,
omaksuen kaiken, mikä liittyy sovitukseen Golgatalla. Kristus seisoo kaikkien
niiden vierellä jotka vastaanottavat Hänet Vapahtajana. Heille hän antaa voiman
tulla Jumalan lapsiksi.” The Upward Look s. 196
*****

Sapattikoululäksyt

12

2 neljännes 2013

17
Sapattina 27. huhtikuuta 2013

Elämän vesi
”»Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen» (Jes. 41: 17; 44: 3; 35: 6;
55: 1). Tämän kutsun kaiku kiirii Pyhän Sanan loppusivuille saakka. Elämän
veden virta juoksee »kirkkaana kuin kristalli Jumalan ja Karitsan
valtaistuimesta», ja halki aikojen kaikuu armokutsu: »Joka tahtoo, ottakoon
elämän vettä lahjaksi» (Ilm. 22: 1,17).” - Patriarkat ja profeetat s. 395
Puhtaan veden lähde
1. Minkä kutsun Herra lähetti monia vuosia sitten niille, jotka ovat
janoisia? Kuka on puhtaan veden todellinen lähde? Jes. 55:1, alkuosa.
”Samoin kuin väsynyt matkamies etsii lähdettä erämaassa ja löydettyään sen
tyydyttää polttavan janonsa, samoin kristitty janoaa ja hankkii elämän puhdasta
vettä Kristus-lähteestä. Jumalan sanat muodostavat elämän lähteen. Kun etsiydyt
tuolle elävälle lähteelle, Pyhä Henki liittää sinut Kristukseen. Näet tutuissa
totuuksissa uusia puolia, ymmärrät Raamattua uudessa valossa, huomaat kuinka
muut totuudet suhteutuvat lunastustyöhön. Tiedät että Kristus johtaa sinua, että
sinun vierelläsi on jumalallinen opettaja.” Vuorisaarna s. 28-29
2. Miksi tämä vesi muuttuu kaikille niille, jotka sitä juovat ja uskovat
Herraan? Joh. 4:13, 14
”Jumalallinen armo, jonka Hän yksin voi lahjoittaa, on kuin elävä vesi: se
puhdistaa, virvoittaa ja elvyttää sielun. Jeesus ei esittänyt sitä ajatusta, että yksi
ainoa siemaus elävää vettä olisi juojalle kylliksi. Se, joka on saanut maistaa
Kristuksen rakkautta, kaipaa jatkuvasti lisää, mutta hän ei etsi mitään muuta.
Maailman rikkaus, kunnia tai nautinnot eivät häntä houkuttele. Hänen
sydämensä rukoilee lakkaamatta: »Enemmän sinua.» Ja Hän, joka ilmaisee
sielulle sen tarpeen, odottaa saavansa tyydyttää sen nälän ja janon. Kaikki
ihmiskeinot ja apulähteet pettävät. Vesisäiliöt tyhjenevät, lammikot kuivuvat,
mutta Lunastajamme on tyhjentymätön lähde. Voimme juoda juomistamme, ja
aina löydämme täyden vesivaraston. Sillä, jonka sydämessä Kristus asuu, on
sisässään siunausten lähde - »joka kumpuaa iankaikkiseen elämään». Tästä
lähteestä hän ammentaa voimaa ja armoa täyttämään kaikki hänen tarpeensa.”
Aikakausien toivo s. 164
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Avoin, puhdistava lähde
3. Kuka toinen profeetta esitti arvokkaan lupauksen puhdistavasta ja
parantavasta vedestä, ja mitä se sisälsi?? Sak. 13:1
”Kristus tuli Suurena Lääkärinä parantamaan ne haavat, mitkä synti oli
aiheuttanut ihmisperheeseen; ja Hänen Henkensä, joka vaikuttaa hänen
palvelijoittensa välityksellä, antaa synninsairaille ihmisille väkevän parantavan
voiman, joka vaikuttaa voimallisesti sekä ruumiiseen, että sieluun. `Sinä
päivänä`, sanoo Raamattu, òn Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva
avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan`(Sak. 13). Tämän lähteen vedessä on
sellaisia lääkitseviä ominaisuuksia, jotka parantavat sekä ruumiilliset että
hengelliset heikkoudet.” - Testimonies vol. 6 s. 476
4. Missä tilaisuudessa Jeesus palautti muistiin tämän vertauksen elävästä
vedestä? Joh. 7:37-39
”Vapahtaja käytti tätä vertauskuvallista palvelusta suunnatakseen sen avulla
kansan ajatukset niihin siunauksiin, joita hän oli tullut jakamaan heille. »Juhlan
viimeisenä, suurena päivänä» hänen äänensä kuultiin kaikuvan yli temppelin
pihojen: »Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo
minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elämän
veden virrat.» Tästä Johannes mainitsee: »Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka
niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen» (Joh. 7: 37—39). Auringon kuivaksi
paahtamasta maasta esiin kumpuava virkistävä vesi, joka saa erämaan
kukoistamaan ja palauttaa nääntyneen elämään, kuvaa sitä jumalallista armoa,
jota Kristus yksin voi antaa ja joka elävän veden tavoin puhdistaa, virkistää ja
virvoittaa sielun. Sillä, jossa Kristus pysyy, on sisällään ehtymätön armon ja
voiman lähde. Jeesus ilahduttaa kaikkien niiden elämän, jotka todella etsivät
häntä, ja kirkastaa heidän polkunsa. Hänen elämänsä sydämeen vastaanotettuna
kumpuaa hyvinä tekoina iankaikkiseen elämään. Eikä se siunaa vain sitä sielua,
josta se kumpuaa, vaan elävä virta vuotaa vanhurskauden sanoina ja tekoina
virvoittamaan janoavia hänen ympärillään.” Patriarkat ja profeetat s. 394-395
Maailman saastunut vesi
5. Mikä saattaa joskus houkuttaa Jumalan kansaa? Neuvotaanko meitä
juomaan maallisista lähteistä? Jer. 2:13
”Se, joka koettaa sammuttaa janoaan tämän maailman lähteillä, juo vain
janotakseen jälleen. Kaikkialla ihmiset ovat janoavia. He ikävöivät jotakin, joka
tyydyttäisi heidän sielunsa kaipauksen. Yksi
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ainoa voi täyttää tuon tarpeen. Maailma tarvitsee Kristusta, joka on »Kaikkien
kansojen toivo».” Aikakausien toivo s. 164
”Ne jotka juovat saastuneista kanavista, eivät janoa elämän vesiä. He ovat
tyytyväisiä maailman rikkinäisiin säiliöihin. He luulevat että heillä on tiedon
aarteita, mutta se mitä he ahnehtivat, on vain puuta, heinää ja sänkeä, ei
keräämisen tai pitämisen arvoista.” Fundamentals of Christian Education s. 168
Janoavan sielun kutsuminen
6. Minkä kutsun Jeesus osoittaa tänään niille, jotka ovat janoisia? Mitä
riskejä on niillä, jotka eivät tahdo vastata tuohon kutsuun? Ilm. 22:17;
Joh 6:35, loppuosaosa, Aam 8:11, 12
”Jeesuksen huuto janoiselle sielulle kaikuu vieläkin, ja se vetoaa meihin vieläkin
voimakkaammin kuin niihin, jotka kuulivat sen temppelissä juhlan viimeisenä
päivänä. Lähde on avoin kaikille. Väsyneille ja uupuneille tarjotaan iankaikkisen
elämän virvoittavaa vettä. Jeesus huutaa vieläkin: »Jos joku janoaa, niin tulkoon
minun tyköni ja juokoon.» »Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon
elämän vettä lahjaksi.» »Joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä
janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi,
joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.» Ilm. 22: 17; Joh. 4: 14.” Aikakausien
toivo s. 433-434
Jakakaamme vesi, jonka saamme
7. Mitä meidän täytyy tehdä, jotta tämä vesi voisi virrata meissä yltäkyllin?
Jes. 58:10, 11; Joh 7:38; Snl. 11:25
”`Antakaa, niin teille annetaan` (Luuk. 6:38), sillä Jumalan sana on `yrttitarhojen
lähde, elävien vetten kaivo, Libanonilta virtaavaisten``elävien vetten kaivo`
(Kork.v. 4:15). Sydän, joka on kerran maistanut Kristuksen rakkautta, haluaa
saada lisää, ja kun annat muille, saat itse runsain mitoin lisää. Jokainen ilmoitus
Jumalasta lisää kykyämme ymmärtää ja rakastaa. Sydän sanoo jatkuvasti:
`enemmän sinua` ja henki aina vastaa: `paljon enemmän` (Room. 5:9, 10).” Vuorisaarna s. 29
”Jokainen
tosi
opetuslapsi
on
syntynyt
Jumalan
valtakuntaan
lähetystyöntekijäksi. Se, joka juo elävää vettä, tulee elämän lähteeksi.
Vastaanottajasta tulee antaja. Kristuksen armo sydämessä on kuin lähde
erämaassa, joka kumpuaa virvoittaen kaikkia ja tehden ne, jotka ovat valmiit
joutumaan perikatoon, halukkaiksi juomaan elämän vettä.” - Aikakausien toivo
s. 174
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Mietiskelyä varten
”Sydän joka vastaanottaa Jumalan sanan, ei ole kuin haihtuva lammikko tai
särkynyt vesisäiliö, joka menettää kalliin sisältönsä. Se on vuoripuron kaltainen,
joka saa vetensä ehtymättömistä lähteistä ja hyppelehtii viileänä ja helmeilevänä
kalliolta toiselle virvoittaen väsyneitä, janoisia ja raskautettuja. Se on kuin alati
virtaava joki, joka edetessään syvenee ja levenee, kunnes se ulottaa
elämääantavat vetensä yli kaiken maan. Virta joka solisten etenee uomassaan,
jättää jälkeensä lahjanaan vehreyttä ja hedelmällisyyttä. Sen reunoilla on
ruohokin tuoreemman vihreää, puiden lehvät rehevämmin vihannoivia ja
kukkien väriloisto runsaampaa. Missä maa on paljasta ja auringonpaahteen
ruskeaksi korventamaa, siellä ilmaisee vihervyöhyke joen suunnan. Samoin
ilmenee Kristuksen uskonto Jumalan tosi lapsessa elähdyttävänä, läpitunkevana
periaatteena sekä elävänä ja toimivana hengellisenä voimana. Kun sydän
avautuu vastaanottamaan totuuden ja rakkauden taivaallista vaikutusta, nämä
periaatteet tulvivat esille kuin erämaahan etenevät virrat, jotka saavat kuivaksi ja
hedelmättömäksi käyneenkin runsaana versomaan.” - Profeetat ja kuninkaat s.
163
Lisätutkimista varten
”Pappi oli sinä aamuna suorittanut juhlamenon, joka muistutti kallioon
lyömisestä korvessa. Tuo kallio kuvasi Häntä, joka kuolemallaan saisi
pelastuksen elävän veden virtaamaan kaikille janoaville. Kristuksen sanat olivat
elämän vesi. Siellä kokoontuneen joukon läsnäollessa Hän antautui lyötäväksi,
jotta elämän vesi virtaisi maailmalle. Lyödessään Kristusta Saatana luuli
tuhoavansa elämän ruhtinaan, mutta lyödystä kalliosta virtasi elävä vesi.
Jeesuksen näin puhuessa kansalle heidän sydäntään värähdytti kummallinen
tunne, ja monet olivat valmiita samarialaisen naisen tavoin huudahtamaan:
»Anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano.» Joh. 4: 15.” Aikakausien toivo
s. 433
*****

