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Sapattina 4. huhtikuuta 2015

Pyhän Hengen palveleminen
”Ne, jotka keskittävät sielunsa, ruumiinsa ja henkensä Jumalaa kohti, puhdistaen
ajatuksensa noudattamalla Jumalan lakia, saavat jatkuvasti uutta vahvistusta fyysisille
ja henkisille voimille. Sydän tulee kaipaamaan Jumalaa, ja sielu tulee rukoilemaan
hartaasti saadakseen selkeämmän näkemyksen Pyhän Hengen työstä ja asemasta. Me
emme voi käyttää Pyhää Henkeä, vaan Pyhän Hengen on käytettävä meitä, muokaten
ja muotoillen meidän voimaamme.” - Testimonies on Sabbath School Work s. 106;
Counsels on Sabbath School Work s. 40
Inhimilliset välikappaleet
1. Keitä
Jumala
on
käyttänyt
paljastaakseen
tahtonsa
ja
pelastussuunnitelmansa muinaisista ajoista asti?
2 Piet. 1:21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan
Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.
Hebr. 1:1 Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille
profeettain kautta,
”Alusta asti Jumala on toiminut Pyhän Henkensä avulla inhimillisten välikappaleitten
kautta, täyttääkseen tarkoituksensa langenneen ihmissuvun puolesta. Tämä ilmeni
patriarkkojen elämässä. Myös erämaan seurakunnassa, Mooseksen aikoina, Jumala
antoi 'hyvän Henkensä ohjaamaan heitä'. Neh. 9:20. Apostolien aikoina Hän
mahtavasti rakensi seurakuntaansa Pyhän Hengen toiminnan kautta. Sama voima,
joka ruokki patriarkkoja... ja joka teki apostolisesta seurakunnasta vaikuttavan, on
auttanut Jumalan uskollisia lapsia kaikkina aikoina. Pyhän Hengen voiman kautta
valdolaiset kristityt synkkinä aikoina auttoivat valmistelemaan tietä
uskonpuhdistukselle. Sama voima sai jalojen miesten ja naisten pyrkimykset
onnistumaan, niiden, jotka olivat uudenaikaisen lähetystyön perustamisen
uranuurtajia.... Tänään ristin sanansaattajat ovat... valmistamassa tietä Kristuksen
toiselle tulemiselle.... Ja kun he antavat valonsa loistaa jatkuvasti, niin kuin tekivät
ne, jotka kastettiin Hengessä helluntaipäivänä, he saavat lisää ja yhä lisää Hengen
voimaa. Maailma tullaan valaisemaan Jumalan kirkkaudella.” - God's Amazing Grace
s. 190
2. Mihin Jumalan palvelijoita, jotka saarnaavat totuutta, voidaan verrata?
2 Kor. 4:7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri
voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
Room. 15:16 sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain
keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että
pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri.
”Jumala on ollut mielissään levittäessään totuuttaan ympäri maailman
ihmistoimijoidensa kautta ja Hän itse, Pyhän Henkensä kautta, teki ihmiset päteviksi
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ja antoi heille mahdollisuuden tehdä tätä työtä. Hän ohjasi mieliä valitsemaan mitä
puhua ja mitä kirjoittaa. Aarre uskottiin maallisille astioille, vaikka se on taivaasta.
Todistus