18
Sapattina 4. toukokuuta 2013

Maailman valo
”Voimme seurata maailman suuren opettajan jälkiä niin kauas historiaan kuin
ihmisen tieto ulottuu, mutta Valo oli ennen sitäkin. Kun kuu, tähdet ja
aurinkokunta heijastaa auringon valoa, mikäli tämä oppi pitää paikkaansa, niin
heijastavat aailman suuret ajattelijat Vanhurskauden auringon säteitä. Jokainen
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ajatuksen helmi, jokainen älyn väläys on peräisin Maailman Valosta.” Gospel
Workers s. 50
Todellinen valo
1. Millä tavalla Jeesus esittää itsensä? Joh. 8:12
”Jumala on valo, ja sanoillaan »Minä olen maailman valo» Kristus ilmaisi
ykseytensä Jumalan kanssa ja suhteensa koko ihmisperheeseen. Hän se alussa sai
»valon loistamaan pimeydestä». 2 Kor. 4: 6. Hän antaa valon auringolle, kuulle
ja tähdille. Hän oli se hengellinen valo, joka vertauskuvissa, esikuvissa ja
ennustuksissa oli loistanut Israelille. Mutta valoa ei ollut annettu vain Israelin
kansalle. Kuten auringon säteet tunkeutuvat maan kaukaisimpiinkin kolkkiin,
samoin Vanhurskauden Aurinko loistaa jokaiselle sielulle.” Aikakausien toivo s.
446
”'Olkoon tämä mieli sinussa, joka oli myös Jeesuksessa Kristuksessa.' Jos pyrit
nöyryyteen ymmärtääksesi mitä on Kristuksen mieli, et tule jätetyksi pimeyteen.
Jeesus sanoo: 'Joka minua seuraa ei jää pimeyteen, vaan saa elämän valon.'”
Seventh-day Adventist Bible Commentary vol 7 s. 903
2. Vastaanottavatko kaikki valossa vaeltavat valon? Mikä on seurauksena?
Joh. 1:9-13; 3:19-21
”Meidän täytyy vaeltaa yllemme loistavassa valossa, muutoin tuo valo tulee
pimeydeksi. Jumala vaatii meitä ilmentämään maailmalle luonteessamme ja
teoissamme sellaista yhteyden ja ykseyden henkeä, mikä on sopusoinnussa
tunnustamiemme pyhien totuuksien kanssa ja näinä viimeisinä päivinä täyttyvien
ennustusten hengen mukaista. Totuus, jonka olemme ymmärtäneet ja valo, mikä
on loistanut sieluumme, tuomitsevat meidät, jos käännymme pois, emmekä salli
niiden johtaa meitä.” Todistusaarteita 1 s. 81-82
”Jumala ei sokaise ihmisten silmiä tai paaduta heidän sydäntään. Hän lähettää
heille valoa, jotta he voisivat korjata erehdyksensä ja Hän saisi johdattaa heidät
turvalliselle tielle, mutta kun ihminen hylkää tämän valon, hänen silmänsä
sokaistuvat ja sydämensä paatuu. Usein tämä tapahtuu vähitellen ja melkein
huomaamatta. Sielu saa valoa Jumalan sanan tai Hänen palvelijainsa välityksellä
tai suoraan Pyhän Hengen vaikutuksesta, mutta kun yksikin valonsäde hylätään,
niin hengellinen käsityskyky tylsistyy jo osaksi, niin että kun valoa seuraavan
kerran saadaan, se havaitaan jo paljon huonommin. Näin pimeys lisääntyy,
kunnes sielussa on yö.” Aikakausien toivo s. 300-301
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Ainoa valo joka valaisee polun
3. Mistä tämä kallisarvoinen valo on peräisin? Mitä erityistä on todellisessa
valossa? Psalmit 119:105; Snl. 4:18
”On vain yksi ainoa oikea uskonto, ainoa tie taivaaseen; vain yksi valo
valaisemassa tietä jolla pyhiinvaeltaja matkaa. Kun jatkamme matkaa
tunteaksemme Herran, meidän tulee tunnustaa jokaisella askeleella että Kristus
on maailman valo, Hän on Tie, Totuus ja Elämä, ja meidän täytyy ymmärtää että
tie, jota Hän tahtoo meidän seuraavan on 'kuin aamurusko, joka kirkastuu
kirkastumistaan sydänpäivään saakka.' Sananl. 4:18 Päästäksemme tuntemaan
totuuden meillä on oltava vilpitön halu tuntea totuus ja altis mieli tottelemaan
sitä... Sen sijaan että kyselisit ja saivartelisit sellaista, mitä et ymmärrä, sinun
tulee ottaa vaari siitä valosta, joka jo loistaa yllesi, ja sinä pääset osalliseksi vielä
suuremmasta valosta. Suorita Kristuksen armon avulla jokainen velvollisuutesi,
joka on valjennut ymmärryksellesi, niin sinä kykenet ymmärtämään ja
suorittamaan ne velvollisuudet, joiden suhteen sinulla on tällä hetkellä
epäilyksiä.” Tie Kristuksen luo s. 98
4. Onko tärkeää, miten me vaellamme valkeudessa? 1 Joh 1:7; Kol. 2:6
”On tarvetta jatkuvalle valppaudelle, sekä hartaalle, rakastavalle hurskaudelle,
mutta nämä tulevat luonnostaan, kun sielu pitäytyy Jumalan voimassa ja
uskossa. Meidän ei tarvitse tehdä mitään, ei mitään, päästäksemme taivaan
suosioon. Meidän ei pidä ollenkaan uskoa itseemme tai hyviin tekoihimme,
mutta kun tulemme erehtyväisinä ja syntisinä olentoina Kristuksen luo, voimme
löytää rauhan Hänen rakkaudestaan. Jumala hyväksyy kaikki, jotka tulevat
Hänen tykönsä luottaen täysin ristiinnaulitun Vapahtaja ansioihin. Rakkaus
pulpahtaa sydämeen. Tunteiden hurmosta ei ehkä tule, vaan jatkuva, rauhallinen
luottamus. Jokainen taakka on valo, ies jonka Kristus asettaa on kevyt.
Tehtävästä tulee ilo, ja uhrauksesta nautinto. Polku, joka ennen näytti pimeyteen
käärityltä, tulee kirkkaaksi Vanhurskauden auringon säteistä. Tätä on valossa
kulkeminen, kun Kristus on valo.” Selected Messages s. 353, 354
Maailmanlaajuinen työ
5. Mitä Jeesus pyytää opetuslapsiltaan? Matt. 5:16
”Kristuksen seuraajien tulee olla enemmän kuin yksi valo monien joukossa. He
ovat maailman ainoa valo. … Samoin kuin Kristus ilmoittaa maailmalle Isän,
samoin tulee meidän ilmoittaa sille Kristus. Kristus on valon suuri lähde, mutta
älä unohda, kristitty, että ihmiset toimivat tuon valon kanavina. Jumalan
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siunaukset annetaan ihmisten välityksellä. Kristus itse tuli maailmaan Ihmisen
Poikana. Jumalalliseen luontoon yhdistyneiden ihmisten tulee toimia
ihmiskunnan hyväksi. Kristuksen seurakunta, jokainen Mestarin opetuslapsi, on
taivaan
valittu
kanava
Jumalan
ilmoittamiseksi
maailmalle.
…
”Samoin Kristuksen opetuslapset on asetettu valonkantajiksi taivaan tiellä.
Heidän kauttaan Jumalan armo ja hyvyys ilmoitetaan maailmalle, joka on
pimeydessä siksi, että Jumala on ymmärretty väärin. Kun ihmiset näkevät heidän
hyvät tekonsa, he ylistävät taivaallista Isää, sillä he huomaavat että
maailmankaikkeutta hallitsee Jumala, jonka luonne on ylistyksen ja jäljittelyn
arvoinen.” Vuorisaarna, s. 49.
Valon kantajina maailmassa
6. Mihin Herra vertaa opetuslapsiaan, jotka uskollisesti julistavat kolmen
enkelin sanomaa? Fil. 2:14,15; Ef. 5:8, 1 Tim. 4:15
”Jumala vaatii kansaansa loistamaan valoina maailmassa. Se ei kuulu ainoastaan
saarnaajille vaan jokaiselle Kristuksen opetuslapselle. Heidän keskustelujensa
pitäisi käsitellä taivasasioita. Ja kun he nauttivan yhteydestä Jumalan kanssa, ja
haluavat olla yhteydessä myös toisiin ihmisiin, voidakseen ilmaista sanoillaan ja
teoillaan Jumalan rakkautta, joka innoittaa heidän sydäntään. Näin he ovat
maailman valona, eikä heidän kauttaa loistavaa valoa oteta pois.” T.2, s.
122,123.
”Eräässä aivan erityisessä mielessä on seitsemännen päivän adventistit asetettu
maailman vartijoiksi ja soihdunkantajiksi. Heidän välitettäväkseen on uskottu
viimeinen varoitus tuhoutuvalle maailmalle. Heidän ylleen loistaa Jumalan
sanasta ihmeellinen valo. Heille on annettu mitä vakavin ja merkittävin tehtävä –
ensimmäisen, toisen ja kolmannen enkelin sanoman julistaminen. Ei ole
olemassa toista yhtä tärkeätä tehtävää. He eivät saa minkään muun vangita
huomiotaan.” Todistusaarteita 3 s. 279
7. Kun pimeys leviää, kuinka todelliset kristityt voivat loistaa tässä
maailmassa liittyen Kristuksen toiseen tulemiseen? Jes. 60:1; Dan. 12:3.
”Syvimmän luopumuksen aikana, jolloin saatana suurimpaan yritykseensä
ryhtyen koettaa saada »kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä
vapaat että orjat» vastaanottamaan, kuolemanrangaistuksen uhalla, väärän
lepopäivän noudattamisen merkin, nämä uskolliset, »moitteettomat ja puhtaat, - tahrattomat Jumalan lapset» loistavat »niinkuin tähdet maailmassa» (Ilm. 13:
16; Fil. 2: 15). Mitä pimeämpi yö on, sitä kirkkaammin he loistavat.” - Profeetat
ja kuninkaat s. 131
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”»Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun
ylitsesi» (Jes. 60: 1). Kristus tulee suurella voimalla ja kirkkaudella. Hän tulee
omassa ja Isänsä kirkkaudessa. Pyhät enkelit saattavat häntä matkalla. Muun
mailman ollessa pimeänä on pyhien jokaisessa asunnossa oleva valoa. He
havaitsevat hänen tulemuksensa ensimmäiset valonsäteet. Kristuksen
kirkkaudesta säteilee puhdasta valoa, ja kaikki jotka ovat palvelleet häntä,
ihailevat häntä Lunastajanaan. Jumalattomat pakenevat, mutta Kristuksen
seuraajat iloitsevat hänen läsnäolostaan.” Profeetat ja kuninkaat s. 499”
Mietiskelyä varten
”Mitä on valo? Se on hurskautta, hyvyyttä, totuutta, armoa, rakkautta; se on
totuuden ilmaisemista luonteessa ja elämässä. Evankeliumin väkevä voima
riippuu uskovan henkilökohtaisesta hurskaudesta, ja Jumala on huolehtinut
rakkaan Poikansa kuolemalla sen, että jokainen sielu on läpikotaisin varusteltu
jokaiseen hyvään tekoon. Jokainen sielu on kirkas ja loistava valo, edustaen
Hänen pyyntöjään, hänen joka on kutsunut meidät ulos pimeydestä ihmeelliseen
valoonsa. 'Olemme työntekijöitä yhdessä Jumalan kanssa.' Niin, työntekijöitä; se
tarkoittaa nöyrää palvelua Jumalan viinitarhassa. Pelastettavia sieluja on
seurakunnissamme, sapattikouluissamme ja naapurustoissamme.” Christian
Service s. 21, 22
Lisätutkimista varten
Hebr. 3:7-10
”Kärsivällisesti kestetyt koettelemukset, kiitollisesti vastaanotetut siunaukset,
miehekkäästi vastustetut kiusaukset, nöyryys, ystävällisyys, armo sekä jatkuvasti
osoitettu rakkaus ovat luonteesta loistavia valoja, vastakohtana itsekkäässä
sydämessä vallitsevalle pimeydelle, jonne ei elämän valo ole koskaan loistanut.”
Vuorisaarna s. 53
*****
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Suuri Lääkäri
”Vain Jumala pystyy parantamaan. Mieleltään tai ruumiiltaan sairaiden on
katsottava Kristukseen, parantajaan. 'Koska minä elän', hän sanoo, 'niin tekin
saatte elää.' Joh. 14:19. Tästä elämästä meidän on kerrottava sairaille ja
sanottava, että jos he uskovat Kristukseen parantajana, jos he ovat yhteistyössä
hänen kanssaan, noudattavat terveyden lakeja ja pyrkivät saavuttamaan
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täydellisen pyhyyden hänen pelossaan, niin hän tulee antamaan heille oman
elämänsä. Kun esitämme heille Kristuksen tällä tavalla, annamme heille voiman,
jolla on arvoa, koska se tulee ylhäältä. Tämä on sielun ja ruumiin parantamisen
todellista tiedettä.” Suuren Lääkärin seuraajana s. 197
Toivoa sairaille
1. Missä tilassa suurin osa ihmisistä on tätä nykyä? Onko toivoa
paranemisesta? Jes. 1:5, loppuosa, 6
”Tämä maailma on suuri sairaala, mutta Kristus tuli parantamaan sairaita ja
julistamaan vapautusta Saatanan vangeille. Hän itse uhkui terveyttä ja voimaa.
Hän antoi elämäänsä sairaille, vaivatuille ja pahojen henkien riivaamille. Hän ei
kääntänyt pois luotaan ketään, joka tuli saamaan parantavaa voimaa. Hän tiesi,
että ne, jotka pyysivät Häneltä apua, olivat itse aiheuttaneet sairautensa, mutta
Hän ei kuitenkaan kieltäytynyt parantamasta heitä. Ja kun Kristuksen voima
virtasi näihin sieluparkoihin, he tulivat synnintuntoon, ja monet parantuivat
hengellisestä sairaudestaan samoinkuin ruumiillisistakin vaivoistaan.
Evankeliumiin sisältyy vielä sama voima, miksi emme siis tänä päivänäkin
näkisi samoja tuloksia?” Aikakausien toivo s. 790
2. Miksi Vapahtaja tuli maan päälle? Matt. 9:12; 4:23
”Kristus tuli tähän maailmaan ja eli Jumalan lain mukaisesti, jotta ihminen voisi
täydellisesti hallita luonnollisia taipumuksiaan, jotka turmelevat sielun. Sielun ja
ruumiin lääkärinä hän antaa meille voiton sotivista intohimoista. Hän on luonut
edellytykset sille, että ihminen voi saavuttaa luonteen täydellisyyden...”Kristus
on nykyäänkin sama säälivä lääkäri kuin maanpäällisen toimintansa aikana.
Hänellä on parantavaa palsamia jokaiseen sairauteen, elvyttävää voimaa
jokaiseen heikkouteen.” Suuren lääkärin seuraajana s. 96,182
Jeesuksen parantava voima
3. Millä erityisellä voimalla Jeesus parantaa? Ps. 107:19,20 ;2 Kun. 20:4,5;
Matt. 8:8
”Sama voima, jota Kristus käytti vaeltaessaan näkyvästi ihmisten parissa,
ilmenee hänen sanassaan. Sanallaan Jeesus paransi sairaita ja ajoi ulos pahoja
henkiä; sanallaan hän tyynnytti meren ja herätti kuolleet; ja kansa vahvisti, että
hänen sanansa oli voimallinen. Hän puhui Jumalan sanaa, kuten hän oli puhunut
kaikille Vanhan testamentin profeetoille ja opettajille. Koko Raamattu on
Kristuksen julistusta... Vapahtajan ihmeteoissa ilmeni voima, joka vaikuttaa
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jatkuvasti ihmisten hyväksi pitäen heistä huolta ja parantaen heitä. Luonnon
välityksellä Jumala työskentelee päivästä toiseen, tunnista toiseen, hetkestä
toiseen pitääkseen meidät hengissä, vahvistaakseen ja uudistaakseen meitä. Kun
mikä tahansa ruumiinosa vahingoittuu, paranemistapahtuma alkaa heti; luonto
ryhtyy toimintaan terveyden palauttamiseksi. Mutta voima, joka vaikuttaa
luonnon välityksellä, on Jumalan voima. Kaikki elämää antava voima tulee
häneltä. Kun ihminen paranee sairaudesta, se tapahtuu Jumalan voiman
vaikutuksesta. Sairaus, kärsimys ja kuolema ovat vastustavan voiman
aikaansaannosta. Saatana tuhoaa, Jumala uudistaa.” Suuren Lääkärin seuraajana
s. 79,80.
4. Mikä Hänen kutsunsa kuuluu vielä tänäkin päivänä? Matt. 11:28-30.
”Rakkaus, jonka Kristus vuodattaa koko olemukseemme, on elävöittävä voima.
Se parantaa kaikki elimet: sydämen, aivot ja hermot. Se herättää toimintaan
olemuksen korkeimmat voimat. Se vapauttaa sielun syyllisyydestä ja surusta,
ahdistuksesta ja huolesta, jotka kuluttavat elinvoimia. Se tuo mukanaan
mielenrauhan ja tyyneyden. Se täyttää sielun ilolla, jota mikään maallinen ei voi
hävittää: Pyhän Hengen ilolla, terveyttä tuovalla, elämää antavalla ilolla.
Vapahtajan sanat: 'Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut,
niin minä annan teille levon', osoittavat meille parannuskeinon kaikkiin
ruumiillisiin, henkisiin ja hengellisiin vaivoihin. Vaikka ihmiset ovat aiheuttaneet
itselleen kärsimyksiä väärillä teoillaan, Kristus tuntee sääliä heitä kohtaan.
Häneltä he voivat saada avun. Hän tulee tekemään suuria niiden hyväksi,
jotkaluottavat häneen.” Suuren Lääkärin seuraajana s. 82-83
Sielun Lääkäri
5. Onko Jeesus ainoastaan ruumiin Lääkäri? Mitä hän sanoo sairaille? Ps.
103:3,4; Matt. 9:2
”Monet heistä, jotka hakivat apua Kristukselta, olivat itse aiheuttaneet
sairautensa, mutta hän ei kieltäytynyt parantamasta heitä. Ja kun hänestä virtasi
voimaa näihin sieluihin, he tulivat synnintuntoon, ja monet paranivat sekä
hengellisestä että ruumiillisesta sairaudestaan.” Suuren Lääkärin seuraajana s. 50
”On olemassa parannuskeino synninsairaalle sielulle. Tuo parannus on
Jeesuksessa. Kallis Vapahtaja! Hänen armoaan on riittävä heikoimmalle, ja
myöskin vahvimmalla täytyy olla hänen armonsa tai hän tuhoutuu.” God's
Amazing Grace s. 87
6. Mikä on jumalallisen Lääkärin resepti ruumiin, mielen ja sielun
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terveydelle? Mikä saa toisetkin etsimään tätä Lääkäriä? Joh. 6:51; Jer.
15:16; Room. 10:14
”Sielun terveydelle ja elinvoimalle suuri Lääkäri on antanut ohjeeksi olla
yhteydessä Hänen kanssaan. Meidän täytyy istua Hänen jalkojensa juuressa ja
oppia Häneltä, kuinka olla nöyrä ja sävyisä sydämeltä. Hengellinen terveys
riippuu mielelle annetusta ravinnosta ja hengitetystä ilmasta. Sielu tarvitsee
ravintoa, ja saadakseen tätä ravintoa sen täytyy opiskella Jumalan sanaa.
Parantuakseen sairaudesta raikkaan ilman hengittäminen on tärkeää. Eikä yhtään
vähemmän tärkeää ole se, että ilmapiirin, jossa hengitämme hengellisessä
elämässämme, täytyy olla puhdas. Tämä on tärkeää terveellisen kasvun ja armon
kannalta. Hengitä puhdasta ilmaa joka tuottaa puhtaita ajatuksia ja jaloja sanoja.
Valitse kristillinen elämä. Kristitty ei saa hengellistä terveyttä, ellei hän tarkkaile
seuraansa.” The Upward Look s. 174
7. Mitä Jeesus opetti niille, jotka hän paransi tai joille Hän antoi anteeksi?
Joh. 5:14; 8:11
”Kun Kristus paransi sairaita, hän varoitti useita heistä: 'Älä enää syntiä tee, ettei
sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi.' Joh. 5:14. Näin hän opetti, että he olivat itse
aiheuttaneet sairautensa rikkomalla Jumalan lakeja ja että terveys voitiin
säilyttää vain olemalla kuuliaisia. Lääkärin tulee neuvoa potilaitaan, että näiden
on yhdessä Jumalan kanssa edistettävä paranemistaan. Hän tulee yhä
tietoisemmaksi siitä, että sairaus on synnin seurausta. Hän tietää, että luonnonlait
ovat aivan yhtä jumalallisia kuin kymmenen käskyäkin ja että terveys voidaan
palauttaa tai säilyttää vain noudattamalla niitä. Hän näkee monien kärsivän
vahingollisten tapojen vuoksi, vaikka he voisivat saada terveytensä takaisin, jos
tekisivät voitavansa parantuakseen. Näille on opetettava, että jokainen tottumus,
joka vahingoittaa ruumiillisia, henkisiä tai hengellisiä voimavaroja, on syntiä ja
että terveys voidaan turvata noudattamalla lakeja, jotka Jumala on säätänyt koko
ihmiskunnan parhaaksi.” Suuren Lääkärin seuraajana s. 80, 81
Mietiskelyä varten
”Ainoa parannuskeino ihmiskunnan synteihin ja suruun on Kristus. Vain hänen
armonsa evankeliumi voi parantaa pahat ihmiset, jotka ovat yhteiskunnan
kirouksena. … Yksin hän antaa uuden rakkauden sydämen syntisen sydämen
paikalle.” God's Amazing Grace
”Lääkärintyö
liittyy
kiinteästi
evankeliumin
julistustehtävään.
Evankelioimistyössä ei opetus- ja parannustyötä saa milloinkaan erottaa
toisistaan.... ”Evankeliumin välittäminen maailmalle on se työ, jonka Jumala on
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sukonut niille, jotka kantavat hänen nimeään. Evankeliumi on ainoa
vastamyrkky maailman syntiin ja kurjuuteen. Jumalan armon sanoman
julistaminen koko ihmiskunnalle on niiden tärkein tehtävä, jotka tuntevat sen
parantavan voiman.” Suuren Lääkärin seuraajana s. 106
Lisätutkimista varten
”Vapahtaja paransi sekä sielun että ruumiin. Hänen opettamansa evankeliumi
sisälsi sanoman sekä hengellisestä elämästä että ruumiillisesta paranemisesta.
Vapautus synnistä ja paraneminen sairaudesta kuuluivat yhteen.”
-Suuren Lääkärin seuraajana s. 79
Matt. 20:32; Luuk. 18:41
”Näin tapahtuu myös synnin pitaalille – syvään juurtuneelle, tappavalle taudille,
jota ei ihmisvoimin voida parantaa. 'Koko pää on kipeä, koko sydän sairas.
Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja,
mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei ole puserrettu, ei sidottu eikä öljyllä
pehmitetty.' Jes. 1:5, 6. Ihmiseksi tullut Jeesus ei kuitenkaan saanut tartuntaa.
Hänestä virtasi parantavaa voimaa syntiseen. Jokainen, joka heittäytyy hänen
jalkojensa juureen ja sanoo uskossa: 'Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut
puhdistaa', saa kuulla vastauksen: 'Minä tahdon; puhdistu.' Vahingollisista
nautinnoista luopuminen vaatii uhrausta. Lopulta kuitenkin havaitaan, että kun
luonto saa toimia esteettä, se tekee työnsä viisaasti ja hyvin. Ne, jotka
noudattavat kuuliaisesti sen lakeja, saavat palkinnoksi terveen ruumiin ja
mielen.” Suuren Lääkärin seuraajana s. 46
*****
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Jumalallinen Opettaja
”Kristus oli suurin opettaja mitä maailmassa on koskaan ollut. Hän tuli maan
päälle kylvääkseen ympärilleen totuuden kirkkaita säteitä, jotta ihmiset voisivat
saavuttaa pääsyn taivaaseen. 'Sitä varten minä olen maailmaan tullut,' hän julisti,
'että minä todistaisin totuuden puolesta.' Joh. 18:37. Hän tuli paljastaakseen Isän
luonnon, jotta ihmiset olisivat ohjatut palvelemaan Häntä hengessä ja
totuudessa.” Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 259
Jumalallisen Opettajan lapsuus
1. Keneltä jumalallinen Opettaja, Jeesus, sai kasvatuksen? Luuk. 2:51, 52.
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”Jeesus-lapsi ei saanut opetusta synagoga-kouluissa. Hänen äitinsä oli Hänen
ensimmäinen inhimillinen opettajansa. Hänen huuliltaan ja profeettain
kirjakääröistä Hän oppi taivaallisia asioita. Juuri samat sanat, jotka Hän itse oli
puhunut Moosekselle Israelia varten, Hän sai nyt oppia äitinsä polvella.
Vartuttuaan lapsesta nuorukaiseksi Hän ei etsinyt opetusta rabbiinien kouluista.
Hän ei tarvinnut opetusta sellaisista lähteistä, sillä Jumala oli Hänen
opettajansa... Koska Hän hankki tietoja samalla tavalla kuin mekin, Hänen
tarkka raamatuntuntemuksensa osoittaa, kuinka ahkerasti Hän lapsuudessaan
tutki Jumalan sanaa. Ja Hänen edessään oli avoinna Jumalan luomistekojen suuri
kirjasto. Hän, joka oli luonut kaiken, tutkisteli opetuksia, joita Hänen oma
kätensä oli kirjoittanut maahan, mereen ja taivaalle. Kaukana maailman
epäpyhistä teistä Hän keräsi tietovarastonsa suoraan luonnosta.” Aikakausien
toivo s. 52, 53
Hänen opetuksensa
2. Mihin kirjaan Jeesus totuutena ja arvovaltaisena? Mitä Hän usein käytti
opetuksissaan? Luuk 24:27; 10:26; Matt. 13:34, 35
”Alkaen Mooseksesta, aivan raamatunhistorian alusta, Kristus selitti kaikki ne
kirjoitusten kohdat, jotka koskivat Häntä... Ja toinen sanoma, kuten
ensimmäinenkin, perustuu ennustuksiin.” Aikakausien toivo s. 766, 211
”Suuri Opettaja toi kuulijansa luonnon yhteyteen, jotta he kuuntelisivat ääntä
joka puhuu kaikessa luodussa; ja kun heidän sydämensä tulivat herkiksi ja
mielensä vastaanottaviksi, Hän auttoi heitä tulkitsemaan edessään avautuvien
näköalojen hengellisiä opetuksia. Vertaukset, joita Hän mielellään käytti
opettaessaan totuutta, osoittavat, kuinka avoin hänen mielensä oli luonnon
vaikutuksille ja kuinka halukas hän oli hankkimaan hengellistä opetusta
jokapäiväisen elämän olosuhteista.” Education s. 102
3. Opettiko Jeesus vain kokouksissa, vai hyödynsikö Hän monia erilaisia
tilaisuuksia? Mikä oli taivaallisen Opettajan tavoite? Mark. 2:15; Joh.
4:7; Luuk 10:38,39; Matt. 18:11
”Jeesus käsitti, että jokaiselle sielulle tuli lähettää kutsu saapua Hänen
valtakuntaansa. Hän löysi tien ihmisten sydämeen vaeltaen heidän
keskuudessaan ja toivoen heidän parastansa. Hän etsi heitä avoimilla kaduilla,
yksityisasunnoissa, venheissä, synagogassa, järven rannoilla ja hääjuhlassa. Hän
kohtasi heidät heidän jokapäiväisissä tehtävissään ja osoitti mielenkiintoa heidän
maallisia asioitaan kohtaan. Hän opetti heitä heidän kodeissaan ja sai näin
kokonaiset perheet jumalallisen läsnäolonsa vaikutuksen alaisiksi. Hänen
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voimakas henkilökohtainen myötätuntonsa voitti sydämet.” Aikakausien toivo s.
132
”Hän oli täydellinen ihanne. Kristus tuli maailmaan ilmaisemaan tämän ihanteen
kaikkien saavutusten ainoana oikeana mittana. Hän tuli näyttämään, millaiseksi
jokainen ihmisolento voi tulla, millaisiksi ihmisyydessä asuva jumaluus tekee
kaikki, jotka ottavat hänet vastaan. Hän tuli näyttämään, miten ihmisiä on
kasvatettava Jumalan lapsille sopivalla tavalla sekä miten heidän tulee maan
päällä toteuttaa taivaan periaatteita ja elää taivaallista elämää.” Elämä ja
kasvatus s. 71,72.
4. Mitä voidaan sanoa Hänen opetuksistaan? Mitkä olivat hänen keinonsa
menestyä Opettajana? Joh 5:39; 15:10, loppuosa, 13:15
”Hänen opetukseensa sisältyivät ajan ja iäisyyden asiat, näkyväisten suhde
näkymättömiin, jokapäiväisen elämän ohikiitävät tapahtumat ja tulevan elämän
juhlalliset näkymät. Tämän elämän asiat hän sijoitti niiden oikeaan asemaan
ikuisuusarvojen alapuolelle, mutta hän ei kieltänyt niiden merkitystä. Hän opetti,
että taivas ja maa ovat liitetyt yhteen ja että jumalallisen totuuden tunteminen
valmistaa ihmisen paremmin täyttämään jokapäiväisen elämän velvollisuudet...
Hän eli opetuksensa mukaisesti... Siten Kristus elämällään täydellisesti valaisi ja
vahvisti sanansa. Ja vieläkin enemmän: Hän oli sitä mitä opetti. Hänen sanansa
eivät ilmaisseet ainoastaan hänen oman elämänsä kokemusta, vaan myös hänen
oman luonteensa. Hän ei vain opettanut totuutta, vaan hän oli totuus. Juuri tämä
antoi hänen opetukselleen voimaa.” Elämä ja kasvatus s. 79,75.
Todellinen Rabbi
5. Mitä Jeesus opetti seuraajiaan tekemään välttääkseen kiinnittämästä
huomiota itseensä? Matt. 23:7,8
”»Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He
tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi ja
rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etummaisia istuimia synagogissa, ja
tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä
nimellä 'rabbi'. Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on
teidän opettajanne ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään
maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, Hän, joka on taivaissa. Älkääkä antako
kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne: Kristus.» ”Hän
nuhteli myös sitä turhamaisuutta, joka ilmeni »rabbi» tai »mestari» nimen
tavoittelussa. Hän sanoi, etteivät sellaiset nimitykset kuuluneet ihmisille vaan
Kristukselle. Papit, kirjanoppineet ja hallitusmiehet, lain selittäjät ja palvelijat
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olivat kaikki veljiä, saman Isän lapsia. Jeesus teroitti kansalle, ettei heidän tulisi
antaa kenellekään ihmiselle sellaista kunnianimeä, joka osoittaisi hänen
hallitsevan heidän omaatuntoaan tai uskoaan.” Aikakausien toivo s. 586, 587
Jeesuksen kuuntelijat
6. Ketkä olivat toistuvasti Jeesuksen yleisöä? Kuinka Hänen kuulijansa
usein reagoivat? Mark. 12:37, loppuosa; Joh. 7:46; Matt.7:28,29
”Hän ei puhunut ainoastaan koko ihmiskunnan puolesta vaan myös koko
ihmiskunnalle: pienelle lapselle elämän aamun ilossa, nuoren innokkaalle ja
levottomalle sydämelle, elämänsä parhaissa voimissa oleville, vastuuta ja huolta
kantaville, heikoille ja väsyneille vanhuksille. Kaikille hän esitti sanomansa jokaiselle ihmislapselle, jokaisessa maassa, jokaisena aikana.” EK. s. 78.
”Kristuksen opetuksissa on sanottu, 'Tavalliset ihmiset kuuntelivat häntä
mielellään.' Mark. 12:37. 'Kukaan ei puhunut, kuten Hän' (Joh. 7:46), julistaen
virkamiehille jotka olivat lähetettyjä hakemaan Hänet. Hänen sanansa
lohduttivat, vahvistivat ja siunasivat ne jotka olivat janonneet rauhaa jonka vain
Hän saattoi antaa. Hänen sanansa nostivat Hänen kuuntelijansa ajatusten ja
tekojen korkealle tasolle.” Counsels to Parents, Teachers, and Students s. 260
7. Vaikka kansanjoukot olivat haltioituneita Jeesuksen opetuksesta, kuinka
jotkut reagoivat ja miksi? Joh. 7:14-17
”Heti ensimmäisenä päivänä, jolloin Hän oli läsnä juhlilla, hallitusmiehet tulivat
Hänen luokseen kysymään, millä vallalla Hän opetti. He halusivat kääntää
huomion Hänestä itsestään tähän kysymykseen, oliko Hänellä oikeus opettaa, ja
samalla heidän omaan tärkeyteensä ja valtaansa. Jeesus sanoi: »Minun oppini ei
ole minun, vaan Hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä Hänen
tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä
omiani.» Joh. 7: 16, 17. Jeesus ei käsitellyt näiden viisastelijoiden kysymystä
vastaamalla viisasteluun, vaan tuomalla julki sielun pelastukselle tärkeän
totuuden. Totuuden käsittäminen ja arvostaminen, Hän sanoi, ei riipu niin paljon
mielestä kuin sydämestä.” - Aikakausien toivo s. 435
Mietiskelyä varten
”Kristuksen opetukset ilmaisivat Hänen sisäistä vakaumustaan ja kokemuksiaan,
ja niistä, jotka oppivat Hänestä, tulee Jumalan mielen mukaisia opettajia. Kun
Jumalan sanaa puhuu henkilö, joka itse on tuon sanan kautta pyhittynyt, on sillä
elämäantava voima, joka tekee sen kuulijoille mieluisaksi ja saa heidät
vakuuttuneiksi sen elävästä todellisuudesta. Kun joku on omaksunut rakkauden
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kautta vaikuttavan uskon, se ilmenee hänen käytöksessään ja äänensävyssään.
Hän tekee tiettäväksi, mitä hän itse on kuullut, nähnyt ja kokenut elämän sanasta,
jotta toisillakin Kristuksen tuntemisen välityksellä olisi yhteys Hänen kanssaan.
Hänen todistuksensa, joka tulee alttarin hehkuvalla hiilellä kosketetuilta huulilta,
on totuutta vastaanottavalle sydämelle ja vaikuttaa pyhittävästi luonteeseen.
Jokainen, joka koettaa levittää valoa toisille, saa itse siunauksia.” Aikakausien
toivo s. 123, 124
Lisätutkimista varten
2 Tim. 3:16, 17
”Jeesus opetti opetuslapsiaan henkilökohtaisella kontaktilla ja kumppanuudella.
Joskus Hän opetti heitä vuoristoseudulla istuskellen, joskus meren äärellä tai
kävellessään tietä pitkin heidän kanssaan, Hän paljasti Jumalan valtakunnan
mysteerit. Hän ei saarnannut kuten ihmiset tekevät nykyisin. Milloin tahansa
sydämet olivat avoinna vastaanottamaan jumalallista viestiä, Hän selvitti
pelastuksen tien totuuden saloja.” Aikakausien toivo s. 133
”Kristus käytti aina helppotajuista kieltä, vaikka Hänen sanansa koettelivatkin
syvien ja ennakkoluulottomien ajattelijoiden tietoja. … Kristus opetti niitä, jotka
tungeksivat Hänen luokseen, ja kaikki, oppineet sekä oppimattomat pystyivät
ymmärtämään Hänen opetuksensa... Hän oli tullut etsimään ja pelastamaan
kadonneet, eikä Hän antanut kääntää itseään pois päämäärästään. Hän paljasti
totuuksia jotka olivat olleet hautautuneena erehdyksen roskaan, ja Hän vapautti
ne ihmisten ehdottomuuksista ja perimätiedoista ja sai ne kestämään ikuisiksi
ajoiksi. Hän pelasti totuuden pimeydestä ja asetti sen oikeanlaiseen kehykseen,
jotta se voisi loistaa sen alkuperäisellä kirkkaudellaan. Ei mikään ihme, että
väkijoukko seurasi Hänen jalanjäljissään ja antoi Hänelle kunnianosoitusta, kun
he kuuntelivat Hänen sanojaan!” Counsesls to Parents, Teachers, and Students s.
261, 29
*****
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Sapattina 25. toukokuuta

Äitien ja lasten ystävä
”Vapahtaja suhtautuu äärettömän hellästi sieluihin, jotka hän on ostanut omalla
verellään. Rakkautensa tähden hänellä on oikeus heihin. Hän katsoo heitä
sanomatonta kaipausta tuntien. Hänen sydämensä ei ole kiintynyt vain parhaiten
kasvatettuihin ja miellyttävimpiin lapsiin vain myös niihin, joilla perinnöllisten
tekijöiden ja laiminlyöntien vuoksi on epämiellyttäviä luonteenpiirteitä.” Suuren
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Lääkärin seuraajana s. 28
Jeesuksen lapsuus
1. Mitä tiedetään Jeesuksen lapsuudesta ja nuoruudesta? Miksi Hän voi
olla lasten ja nuorten ystävä? Luuk. 2:40
”Oli muutamia, jotka etsivät Hänen seuraansa, tuntien rauhaa Hänen lähellään,
mutta monet karttoivat Häntä, koska Hänen nuhteeton elämänsä oli kuin moite
heitä kohtaan. Hänen nuoret toverinsa pyysivät Häntä menettelemään heidän
tavallaan. Hän oli vilkas ja iloinen; he pitivät Hänen seurastaan ja Hänen
älykkäistä ehdotuksistaan, mutta he tulivat kärsimättömiksi Hänen epäröidessään
ja väittivät Häntä ahdasmieliseksi ja turhantarkaksi. Jeesus vastasi: » Kirjoitettu
on: 'Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa
Sinun sanaasi. Minä kätken Sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä Sinua
vastaan.'» Ps. 119:9, 11. Usein Häneltä kysyttiin: Miksi haluat olla niin erikoinen
ja erilainen kuin me kaikki? »Kirjoitettu on», Hän sanoi, »autuaat ovat ne, joiden
tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat! Autuaat ne, jotka ottavat vaarin
Hänen todistuksistaan, jotka etsivät Häntä kaikesta sydämestänsä, jotka eivät
vääryyttä tee, vaan vaeltavat Hänen teillään!» Ps. 119:1-3.” Aikakausien toivo s.
71
2. Mikä paljastaa Hänen läheisen suhteensa luontoon? Koska Hän oli ollut
lapsi itsekin, kuinka Jeesus riemuitsi pienten lasten kanssa? Luuk. 12:27
”Kun lapset keräsivät runsaana kasvavia villikukkia ja kerääntyivät antaakseen
nämä pienet lahjansa Hänelle, Hän otti ne vastaan iloiten hymyillen heille, ja
ilmaisi ilonsa nähdessään niin monia erilaisia kukkia. Nämä lapset olivat Hänen
perintöään. He tiesivät että Hän oli tullut lunastaakseen heidät viholliselta
kuolemalla ristillä. Hän puhui heille sanoja, joita he kantoivat sydämissään koko
elämänsä. He olivat ilahtuneita siitä, että Hän oli kiitollinen heidän lahjoistaan ja
puhui heille niin rakastavasti. Kristus katsoi lasten leikkejä ja ilmaisi usein
hyväksyntänsä, kun he saivat viattoman voiton jostakin mitä olivat päättäneet
tehdä. Hän lauloi lapsille suloisin ja siunatuin sanoin. He tiesivät, että Hän
rakasti heitä. Hän ei koskaan rypistänyt heille otsaansa. Hän jakoi lapselliset
surut ja ilot. Usein Hän keräsi kukkia ja jätti ne lahjana lapsille. Hän oli tehnyt
kukat ja oli iloissaan näyttääkseen heille kauneuden. On sanottu ettei Jeesus
koskaan hymyillyt. Tämä ei ole totta. Lapset viattomuudessaan ja puhtaudessaan
kutsuivat Hänen huulensa iloiseen lauluun.” The Upward Look s. 57
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Jeesus paransi ja siunasi pieniä lapsia
3. Mikä tapaus on kuvailtu meille, kun pienet lapset tuotiin Hänen
siunattavakseen? Matt. 19:13-15.
”Kun äidit saapuivat Hänen luokseen pienokaisineen, opetuslapset katsoivat
heihin paheksuvasti. He pitivät näitä lapsia liian nuorina, jotta käynti Jeesuksen
luona hyödyttäisi heitä, ja päättelivät, ettei Hän pitäisi heidän läsnäolostaan.
Mutta Hän olikin tyytymätön opetuslapsiin. Vapahtaja ymmärsi äitien huolen ja
taakan heidän koettaessaan opettaa lapsiaan Jumalan sanan mukaan. Hän oli
kuullut heidän rukouksensa. Hän itse oli vetänyt heidät luokseen. Näin useita
äitejä pienokaisineen tuli koolle. Lasten joukossa oli myös varttuneempia lapsia
ja nuoria. Kun äidit ilmaisivat Jeesukselle toivomuksensa, Hän kuunteli
myötätuntoisesti heidän arkoja, kyynelten säestämiä pyyntöjään. ”Hän otti lapset
käsivarsilleen, laittoi kätensä heidän päälleen ja siunasivat heidät koska he olivat
tulleet.” Aikakausien toivo 491, 492
4. Millä muilla tavoilla Jeesus näytti erityisen huolenpitonsa lapsia
kohtaan? Matt. 17:18; 15:28; Joh: 4:51,52
”Antakaa uskon silmän levätä tässä kohtauksessa. Katsokaa näiden äitien
tungeksivan Hänen luokseen, kalpeina, väsyneinä, miltei epätoivoisina, silti
päättäväisinä ja sinnikkäinä, kantaen kärsimyksen taakkaa käsivarsillaan. Kun
nämä ahdistuneet ihmiset jäivät väkijoukon taakse, Kristus teki tietään
menemällä heidän luokseen askel askeleelta, kunnes oli lähellä heitä. Ilon ja
toivon kyyneleet valuivat vapaasti kun he saivat Hänen huomionsa ja Hän katsoi
äitiä silmiin ilmaisten lempeää sääliä ja rakkautta väsyneelle äidille, kuten myös
kärsivälle lapselle. Hän herätteli hänen luottamustaan, sanoen: 'Mitä voin tehdä
puolestasi?' Äiti nyyhkäisee suuren toiveensa – 'Mestari, parantaisitko minun
lapseni'. Hän oli näyttänyt uskonsa kiirehtien Hänen luokseen, vaikka hän ei
tiennyt, että Hän olikin tehnyt tietä tämän luokse, ja Kristus otti lapsen hänen
käsivarsiltaan. Hän puhui ja sairaus pakeni Hänen kosketuksestaan. Kuoleman
kalpeus oli poissa. Elämää antava virta virtasi suonissa. Lihakset tulivat
vahvoiksi.” The Upward Look s. 26
5. Milloin ja millä erikoisella tavalla nämä parannetut lapset kiittivät
Jeesusta myöhemmin? Matt. 21:9, 15, 16
”Lapset olivat ensimmäisinä iloitsemassa. Jeesus oli parantanut heidän
sairautensa. Hän oli ottanut heidät syliinsä, ottanut vastaan heidän hellät
suudelmansa, ja muutamat heistä olivat vaipuneet uneen Hänen helmaansa
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Hänen opettaessaan kansaa. Nyt lapset kaiuttivat kiitostaan iloisin äänin. He
toistivat edellisen päivän hoosiannahuutoja ja heiluttivat riemuissaan
palmunoksia Vapahtajan edessä. Temppelin muurit kaikuivat heidän
huudoistaan.” Aikakausien toivo s. 565
Vielä tänäkin päivänä
6. Voivatko äidit yhä tuoda lapsensa Jeesuksen luo samalla tavalla? Kerro
omista kokemuksistasi. Ps. 115:13,14
”Nykyajan äitien on samoin uskoen otettava Hänen sanansa vastaan. Kristus on
tänään sama henkilökohtainen Vapahtaja kuin eläessään ihmisenä ihmisten
keskuudessa. Hän on tänään äitien auttaja yhtä todellisesti, kuin silloinkin, kun
Hän Juudeassa otti pienokaisia syliinsä. Meidän lapsemme ovat ostetut Hänen
verellään samoinkuin tuon menneenkin ajan pienokaiset. Jeesus tuntee jokaisen
äidin sydämen taakan. Hän, jonka oma äiti sai taistella köyhyyttä ja puutetta
vastaan, tuntee myötätuntoa jokaista äitiä kohtaan hänen vaikeuksissaan, Hän,
joka teki pitkän matkan lievittääkseen kanaanilaisen vaimon sydämen tuskaa,
haluaa tehdä samoin nykyajan äideille. Häntä, joka Nainin leskelle antoi takaisin
hänen ainoan poikansa ja joka kuolemantuskissaankin ristillä muisti omaa
äitiään, liikuttaa vielä tänäänkin äidin suru. Jokaiseen murheeseen ja huoleen
Hän antaa lohdutusta ja apua.” Aikakausien toivo s. 492
7. Mitä lapset ja nuoret voivat tehdä tänään tietäen, että heidän paras
ystävänsä on valmis kuuntelemaan heitä ja vastaamaan heidän
rukouksiinsa? 1 Joh. 5:14,15; Ef. 3:20
”Lapset ja nuoret voivat tulla Jeesuksen luo taakkoineen ja hämmennyksineen, ja
tietää että Hän kunnioittaa heidän pyyntöjään ja antaa heille ne asiat joita he
tarvitsevat. Ole nöyrä, ole luja. Myönnä Jumalan lupaus ja usko ilman epäilystä.
Älä odota tuntevasi erikoisia tunteita ennen kuin luulet että Jumala vastaa. Älä
esitä jotain tiettyä asiaa jonka edestä Herran täytyisi tehdä sinulle työtä ennen
kuin uskot että saat sen mitä häneltä pyydät, mutta luota Hänen sanaansa ja jätä
koko asia Herran haltuun, täydellä uskolla siihen että sinun rukoustasi
kunnioitetaan ja vastaus tulee sinä hetkenä ja sillä tavoin kuin taivaallinen Isä
katsoo sopivaksi; ja elä rukouksiesi tapaan. Kävele nöyränä ja pyri eteenpäin.”
Sanomia nuorisolle s. 123
Mietiskelyä varten
”Lapsissa, jotka tuotiin Hänen yhteyteensä, Jeesus näki miehiä ja naisia joiden
pitäisi olla Hänen armonsa perillisiä ja Hänen valtakuntansa alaisia, ja joitakin,
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jotka tulevat olemaan marttyyreita Hänen asiansa puolesta. Hän tiesi että nämä
lapset kuuntelisivat Häntä ja hyväksyisivät Hänet Lunastajanaan helpommin
kuin aikuiset ihmiset, monet jotka olivat sanavalmiita ja kovasydämisiä.
Opetuksissaan Hän tuli heidän tasolleen. Hän, taivaan Valtias, vastasi heidän
kysymyksiinsä ja yksinkertaisti tärkeät opetuksensa, jotta lapset voisivat
ymmärtää Häntä. Hän istutti heidän mieliinsä totuuden siemenen, joka vuosien
jälkeen kasvaisi ja kantaisi hedelmää iankaikkiseen elämään.” Evangelism s.
579, 580
Lisätutkimista varten
Matt. 9:24,25
”Äidille oli puhuttu lohdun ja rauhan sanoja ja juuri silloin tuli esille aivan yhtä
tärkeä tapaus. Äiti pyysi apua itselleen ja lapselleen, koska he olivat kaikki
kärsiviä. Ilolla ja mielissään Kristus harjoitti elämääantavaa voimaansa ja koska
Hän oli tehnyt niin mahtavia asioita, he ylistivät ja kunnioittivat Hänen
nimeään.” The Upward Look s. 26
”Äitien tulisi tulla vaikeuksineen Jeesuksen luo. Häneltä he saavat riittävästi
armoa avukseen lastensa kasvattamisessa. Tie on avoinna jokaiselle äidille, joka
haluaa laskea taakkansa Vapahtajan jalkain juureen. Hän, joka sanoi: »Sallikaa
lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä», kehoittaa vieläkin äitejä
tuomaan pienokaisensa Hänen siunattavikseen. Äidin helmassa oleva
pienokainenkin voi rukoilevan äidin uskon kautta asua kuin Kaikkivaltiaan
varjossa.” Aikakausien toivo s. 492
*****
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Sapattina 1. kesäkuuta 2013

Yhdistävät tikapuut
”Jeesus on tikapuut taivaaseen, … Ja Jumala kutsuu meitä kiipeämään näitä
tikapuita. Emme kuitenkaan voi tehdä niin jos kuormitamme itsemme maallisilla
aarteilla.” Signs of the Times, helmikuu 1, 1899
Näky tikapuista
1. Millaisessa näyssä näemme tikapuut, jotka yhdistävät maan taivaaseen?
1 Moos. 28:10-13
”Tässä on ihminen, joka on kadottanut kaiken yhteyden Jumalaan, ja taivaan
Jumala katsoo häneen ja myöntää että Kristuksen täytyy tehdä silta kuilun yli,
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jonka synti on saanut aikaan. Olemme saattaneet katsoa ja sanoa, kaipaan
taivasta, mutta miten voin tavoittaa sen? En näe tietä. Näin Jaakob ajatteli, ja
Jumala näyttää hänelle näyn tikapuista, ja ne tikapuut yhdistävät maan
taivaaseen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kun niitä kiipeää, alkupää lepää maan
kamaralla ja loppupää ulottuu taivaaseen....” Seventh-day Adventist Bible
Commentary vol 1 s. 1095
”Kristusta kuvasivat Jaakobin näkemät tikapuut, joiden alapää oli maassa ja
yläpää ulottui taivaan portille, kirkkauden kynnykselle asti. Jos näistä tikapuista
olisi puuttunut yksikin astuin, niin etteivät ne olisi ulottuneet maahan asti, me
olisimme olleet kadotetut. Mutta Kristus tulee sinne, missä me olemme. Hän otti
meidän luontomme ja voitti, jotta me ottamalla Hänen luontonsa voisimme
voittaa.” - Aikakausien toivo s. 288
2. Missä Uuden Testamentin tapahtumassa
salaperäisiin tikapuihin? Joh. 1:51

Jeesus

viittasi

näihin

”Hänelle unessa näytetyt tikapuut olivat samat, joihin Kristus viittasi
keskustellessaan Natanaelin kanssa, kun hän sanoi: »Te saatte nähdä taivaan
avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan
päälle» (Joh. 1: 51). Jumalan ja ihmisen välillä oli ollut esteetön yhteys siihen
saakka, jolloin ihminen kapinoi Jumalan hallitusta vastaan. Mutta Aadamin ja
Eevan synti erotti maan taivaasta, niin ettei ihminen enää voinut seurustella
Luojansa kanssa. Kuitenkaan ei maata hyljätty yksinäiseen toivottomuuteensa.
Tikapuut kuvaavat Jeesusta, joka on annettu yhteyden välittäjäksi. Ellei hän
omilla ansioillaan olisi silloittanut synnin aiheuttamaa kuilua, eivät palvelevat
enkelit olisi mitenkään päässeet kosketuksiin langenneen ihmisen kanssa. Kristus
yhdistää heikon ja avuttoman ihmisen rajattoman voiman lähteeseen.” Patriarkat
ja profeetat s. 165, 166
Ylös ja alas kulkevat enkelit
3. Mikä on ylö ja las kulkevien enkelien tehtävä? Hebr. 1:14; Ps. 91:11.
”Jumalan enkelit, jotka nousivat ja laskeutuivat tikapuita Jaakobin näyssä,
auttavat jokaista sielua, joka tahtoo kiivetä korkeimpaan taivaaseen. He
opastavat Jumalan kansaa ja tarkkailevat jokaista otettua askelta. Ne, jotka
kiipeävät hohtavaa tietä, tulevat palkituiksi: he pääsevät Herran iloon.”
Fundamentals of Christian Education s. 142
Pietarin tikapuut
4. Minkä esimerkin apostoli Pietari antoi kristityn edistymisestä tikkaiden
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kiipeämisessä askelma askelmalta? 2 Piet. 1:5-11
”Nämä sanat ovat täynnä opetusta ja niissä kajahtaa voiton sävel. Apostoli
asettaa uskovien eteen kristillisen vaelluksen portaat, joiden jokainen askelma
merkitsee edistystä Jumalan tuntemuksessa ja joita kiivettäessä ei pidä koskaan
pysähtyä. Usko, avut, ymmärtäväisyys, itsensä hillitseminen, kärsivällisyys,
jumalisuus, veljellinen rakkaus ja yhteinen rakkaus ovat tuon portaikon
tasanteita. Me pelastumme kiipeämällä tasanteelta toiselle, nousemalla
askelmalta toiselle, niin että saavutamme Kristuksen meille asettaman ihanteen.
Näin hänet on tehty meille viisaudeksi ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja
lunastukseksi.” - Apostolien teot s. 406, 407
”Edistyvä kristitty saa armon ja rakkauden, joka antaa tietoa, jumalallisen
näkymän, Kristuksen luonteesta. Herran kirkkaus näkyy tikapuiden yllä, ja sitä
voi arvostaa vain ihminen, joka kiipeää ylemmäs niitä jaloja päämääriä kohti,
jotka Kristus paljastaa.” God's Amazing Grace s. 241
Kuinka kiivetä tikapuita
5. Kuinka näitä taivaallisia tikapuita voi kiivetä turvallisesti edeten? 1 Kor.
9:24, 25; 1 Tim. 6:12
”Kaikkia näitä perättäisiä askeleita ei tule pitää mielessä ja pohdittavina silloin,
kun lähdet matkaan. Mutta kun kiinnität katseesi Jeesukseen ja pidät silmällä
vain Jumalan kunniaa, niin edistyt. Kristuksen varren mittaa et voi täyttää
yhdessä päivässä, ja jos voisit nähdä kaikki kohdattavat ja voitettavat vaikeudet,
vaipuisit epätoivoon. Saatana on vastustajanasi, ja hän koettaa kaikin
mahdollisin keinoin vieroittaa mieltäsi Kristuksesta... Astumalla askelen
kerrallaan voidaan nousta korkeimmallekin rinteelle, ja lopulta voidaan päästä
vuoren huipulle. Älä salli suuren työmäärän, mikä sinun on elinaikanasi
suoritettava, ottaa sinusta ylivaltaa, sillä sinua ei vaadita tekemään sitä kaikkea
heti- paikalla. Kohdista olemuksesi kaikki voimat kunkin päivän työhön, käytä
jokaista kallisarvoista tilaisuutta, anna arvoa avulle, minkä Jumala antaa sinulle
ja nouse edistyksen tikkaita askel kerrallaan. Muista, että sinun on elettävä vain
päivä kerrallaan, että Jumala on antanut sinulle yhden päivän ja että taivaan
kirjat tulevat osoittamaan, miten olet arvostanut sen etuoikeuksia ja tilaisuuksia.
Edisty niin jokaisena Jumalalta saamanasi päivänä, että kerran saat kuulla
Mestarin sanovan: »Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija.»”
- Sanomia nuorisolle s. 37, 38
6. Onko olemassa vaaraa että jokin estää meitä, kun kiipeämme tikapuita?
Mikä neuvo on annettu, jotta vältyttäisiin perääntymästä tai putoamasta
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tikapuilta? Fil. 3:13,14; Matt. 26:41; Piet. 5:8
”Vapahtajamme edustaa Jaakobin unessa näkemiä tikapuita, joiden alapää oli
maassa ja ylimmät pienat ulottuivat taivaaseen asti. Tämä osoittaa, millä tavoin
meidät on määrätty pelastumaan. Jos joku meistä viimein pelastuu, se tapahtuu
pysymällä Jeesuksessa niin kuin tikkaiden pienoilla. Kristus on tehty uskoville
viisaudeksi ja vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Älköön kukaan
kuvitelko, että vihollisen voittaminen on helppoa, ja että ihminen voidaan viedä
ylös turmeltumattomaan perintöön ilman omakohtaisia ponnistuksia. Taakseen
katsominen merkitsee hämmennystä, otteen irrottaminen merkitsee perikatoa.
Vain harvat arvostavat alituisen kilvoittelun tärkeyttä voiton saavuttamiseksi.
Heidän intonsa herpaantuu, ja seuraus on, että heistä tulee itsekkäitä ja
nautinnonhaluisia. Hengellistä valppautta ei pidetä välttämättömänä.
Inhimillisten pyrkimysten palavuutta ei sovelleta kristilliseen elämään.”
Todistusaarteita 2 s. 212, 213
7. Miksi on tärkeää päästä tikkaiden yläpäähän asti ja olla voitokas? Matt.
24:13; Hebr. 12:1, 2
”Et voi koskaan taata hyvää luonnetta vain toivomalla sitä. Sen voi saada vain
kovalla työllä. Tällä suunnalla halusi täytyy ilmaista nöyrällä, rehellisellä
pyrkimyksellä ja kärsivällisellä puurtamisella. Ottamalla kehittyviä askelia joka
päivä ylöspäin edistyksen portailla, löydät viimeisen huipun – valloittajan,
enemmän kuin valloittajan, Hänen lävitseen, joka rakasti sinua... Muista ettet
koskaan saavuta korkeampaa tasoa kuin minkä itse asetat. Aseta tavoitteesi
korkealle, askel askeleelta, vaikka se tekisi kipeää, itsekieltäytymisellä ja
uhrauksilla, kohoa edistyksen portaiden koko pituus. Älä anna minkään estää
sinua. Kohtalo ei ole heittänyt verkkojaan kenenkään ihmisen takia niin vahvaksi
että hän pysyisi voimattomana ja epävarmuudessa. Vastoinkäymiset luovat
vahvan päättäväisyyden ylittää ne. Yhden pienan katkaiseminen antaa
suuremman kyvyn ja rohkeuden kiivetä yhä ylemmäs. Mene oikeaan suuntaan
päättäväisenä, ja olosuhteet auttavat sinua, eivät sinun esteesi.” Sanomia
nuorisolle s. 348, 99, 100
Mietiskelyä varten
”Kristus pystyy pelastamaan kaikki, jotka tulevat Hänen luokseen. Se, joka tulee
Jeesuksen luo, asettaa jalkansa tikapuille, jotka yltävät maasta taivaaseen. Opeta
se kynän ja äänen avulla, että Jumala on portaiden yläpäässä; Hänen loistonsa
kirkkaat säteet loistavat tikkaiden jokaiselle askelmalle. Hän katsoo armahtaen
kaikkia jotka kiipeävät kipua tuntien ylöspäin, jotta Hän lähettäisi heille apua,
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taivaallista apua, kun kädet näyttävät heltiävän ja jalat tärisevän. Kerro se
sanoin, jotta se sulattaisi sydämen, että kukaan joka sinnikkäästi kiipeää
tikapuita, ei epäonnistu tiellä ikuiseen, Luojamme ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen, valtakuntaan. Ne jotka uskovat Kristukseen eivät koskaan joudu
kadotukseen, eikä kukaan koskaan lipeä Hänen kätensä otteesta.” - Selected
Mesages vol. 2 s. 806
”Meidän täytyy jännittää jokainen hengellinen hermomme ja lihaksemme…
Jumala ei halua,että sinä jäät aloittelijan asteelle. Hän haluaa sinun saavuttavan
tikapuiden korkeimman askelman, ja sitten astuvan Herramme ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan.” Mind Character and Personality 2, s. 806.
Lisätutkimista varten
”... Jumala kutsuu meitä kiipeämään tikapuita. Mutta emme voi tehdä niin jos
kuormitamme itseämme maallisilla rikkauksilla. Teemme väärin kun asetamme
mukavuudenhalumme ja henkilökohtaisen hyödyn Jumalan asioiden edelle.
Maallisessa omistuksessa ja ympäristöissä ei ole pelastusta. Ihminen ei ylistä
Jumalaa tai usko Häneen hyvän tuojana, koska hänellä on maallisia rikkauksia.
Jos keräämme aitoa kokemusta tikkaiden kiipeämisestä, opimme noustessamme,
että meidän täytyy jättää jokainen este taaksemme. Kiipeäjien täytyy asettaa
jalkansa tukevasti tikapuiden jokaiselle pienalle.” Signs of the Times, 1.
helmikuuta 1899
”Jokaisella askelmalla, minkä kiipeät, tulet askel askeleelta yhteyteen Kristuksen
kärsimysten kanssa ja tulet enemmän Hänen kaltaisekseen. Jumalan enkelit
nousevat ja laskevat jatkuvasti näitä tikapuita. He eivät anna sinun pudota, jos
pidät silmäsi Jumalan kirkkaudessa, tikapuiden yläpäässä.” The Upward Look s.
256
*****
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Hedelmällinen Viiniköynnös
”Kristus osoitti viiniköynnöstä ja sen oksia: Anann teille tämän opetuksen, että
ymmärtäisitte minun suhteeni teihin ja teidän suhteenne minuun. Kuulijoilla ei
ollut pienintäkään puolustelua ymmärtää väärin Hänen sanojaan. Vertaus, jota
Hän käytti, oli kuin peili heidän edessään, jotta he ymmärtäisivät Hänen
yhteytensä heihin.” - The Upward Look, s. 182
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Elämä Kristuksessa
1. Miksi on olennaista olla yhteydessä Kristukseen? 1 Joh. 5:11,12
”Tämä läksy toistetaan maailmanlopun aikoina. Kaikki jotka vastaanottavat
Kristuksen uskon kautta tulevat yhdeksi Hänen kanssaan. Oksia ei sidota yhteen
köynnöstä varten millään mekaanisella tavalla. Ne yhdistyvät köynnökseen ja
tulevat osaksi sitä. Köynnöksen juuret ravitsevat sitä. Joten ne jotka ottavat
vastaan Kristuksen uskon kautta, tulevat osaksi Hänen periaatteitaan ja
toimintaansa. He ovat yhteydessä Häneen, ja heidän elämänsä on Jumalan Pojan
elämää. He saavat elämänsä Häneltä, joka on elämä.... Sydämen täytyy olla
yhteydessä Kristuksen sydämeen, tahdon täytyy olla upotettu Hänen tahtoonsa,
ja mielen täytyy tulla yhdeksi Hänen mielensä kanssa, ajatusten täytyy olla
tuotuna Hänen valtansa alle. Ihminen voi olla kastettu ja hänen nimensä
kirkonkirjoissa, mutta sydän voi olla muuttumaton. Perintö ja sivistyneet tavat
voivat silti palvella luonteessa pahaa.” The Upward Look s. 182
Viinipuun yhteys sen oksiin
2. Kuinka Jeesus toimi välittäjänä, jotta tämä yhteys Köynnöksen ja oksien
kanssa voisi olla olemassa? Joh. 17:20-23.
”Kristillinen yhteys koostuu oksista jotka ovat samaa puuta, keskuksen
elävöittävä voima tukee oksia jotka ovat yhdistyneet Köynnökseen. Ajatuksissa
ja haluissa, sanoissa ja teoissa, täytyy olla samanlaisuus Kristukseen, jatkuva
osanotto Hänen hengelliseen elämäänsä. Uskon täytyy lisääntyä harjoituksen
avulla. Kaikki, jotka elävät lähellä Jumalaa, saavat ymmärryksen siitä, mitä
Jeesus on heille ja he Jeesukselle. Yhteys Jumalan kanssa vaikuttaa sieluun ja
loistaa kasvoissa, vakaat periaatteet Kristuksen pyhässä luonteessa heijastuvat
ihmisyyteen.” Seventh-day Adventist Bible Commentary vol 5. s. 1143
3. Mitä tapahtuu Jumalan viinitarhassa (seurakunnassa) kun Kristuksen
todelliset opetuslapset ilmaisevat elämässään ohjeita, jotka sisältyvät
Hänen ylipapilliseen rukoukseensa? Ef. 4:1-6
”Eriluonteisten ihmisten kesken vallitseva sopusointu ja yksimielisyys on
voimakkain mahdollinen todistus siitä, että Jumala on lähettänyt Poikansa
maailmaan pelastamaan syntisiä. Meidän erikoisoikeutenamme on julistaa tätä
todistusta. Mutta sitä varten on meidän alistuttava Kristuksen johtoon.
Luonteemme on muokkauduttava hänen luonteensa mukaiseksi, tahtomme on
mukauduttava hänen tahtoonsa. Silloin työskentelemme yhdessä joutumatta
ikinä ristiriitoihin. Heidän tulee olla yhtä hänessä, vaikka ovat hajallaan eri
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puolilla maailmaa... Kun Kristuksen rukoukseen uskotaan täydellisesti, kun sen
sisäistämää opetusta toteutetaan Jumalan kansan jokapäiväisessä elämässä,
silloin keskuudessamme nähdään yksimielistä toimintaa.” Todistusaarteita 3 s.
238, 239
4. Miksi on mahdotonta olla sellaisessa suhteessa Kristukseen, joka
toisinaan on ja toisinaan ei ole? Mikä vaara piilee sellaiselle, joka antaa
huomionsa herpaantua matkalla Hänen kanssaan? Joh. 15:2, alkuosa, 6
”»Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.» 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.” Aikakausien toivo s. 654
Oksa, joka kantaa hedelmää
5. Kuinka maailma näkee, että me olemme yhteydessä jumalalliseen
Viinipuuhun? Joh. 15:4,5; Matt. 7:16,17.
”Uudistetulla ihmisellä on elävä yhteys Kristuksen kanssa. Kuten oksa saa
ravintonsa emopuusta, ja koska tämä kantaa niin paljon hedelmää, niin samoin
todellinen uskovainen on yhteydessä Kristukseen ja ilmaisee elämässään Hengen
hedelmiä. Oksasta tulee yhtä köynnöksen kanssa. Myrsky ei voi repiä sitä pois.
Halla ei voi tuhota sen eläviä osia. Mikään ei voi erottaa sitä köynnöksestä. Se
on elävä oksa ja se kantaa köynnöksen hedelmää. Niin tekee uskova. Hyvillä
teoilla ja hyvillä sanoilla hän ilmaisee Kristuksen luonnetta. Kuten oksa saa
ravintonsa köynnöksestä, niin kaikki todella kääntyneet saavat hengellistä
voimaa Kristukselta.” - The Upward Look s. 182
”Nyt kun olemme elävän Viiniköynnöksen oksia, saamme ravintoa mahlasta jota
valuu Köynnöksestä. Sitä virtaa kaiken aikaa jokaiselle oksalle, joka kantaa
Jumalan kirkkauden hedelmää. 'On Isäsi mielisuosio' 'että kannat paljon
hedelmää'” Faith and Works s. 65
6. Mitä hedelmää tuottavat ne,
Viiniköynnökseen? Gal. 5:22, 23
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”Se, joka on liittynyt Kristukseen ja ottaa ravintonsa viinipuusta, suorittaa
Kristuksen tekoja. Kristuksen rakkauden täytyy olla hänessä, sillä ei hän muuten
voi pysyä viinipuussa. Todellisen uskonnon perustuksen muodostaa se, että
rakastamme Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme yhtä paljon kuin itseämme.
”Samalla tavalla kuin oksan täytyy pysyä viinipuussa saadakseen elinnestettä,
mikä saa sen kukoistamaan, täytyy myös niiden, jotka rakastavat Jumalaa ja
pitävät kaikki Hänen sanansa, pysyä Hänen rakkaudessaan. Ilman Kristuksen
apua emme pysty kukistamaan ainoatakaan syntiä emmekä voittamaan
pienintäkään kiusausta. … Kaikki jotka todella ovat Kristuksessa, saavat kokea
miten suuri hyöty heillä on tästä liitostaan. Isä vastaanottaa heidät Rakastetussa
Pojassaan, ja heistä tulee Hänen hellän, rakastavan huolenpitonsa kohteita. Tämä
yhteys Kristukseen johtaa sydämen puhtauteen, huolelliseen elämään ja
tahrattomaan luonteeseen. Kristityn hedelmä on 'rakkaus, ilo, rauha,
pitkämielisyys,
ystävällisyys,
hyvyys,
uskollisuus,
sävyisyys
ja
itsensähillitseminen'” Todistusaarteita 1 s. 491, 493
7. Mitä jumalallinen Puutarhuri tekee jotta jokainen oksa tuottaisi
enemmän hedelmiä? Joh. 15:2, viimeinen osa.
”Vakavasti, mutta hellästi Jeesus selitti viinitarhurin tarkoitusta. Kärsiminen
tuottaa tuskaa, mutta veitsi on Isän kädessä. Hän ei käytä kättään
huolimattomasti eikä toimi välinpitämättömästi. On oksia, jotka luikertelevat
maata pitkin, ne on irrotettava maallisista tuista, joihin niiden kärhet tarttuvat.
Ne ovat ohjattava ylöspäin, löytämään tukensa Jumalassa. Liiat lehdet, jotka
riistävät elinvoimaa hedelmiltä, on karsittava pois. Villiversot on karsittava, jotta
tulisi tilaa Vanhurskauden Auringon parantaville säteille. Viinitarhuri karsii pois
vahingolliset vesat, jotta hedelmää tulisi runsaammin.” Aikakausien toivo s. 655
Mietiskelyä varten
”Pyhä Henki, joka toimii Jumalan ainoan Pojan kautta, yhdistää inhimillisen
välikappaleen, kehon, sielun ja hengen, täydelliseen, taivaallisinhimilliseen
Kristuksen luonteeseen. Tämä yhteys on esitetty yhteytenä viiniköynnöksen ja
oksien kesken. Rajallinen ihminen on yhdistetty Kristuksen ihmisyyteen. Uskon
kautta ihmisluonto yhdistyy Kristuksen luontoon. Olemme tehtyjä olemaan yhtä
Jumalan kanssa Kristuksessa.” Selected Messages, book 1 s. 251
Lisätutkimista varten
”Viinipuun oksat eivät voi liittyä toisiinsa, ne ovat yksilöllisesti erillään, mutta
jokainen oksa on yhteydessä toisen kanssa, jos ne ovat yhteydessä samaan
emopuuhun. Ne kaikki saavat elinvoimansa samasta lähteestä: ne juovat samoja
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elämää antavia aineita. Niinpä jokainen oksa Totisessa Viinipuussa on erillinen ja
erilainen, vaikka ne kaikki kuuluvat yhdessä samaan emopuuhun. Niissä ei ole
eroa. Ne ovat kaikki yhteydessä toisiinsa Hänen tahdossaan kantaa hedelmää
missä tahansa on paikka ja mahdollisuus siihen. Mutta tämän tehdäkseen täytyy
välikappaleen olla kätkettynä. Hänen ei pidä ilmaista omaa tahtoaan. Hänen
täytyy ilmaista Kristuksen tahtoa ja mieltä.” Seventh-day Adventist Bible
Commentary vol 5 s. 1143
Kol. 3:12-15
”Kun ihmiset liittyvät toisiinsa, ei pakosta eikä omien etujensa tähden vaan
rakkaudesta, heissä ilmenee voimaa, joka on kaikkia inhimillisiä voimia
korkeampi. Tällainen yhteys todistaa siitä, että Jumalan kuva on palautumassa
ihmiseen, ja hänen elämäänsä on juurrutettu uusi periaate. Se osoittaa, että
jumalallinen luonto kykenee vastustamaan pahuuden yliluonnollisia voimia sekä
että Jumalan armo voittaa luonnollisessa sydämessä asustavan itsekkyyden.”
Aikakausien toivo s. 656
”Veli liittyy veljeen Kristuksen rakkauden kultaisin sitein. Ainoastaan Jumalan
Henki voi synnyttää tämän ykseyden. Hän, joka pyhitti itsensä, voi pyhittää
myös opetuslapsensa. Yksimielisinä hänen kanssaan he ovat yksimieliset
keskenään kaikkein pyhimmässä uskossa. Kun pyrimme tähän yksimielisyyteen
siten kuin Jumala haluaa meidän siihen pyrkivän, me pääsemme siihen.”
Todistusaarteita 3 s. 239
”On olosuhteita, joissa ilmenee, onko Jumala siunannut ja kunnioittanut meitä.
Erottaudumme maailmasta ja kieltäydymme koskemasta niihin asioihin, jotka
erottavat meidän kiintymyksemme Jumalasta. Jumalalla on korkein määräysvalta
kansaansa kohtaan. Kiinny häneen ja taivaallisiin asioihin. Sinun täytyy erottaa
itsesi kaikesta maallisesta.” - Seventh-day Adventist Bible Commentary vol 6 s.
1102
*****
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Turva ja tukikohta
”Elä elävän Kristuksen yhteydessä, niin hän pitää sinusta lujasti kiinni kädellä,
joka ei koskaan hellitä. Tunne Jumalan rakkaus meitä kohtaan ja usko siihen,
niin olet turvassa. Tuo rakkaus on linnoitus, jota saatana ei kykene petoksillaan
eikä hyökkäyksillään valloittamaan. 'Herran nimi on vahva torni; hurskas
juoksee sinne ja saa turvan' (Sananl. 18:10).'” Vuorisaarna s. 129
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Turvakaupungit
1. Mitä kuvattiin turvakaupungeilla, joita perustettiin Kanaanin jakamisen
aikoina? Ps. 46:1; 9:9
”Jumalan muinaiselle kansalleen määräämät turvakaupungit esikuvasivat
Kristuksen tarjoamaa suojaa. Sama armollinen Vapahtaja, joka määräsi nuo
ajalliset turvakaupungit, on vuodattamalla oman verensä valmistanut Jumalan
lain rikkojille varman turvapaikan, johon he saavat paeta välttyäkseen toiselta
kuolemalta. Mikään voima ei voi riistää hänen käsistään sieluja, jotka hakeutuvat
hänen luokseen saadakseen syntinsä anteeksi. »Niin ei nyt siis ole mitään
kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.» »Kuka voi tuomita
kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja
hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme», että
»saisimme voimallisen kehotuksen, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni
edessämme olevasta toivosta» (Room. 8: 1,34; Hebr. 6: 18).” Patriarka ja
profeetat s. 498
2. Miksi on todella vaarallista viivytellä tehdessämme Jeesuksesta
turvakaupunkiamme? Hebr. 3:14, 15; 3:6
”Turvakaupunkiin pakeneva ei voinut viivytellä hetkeäkään. Hänen oli
luovuttava perheestään ja työpaikastaan. Ei ollut aikaa rakkaidenkaan
hyvästelyyn. Nyt oli henki kyseessä, ja kaikki muu oli jätettävä tuohon ainoaan
päämäärään - turvapaikkaan - pääsemiseksi. Syntinen on alttiina ikuiselle
kuolemalle kunnes löytää kätköpaikan Kristuksessa; ja kuten pakenija saattoi
viivyttelyllään ja huolimattomuudellaan menettää ainoan henkiin jäämisen
mahdollisuutensa, saattaa viivyttely ja välinpitämättömyys koitua myös sielun
turmioksi. Saatana, suuri vastustaja, ajaa takaa jokaista Jumalan pyhän lain
rikkojaa, ja se, joka ei tajua vaaraansa eikä vakavasti hakeudu iankaikkiseen
turvapaikkaan, joutuu tuhoojan uhriksi.” Patriarkat ja profeetat s. 498, 499
3. Kun olemme löytäneet turvan Jeesuksessa, mikä vaara meitä vaanii, jos
emme pysy Hänessä? 1 Piet. 5:8; 1 Kor. 10:12
”Turvakaupungin tutkintovanki joutui milloin tahansa kaupungin ulkopuolelle
lähdettyään verenkostajan käsiin. Näin opetettiin kansaa noudattamaan niitä
järjestelyjä, joilla rajaton viisaus halusi suojata heitä. Samoin ei riitä, että
syntinen uskoo saavansa Kristukselta syntinsä anteeksi; hänen täytyy uskoen ja
kuuliaisena myös pysyä hänessä. »Sillä jos me tahallamme teemme syntiä,
päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
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vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat»
(Hebr. 10:26,27).” Patriarkat ja profeetat s. 499
”Lunastussuunnitelman avulla Jeesus irrottaa ihmiskunnan saatanan otteesta ja
pelastaa sieluja hänen vallastaan. Pääkapinoitsijan kaikki viha ja kiukku herää,
kun hän näkee osoituksia Kristuksen ylivallasta, ja saatanallisella voimallaan ja
viekkaudellaan vihollinen pyrkii riistämään Vapahtajalta sen jäännösjoukon, joka
on vastaanottanut hänen pelastuksensa.” Todistusaarteita 2 s. 174
Jumalan suojelema
4. Kuinka Saatana reagoi, kun joku ottaa Jeesuksen turvakseen? Jaak. 4:7,
8; Snl. 18:10
”Niin mekin voimme vastustaa kiusausta ja pakottaa Saatanan poistumaan
luotamme. Jeesus sai voiton olemalla kuuliainen Jumalalle ja uskomalla Häneen,
ja Hän sanoo meille apostolin välityksellä: »Olkaa siis Jumalalle alamaiset,
mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin
Hän lähestyy teitä.» Jaak. 4:7, 8. Me emme voi pelastaa itseämme kiusaajan
vallasta. Hän on voittanut ihmiskunnan, ja kun me yritämme seisoa omassa
voimassamme, joudumme hänen juoniensa uhriksi, mutta »Herran nimi on vahva
torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan.» San. 18: 10. Saatana pelkää ja
pakenee heikointakin sielua, joka löytää turvan tuossa voimakkaassa nimessä.”
Aikakausien toivo s. 112
5. Minkä kutsun Jeesus antaa kaikille? Miten Hänessä voi pysyä? Joh.
15:9,10
”Ehkä kysyt: 'Kuinka minä pysyn Kristuksessa?' Samalla tavoin kuin hänet
alunperin vastaanotitkin. 'Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen
Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä' (Kol. 2:6). Vanhurskas on 'elävä
uskosta' (Hebr. 10:38). 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 uskon
kautta sinun tulee kasvaa hänessä – antamalla ja saamalla. Sinun tulee antaa
itsesi ollaksesi kuuliainen hänen kaikille 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
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6. Mitä rohkaisevia Jeesuksen sanoja voi kiusattu ja koeteltu sielu kuulla?
Joh. 6:37-39
”Pyhän Hengen kaikkivoiva voima on jokaisen katuvan sielun puolustuksena.
Kristus ei salli vihollisen valtaan joutua ainoankaan, joka katuen ja uskossa on
pyytänyt Hänen suojelustaan. Vapahtaja on kiusattujen ja koeteltujen lastensa
rinnalla. Hänen kanssaan heitä ei voi kohdata mikään tappio, menetys,
voittamaton este tai häviö; kaikki me voimme Hänessä, joka meitä vahvistaa.
Kun kiusaukset ja koettelemukset tulevat, älä odota, kunnes kaikki pulmat ovat
ratkaistut, vaan katso Jeesukseen, auttajaasi.” Aikakausien toivo s. 473
7. Mitä valittavat Herran päivänä ne, jotka eivät tehneet Jeesuksesta
turvaansa? Mutta mitä lunastetut sanovat? Ilm. 6:15-17; Jes. 25:9
”... 'Ohi on elonaika, lopussa kesä, mutta ei ole minulle apua tullut! Miksi en
paennut linnoituksen turviin? Miksi olen leikitellyt sieluni pelastuksen kanssa ja
pilkannut armon henkeä?'” - Todistusaarteita 3 s. 300
”Jos kestämme Herran suurena päivänä, Kristus turvanamme, korkeana
torninamme, meidän täytyy laittaa sivuun kaikki kateus, kaikki kiistat vallasta.
Meidän täytyy tuhota täydellisesti epäpyhien asioiden juuret, etteivät ne enää
lähtisi elämään. Meidän täytyy asettua kokonaan Herran puolelle.” Last Day
Events s. 190
Mietiskelyä varten
”Kristittyjen pitäisi valmistautua sen varalle, mikä on pian kohtaava maailmaa
äkkiarvaamatta. Tämän valmistumisen tulisi merkitä Jumalan sanan uutteraa
tutkistelua ja elämän mukauttamista noudattamaan sen käskyjä. Iankaikkisuuden
valtavat asiat vaativat meiltä muutakin kuin pelkkää mielikuvituksellista
uskontoa, sanojen ja muotojen uskontoa, jossa totuutta pidetään kuin ulkopihalla.
Jumala kutsuu uudistukseen ja uskonpuhdistuksen.” Profeetat ja kuninkaat s.
431, 432
Lisätutkimista varten
Ps. 7:1; 34:8, 22
*****

Sapattikoululäksyt

43

2 neljännes 2013

25
Sapattina 22. kesäkuuta 2013

Aikakausien Kallio
”Kun rakennamme luonnettamme, meidän täytyy rakentaa se Kristukselle. Hän
on todellinen kivijalka, jota ei voi siirtää. Houkutusten myrskyt ja koetukset
eivät voi liikauttaa rakennusta mikä on naulittu Ikuiseen Kallioon.” Child
Guidance s. 166
Kallio ennustuksissa
1. Missä yhteydessä Vanha Testamentti viittaa Jeesukseen Suoja- ja
Turvakalliona? Profetian Hengen mukaan, kuka esitettiin ”Israelin
Kalliona” ja ”Turvakalliona”? 2 Sam. 23:3; Ps. 94:22; 5 Moos. 32:4
”Vuosisatoja ennen Vapahtajan syntymää Mooses oli viitannut Israelin
pelastuksen kallioon. Psalmien tekijä oli laulanut »pelastukseni kalliosta».”
Aikakausien toivo s. 396
”Näitä kauniita kuvallisia ilmauksia tavataan kaikkialta Raamatusta. Jo
vuosisatoja ennen Kristuksen tuloa Mooses puhuu hänestä Israelin pelastuksen
kalliona (5 Moos. 32: 15). Psalmista käytti hänestä lauluissaan sanontoja »minun
kallioni ja lunastajani», »minun väkevyyteni kallio», kallio, »joka on minulle
liian korkea», »kallio, jolla saan asua», »minun sydämeni kallio» ja »minun
suojakallioni»... Jesaja julistaa Herran olevan »iankaikkinen kallio» ja »korkean
kallion varjo nääntyvässä maassa» (Jes. 26: 4; 32: 2.)” Patriarkat ja profeetat s.
395
Varma perusta
2. Mistä muusta syystä hengellinen Kallio käsitetään tärkeänä profetiassa?
Jes. 28:16; 1 Piet. 2:6
”Rajattomassa viisaudessaan Jumala valitsi kulmakiven ja laski sen itse. Hän
sanoo sitä »lujasti perustetuksi». Koko maailma voi laskea sen päälle taakkansa
ja murheensa, ja se voi kestää ne kaikki. He voivat täysin turvallisesti rakentaa
sen päälle.” Aikakausien toivo s. 572
3. Miks kivijalka minkä valitsemme uskollemme on niin tärkeä? Kuka on
ainoa valittu Jumalan toimesta? 1 Kor. 3:11; Apost. 4:12
”Kristus on »koeteltu kivi». Hän ei koskaan petä niitä, jotka luottavat Häneen.
Hän on kestänyt jokaisen koetuksen. Hän on kantanut Aadamin ja koko
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jälkimaailman syyllisyyden painon ja selvinnyt enemmän kuin voittajana
pahuuden pauloista. Hän on kantanut taakat, joita jokainen katuva syntinen on
Hänen päälleen heittänyt. Kristuksessa syyllinen sydän on löytänyt rauhan. Hän
on luja perustus. Kaikki, jotka panevat luottamuksensa Häneen, lepäävät täysin
turvallisina. Jesajan ennustuksessa Kristuksen sanotaan olevan sekä luja perustus
että kompastuskivi. Apostoli Pietari, joka kirjoittaa Pyhän Hengen innoittamana,
osoittaa selvästi, kenelle Kristus on perustuskivi ja kenelle loukkauskallio.”
Aikakausien toivo s. 572, 573
”Kristuksen vuorella puhumiin sanoihin sisältyvät lain suuret periaatteet, itse
Jumalan sisin olemus. Jokainen joka rakentaa niille, rakentaa Kristukselle,
ikuiselle kalliolle. Kun otamme vastaan sanan, otamme vastaan Kristuksen.
Ainoastaan ne jotka ottavat näin vastaan sanansa, rakentavat hänelle. 'Sillä
muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus
Kristus' (1 Kor. 3:11). 'Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole
taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman'
(Ap.t. 4:12). Kristus on Sana, Jumalan ilmestys – hänen luonteensa, lakinsa,
rakkautensa ja elämänsä henkilöitymä – on ainoa perustus, jolle voimme
rakentaa kestävän luonteen.” Vuorisaarna s. 157, 158
4. Sen lisäksi mitä Vanhassa testamentissa esitettiin, mitä apostoli Pietarille
ilmaistiin Kallioon liittyen? 1 Piet. 2:3-5
”Kristus, ainoa todellinen perustus, on elävä kivi. Kaikki jotka rakentavat
häneen, osallistuvat hänen elämästään. '- - rakentukaa itsekin elävinä kivinä
hengelliseksi huoneeksi' (piet. 2:5). '- - koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa
pyhäksi temppeliksi Herrassa' (Ef. 2:21).” Vuorisaarna s. 159
”Pietari itse kirjoittaessaan innoituksen valtaamana, soveltaa tämän ennustuksen
Jeesukseen. Hän sanoo: »Jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa
Hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta
joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä
hengelliseksi huoneeksi.1 Piet. 2:3 - 5 .” Aikakausien toivo s. 396
Hengellinen, elävä Kallio
5. Jumalalliseen julistuksen mukaan, keneltä oli peräisin vesi, joka
sammutti ihmisten janon? Oliko tämä tavallista? 4 Moos. 20:7, 8, 11
”Hoorebissa vuoti lyödystä kalliosta ensi kerran se elävä virta, joka virvoitti
Israelia erämaassa. Kaiken vaeltelunsa aikana he saivat janoonsa vettä Jumalan
armon ihmeen tuomana. Mutta Hoorebista ei kuitenkaan virrannut vettä
jatkuvasti. Missä tahansa he matkallaan tarvitsivatkin vettä, sitä kumpusi esiin
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kallion halkeamista heidän leiripaikkansa lähellä. Kristus se sanallaan sai
virkistävän veden virtaamaan Israelin juotavaksi.” Patriarkat ja profeetat s. 393
6. Kuka oli hengellinen Kallio johon apostoli Paavali viittaa? 1 Kor. 10:4
”Tuo kallio kuvasi Häntä, joka kuolemallaan saisi pelastuksen elävän veden
virtaamaan kaikille janoaville. Kristuksen sanat olivat elämän vesi. Siellä
kokoontuneen joukon läsnä ollessa Hän antautui lyötäväksi, jotta elämän vesi
virtaisi maailmalle. Lyödessään Kristusta Saatana luuli tuhoavansa elämän
ruhtinaan, mutta lyödystä kalliosta virtasi elävä vesi. Jeesuksen näin puhuessa
kansalle heidän sydäntään värähdytti kummallinen tunne, ja monet olivat
valmiita samarialaisen naisen tavoin huudahtamaan: »Anna minulle sitä vettä,
ettei minun tulisi jano.» Joh. 4: 15.” Aikakausien toivo s. 433
”Lyöty kallio kuvasi Kristusta, ja tähän vertauskuvaan liittyy erittäin arvokkaita
hengellisiä opetuksia. Samoin kuin elämää antavat vedet virtasivat lyödystä
kalliosta, niin Kristuksestakin joka »Jumalan lyömänä» oli »haavoitettu meidän
rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden», vuotaa
kadotetulle ihmissuvulle pelastuksen virta. Samoin kuin kalliota lyötiin vain
kerran, oli »Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit»”
Patriarkat ja profeetat s. 393
Kallioon loukkaantuneena
7. Aivan kuten aallot hajoavat kallioihin, mitä oman minän täytyy tehdä?
Miksi on niin tärkeää rikkoontua Kalliolle Jeesuksen toista tulemista
ajatellen? Matt. 21:42, 44; Gal. 2:20
”Simeon oli sanonut: »Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi
monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan.» Niiden, jotka haluavat
uudelleen nousta, täytyy ensin langeta. Meidän täytyy kaatua kallioon ja
murskautua, ennen kuin Kristus voi meitä nostaa. Oma minä on kukistettava,
ylpeys nöyryytettävä, jos haluamme nähdä hengellisen valtakunnan kirkkauden.”
Aikakausien toivo s. 39, 40
”Niille, jotka uskovat, Kristus on luja perustus. Nämä ovat niitä, jotka kaatuvat
tähän kiveen ja ruhjoutuvat. Tässä kuvataan kuuliaisuutta Kristukselle ja uskoa
Häneen. Kaatuminen kiveen ja ruhjoutuminen merkitsee omasta
vanhurskaudesta luopumista ja menemistä Kristuksen luo nöyränä kuin lapsi,
katuen syntejämme ja uskoen Hänen anteeksiantavaan rakkauteensa. Ja näin me
siis uskon ja kuuliaisuuden kautta rakennamme Kristus-perustukselle.”
Aikakausien toivo s. 573
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Mietiskelyä varten
”Kysymys jonka täytyisi tulla koteihimme jokaisen luo on: Mille perustalle itse
rakennan? Meillä on etuoikeus pyrkiä ikuiseen elämään ja se on yksi
painoarvoltaan tärkeimmistä asioista jotta kaivaisimme syvään, heittäisimme
pois kaiken roskan ja rakentaisimme kiinteälle kalliolle, Jeesukselle Kristukselle.
Hän on varma perusta. 'Sillä muuta perustusta ei voi panna, kuin mikä pantu on,
ja se on Jeesus Kristus' (1 Kor. 3:11). Vain Hänessä on pelastuksemme. 'Taivaan
alla ei ole annettu mitään muuta nimeä annettu, jossa pelastuisimme' (Apt.
4:12).” - Counsels to Parents, Teachers, and Students s. 61
Lisätutkimista varten
Jes. 26:4; Psalmit 31:3
”Joka päivä rakennamme luonnettamme. Rakentakaamme Kalliolle, Jeesukselle
Kristukselle. Tämä on varmin perusta joka kestää meillä kaikilla.” The Upward
Look s. 247
”»Muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus
Kristus.» 1 Kor. 3: 11. »Tälle kalliolle», sanoi Jeesus, »minä rakennan
seurakuntani». Jumalan ja kaikkien taivaan olentojen ja helvetin näkymättömän
sotajoukon edessä Kristus perusti seurakuntansa elävälle kalliolle.
Kuudentuhannen vuoden ajan usko on rakentanut Kristukselle. Kuusituhatta
vuotta Saatanan vihan aallot ja myrskyt ovat lyöneet pelastuksemme Kalliota
vastaan, mutta se seisoo järkkymättömänä.” Aikakausien toivo s. 396, 397
*****
Tänään luetaan lähetyskertomus Länsi-Afrikasta

26
Sapattina 29. kesäkuuta 2013

Ensimmäinen ja Viimeinen, Alku ja Loppu
”Jeesus oli kansansa valo – maailman valo – jo ennen kuin Hän tuli maan päälle
ihmisen muodossa. Ensimmäinen valonsäde joka lävisti hämärän, johon synti oli
käärinyt maailman, tuli Kristuksesta. Ja Hänestä on tullut jokainen taivaallisen
kirkkauden säde joka on langennut maailman asukkaiden ylle.
Pelastussuunnitelmassaan Kristus on A ja O – Ensimmäinen ja Viimeinen.”
God's Amazing Grace s. 43
Kristus, jokaisen sielun pelastaja
1. Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että Jeesus on ”alku sekä loppu”
pelastuksellemme? Room. 10:9-11; 1 Piet. 1:9; Ilm. 22:13
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”Älkäämme ajatelko niin, että ihmisellä on vain vähän tai ei mitään tekemistä
suuren voiton kanssa; Jumala ei tee ihmisen puolesta mitään ilman hänen
apuaan. Älkäämme sanoko myöskään, että sitten kun olet tehnyt kaiken
voitavasi, Jeesus auttaa sinua. Kristus on sanonut: 'Ilman minua te ette voi
mitään tehdä' Joh. 15:5. Ensimmäisestä ihmisestä viimeiseen, ihminen on
työskentelevä Jumalan kanssa. Jos Pyhä Henki ei ole ihmissydämessä, niin
jokaisella askeleella kompastelemme ja kaadumme. Ihmisen ponnistelut eivät ole
muuta kuin hyödyttömiä; mutta yhteistyö Kristuksen kanssa tarkoittaa voittoa.
Meillä itsellämme ei ole voimia tehdä parannusta synneistä. Jos emme hyväksy
jumalallista apua emme voi ottaa ensimmäistäkään askelta kohti Vapahtajaa. Hän
sanoo: 'Olen A ja O, alku ja loppu' (Ilm. 21:6) jokaisen sielun pelastuksessa.”
- Selected Messages 1 s. 381
Kristus seurakunnassamme
2. Kunnioitammeko Vapahtajaamme seurakunnassamme ja annammeko
Hänelle ensimmäisen sijan jumalanpalveluksissamme? Ps. 111:1; Mal.
3:16, 17
”Älkäämme koskaan sanoko, että voimme itse katua, ja sitten Kristus antaa
meille anteeksi, älkäämme todella. On Jumalan suosiota antaa anteeksi. Jumalan
suosio johtaa meidät anteeksiantoon Hänen voimallaan. Sen vuoksi kaikki
riippuu Jeesuksesta Kristuksesta, kaikessa Hänestä, jos sinä tahdot vain
kunnioittaa Jumalaa. Miksette vastaisi Hänen rakkauteensa enemmän, kun
kokoonnutte kokouksiinne? Miksette nopeuttaisi Pyhän Hengen vaikutusta, kun
Jeesuksen rakkaus ja Hänen pelastuksensa annetaan teille? Siksi, koska ette näe
että Jumala on ensimmäinen ja viimeinen sekä paras, ja A sekä O, alku ja loppu,
uskonne Alkuunpanija ja Päättäjä. Ette ymmärrä tätä, ja siksi pysytte
synneissänne. Miksi? Koska Saatana taistelee ihmissieluista. Hän heittää
helvetillisen varjonsa polkunne ylle, ja kaikki mitä voitte nähdä on vihollinen ja
hänen mahtinsa.” Faith and Works s. 73
Kristus elämässämme
3. Minkä apostoli Paavalin kokemuksen tulevat kaikki iankaikkisen elämän
perijät kokemaan? Gal. 2:20
”Kun Hänen käskyjensä sanat otetaan vastaan, ja kun ne valtaavat meidät, Jeesus
on meille pysyvästi läsnä, ohjaillen ajatuksiamme, suunnitelmiamme ja
toimiamme. Olemme valetut maailman suurimman opettajan käskyihin. Ihmisen
vastuuntuntoisuus ja päivittäisten velvollisuuksien noudattaminen muodostaa
luonteemme.. Jeesus Kristus on meille kaikki – ensimmäinen, viimeinen, ja
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paras kaikessa. Jeesus Kristus, Hänen Henkensä, Hänen luontonsa, värittää
kaiken; se on meidän koko olemuksemme kudelma. Kristuksen sanat ovat henki
ja elämä. Emme saa keskittää ajatuksiamme itseemme, emme elä enää itse, vaan
Kristus elää meissä, ja Hän on kirkkauden toivo. Oma minä on kuollut, mutta
Kristus on elävä Vapahtajanamme. Kun katsomme Jeesusta, heijastamme Hänen
kuvansa kaikkialle ympärillemme. Emme voi pysähtyä pohtimaan
pettymyksiämme tai edes puhumaan niistä; paljon miellyttävämpi kuva
kiinnittää huomiomme – kallisarvoinen Jeesuksen rakkaus. Hän asuu meissä
totuuden sanan kautta.” Testimonies to Ministers and Gospel Workers
4. Miksi on niin tärkeää saada Luojan
tekemiseemme? Kol. 3:23, 24; Ef. 6:6-8

hyväksyntä

kaikkeen

”Jeesus ei vapauta meitä välittömästä vaivannäöstä, mutta hän opettaa, että
meidän on asetettava hänet ensimmäiseksi ja viimeiseksi ja parhaaksi joka
asiassa. Emme saa ryhtyä mihinkään liikeyritykseen tai hankkeeseen, joka estäisi
hänen vanhurskautensa toteutumista luonteessamme ja elämässämme. Mitä
tahansa teemme, tehkäämme se sydämestämme, niin kuin Herralle.” Vuorisaarna
s. 99
Kristitty kotona
5. Mikä paikka meidän täytyy antaa Jeesukselle, jos tahdomme Hänen
siunauksensa kodillemme? Ef. 5:2, 22, 25; 6:1; 1 Tim. 5:8
”Kiintymys saattaa olla kirkasta kuin kristalli ja kaunista puhtaudessaan, mutta
se saattaa silti olla pinnallista, koska se ei ole joutunut koetteelle. Olkoon Kristus
teille kaikki kaikessa. Katsokaa häneen alati, niin rakkautenne häntä kohtaan
syvenee ja lujittuu päivä päivältä sitä mukaa kuin se joutuu koetteelle. Ja sitä
mukaa kun rakkautenne häntä kohtaan kasvaa, rakkautenne toisianne kohtaan
syvenee ja lujittuu.”- Todistusaarteita 3 s. 91
Kristus kasvatuksessa
6. Kenen yksin pitäisi olla Opettajamme kaiken viisauden lähteenä? Ilm.
1:11, ensimmäinen osa, 17; 1 Kor. 1:24
”Opettajassa, jonka Jumala on lähettänyt, kaikki todellinen kasvatustyö löytää
keskuksensa. Tästä työstä tänään, samoin kuin Hänen työstään, joka perustettiin
1800 vuotta sitten, Vapahtaja puhuu sanoin: 'Olen ensimmäinen ja viimeinen, ja
Elävä.' 'Olen A sekä O, alku ja loppu.' Ilm. 1:17, 18; 21:6 Kun meillä on tällainen
opettaja ja tällainen mahdollisuus saada jumalallista kasvatusta, eikö olisi
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mieletöntä etsiä hänestä erillään olevaa kasvatusta? Se olisi samaa kuin
pyrittäisiin olemaan viisas ilman Viisautta ja totuudellinen samalla kuin
hyljätään Totuus. Se merkitsisi pyrkimystä valoon ilman Valkeutta ja
olemassaoloon ilman Elämää. Se olisi samaa kuin hylättäisiin elävän veden
lähde ja hakattaisiin särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.” - Education s. 83;
Counsels to Parents, Teachers, and Students s. 17
Kristus lähetystyössä
7. Minkä täytyy olla kaiken opetuksen ja evankeliumin aihe sielujen
pelastamisessa? Room. 10:13-15; 1 Kor. 2:2; 1:23
”Kristus ristiinnaulittuna, Kristus ylösnousseena, Kristus taivaaseen astuneena,
Kristus tulemassa takaisin, tämän kaiken pitäisi pehmentää, riemastuttaa ja
täyttää palvelijan mieli, jotta hän esittäisi näitä totuuksia ihmisille rakkaudella ja
syvällä nöyryydellä. Tällöin palvelija itse on kätkeytyneen, ja Jeesus on tuotu
ilmi.” Evangelism s. 185
”Kaikki suuret totuudet Raamatussa viittaavat Kristukseen, oikein ymmärrettynä
kaikki johtaa Häneen. Kristus olkoon esitetty A:na ja O:na, Alkuna ja Loppuna
suurelle pelastussuunnitelmalle. Esitä nämä asiat ihmisille ja kasvata heidän
luottamustaan Jumalaan ja Hänen Sanaansa, ja johda heidät tutkimaan opetuksia
itse. Ja kun he edistyvät askel askeleelta Raamatun opiskelussa, he ovat
paremmin valmistellut arvostamaan sen kallisarvoisten totuuksien kauneutta ja
harmoniaa.” Evangelism s. 485
Mietiskelyä varten
”Kun ennustusten opiskelijat asettavat sydämensä tuntemaan Ilmestyskirjan
totuudet, he ymmärtävät millainen tärkeys liittyy tähän etsimiseen. Jeesus
Kristus on A ja O, Vanhan testamentin Alku ja Uuden testamentin Ilmestys.
Molemmat ovat yhtä Kristuksessa. Aadam ja Jumala ovat sovitetut toisen
Aadamin kuuliaisuuden kautta, joka pystyi vastustamaan Saatanan kiusausta ja
lunastamaan Aadamin epäonnistumisen.” Sevent-day Adventist Bible
Commentary vol 6 s. 1092, 1093
Lisätutkimista varten
”Jokaisen sanansaattajan vastuuna täytyisi olla Kristuksen täyteyden vieminen
eteenpäin. Kun Kristuksen vanhurskauden lahjaa ei esitetä, ovat puheet kuivia ja
hengettömiä; lampaat eivät tule ruokituiksi. Paavali sanoi: 'Minun puheeni ja
saarnani eivät ole ihmisen viisauden houkuttelevia sanoja, vaan Hengen ja
voiman havainnollistuksia.' Evankeliumissa on sisältö ja ydin. Jeesus on kaiken
elävä keskus. Ota Kristus osaksi jokaista saarnaa. Anna Jeesuksen Kristuksen
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arvokkuuden, armon ja kirkkauden olla esillä, kunnes Kristus, kirkkauden Toivo,
ilmestyy.” Evangelism s. 186
”Se, joka kasvaa kauniiksi rakennukseksi Herrassa, täytyy vaalia kaikkea
olemassa olevaa voimaa. Vain kykyjen oikealla käytöllä voi luonne kehittyä
harmonisesti. Siten tuomme perustuksille asioita jotka on Sanassa esitetty
kultana, hopeana, kalliina kivinä – materiaaleina jotka kestävät Jumalan
koettelua puhdistavassa tulessa. Kristus on meidän esikuvamme luonteen
muodostuksessa.” Child Guidance s. 166
*****

Lähetyskertomus Länsi-Afrikasta
Luettavaksi sapattina 29. kesäkuuta 2013
Erikoissapattikolehti kerätään sapattina 6. heinäkuuta
Rakkaat veljeni ja sisareni ympäri maailman, kun katsomme Länsi-Afrikkaa,
tahdon kiinnittää huomionne suurimpaan tehtävään, mitä koskaan on annettu
ihmislapsille: ”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. Aamen. (Matt 28:19, 20). Jeesuksen
Kristuksen sanan mukaan, Hän tulee vasta, kun tämä ilosanoma on saavuttanut
kaikki kansat ja sukukunnat. (Matt. 24:14). Tämä suuri tehtävä ulottuu LänsiAfrikan alueelle.
Länsi-Afrikka sisältää monia maita: Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko,
Senegal, Sierra Leone ja Togo.
Uskonpuhdistussanoma on ollut näissä maissa jo jonkin aikaa, mutta se on
saavuttanut ympäröiviä alueita hyvin hitaasti. Nyt näyttää siltä, että Jumala on
avannut tiensä seurakunnalleen edistääkseen totuutta, ja nykyisin se tosiasia, että
Kansainvälisellä Lähetysseurakunnalla on oppi ja totuus, on tullut tunnetuksi.
Tuloksena monet uskontokunnat pyytävät apua. Tällä alueella (Länsi-Afrikka)
vallitsee monia uskontokuntia, mutta suurin osa niistä on helluntailaisia
jumalanpalvelustavoiltaan ja uskoltaan. Suurin osa niistä pitää sapattia
jumalanpalveluspäivänä, mutta eivät tunne adventtisanomaa, eikä heillä ole tietoa
Profetian Hengestä. Kun uskonpuhdistussanoma tulee tunnetuksi, se herättää näiden
sapatinpitäjien mielenkiinnon, ja he ilmaisevat halukkuutensa liittyä Kansainväliseen
Lähetysseurakuntaan. Tällä hetkellä olemme todistaneet uskonpuhdistussanomaa
monissa Länsi-Afrikan maissa, kuten Gambiassa, Burkina Fasossa, Guineassa ja
Senegalissa; ja kiireisiä pyyntöjä on tullut Norsunluurannikolta. Kun olin Nigeriassa,
Kansainvälinen Lähetysyhteisö lähestyi kahta kirkkoa jotka hyväksyivät
lähestymisen. Sierra Leonessa kaksi sapatinpitäjien ryhmää liittyi Kansainväliseen
Sapattikoululäksyt

51

2 neljännes 2013

Lähetysseurakuntaan ja monia saarnaajia ja jäseniä kastettiin.
Lähetystyössä on joitakin haasteita. Ensiksikin, suurin osa Länsi-Afrikan maista
ovat ranskankielisiä viralliselta kieleltään, vaikka monet puhuvatkin englantia.
Toinen haaste on kokeneiden lähetystyöntekijöiden ja saarnaajien puute, jotka
voisivat työskennellä niillä alueilla, minne sanoma on vasta ulotettu. Tällä alueella
on lähetystyöntekijöistä suuri tarve, sen vuoksi lähetystyöosasto pyytääkin, että
kokeneita lähetystyöntekijöitä, jotka ovat olleet monia vuosia totuudessa,
lähetettäisiin muilta kentiltä ja unioneilta. Uusien lähetystyöntekijöiden
kouluttamisen tarve on myös suuri juuri tälle alueelle, koska täällä puhutaan monia
paikallisia kieliä, joten tarvitaan paikallisia työntekijöitä saavuttamaan paikallisia
ihmisiä. Peruskoulut, sairaalat ja lääketieteen opistot olisivat suurena apuna jos niitä
vakiinnutettaisiin niissä maissa, mihin sanoma on viety.
Lähetyskoulu lähetystyöntekijäopiskelijoille olisi myöskin apuna niin kauan,
kuin meillä on mahdollisuuksia opettaa englantia ja ranskaa. Vuonna 2011
pääkonferenssi yritti auttaa tätä aluetta ohjaamalla evankeliumi- ja johtajakokouksia
maihin, kuten Ghana ja Liberia. Näihin kokouksiin osallistui henkilöitä LänsiAfrikan maista, jotka olivat vastaanottaneet sanoman. Tuloksena näimme, että
lähetystyö laajeni uusille alueille, Ghanaan, Gambiaan, Burkina Fasoon ja
Senegaliin, mutta nyt tarvitsemme kovia ponnisteluja, ja tällä suunnitelmalla me
yhtenä ruumiina voimme auttaa tätä aluetta kasvamaan nopeammin kuin tähän
mennessä. Sanat: 'Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille
luoduille.' (Mark. 16:15) on lausuttu jokaiselle Kristuksen seuraajalle. Kaikki, jotka
ovat liitetyt Kristuksen elämään ovat liitetyt työskentelemään kansaihmistensä
pelastamiseksi. Saman sielun kaipauksen, jota Hän tunsi pelastaessaan kadotettuja,
täytyy ilmetä heissäkin. Kaikki eivät voi täyttää samaa paikkaa, mutta kaikille on
paikka ja tehtävä. Kaikkien, joille on annettu Jumalan siunauksia, tulisi vastata
omalla palveluksellaan; jokainen lahja täytyy käyttää Hänen valtakuntansa
edistämiseksi.” Testimonies for the Church vol 8 s. 16
Lähetystyöosaston
varajohtajana
vetoan
kaikkiin
Kansainvälisen
Lähetysseurakunnan kenttiin, unioneihin, yhdistyksiin ja instituutioihin
kokonaisuudessaan antamaan lahjoituksia ja avustuksia, jotta Herran armo ja
taivaallinen sanoma voisi laajeta Länsi-Afrikasta Pohjois-Afrikkaan, joka on
suuressa taivaan valtakunnan sanoman tarpeessa. Meidän täytyy nyt panna
rikkautemme Jumalan varastoon, missä varkailla, ryöstäjillä tai kuolemalla ei ole
valtaa riistää niitä meiltä, vaan missä ne pidetään iankaikkisessa kädessä.
Veljenne ja työtoverinne: Alfred Ngwenya - Pääkonferenssin
lähetystyöosaston varajohtaja
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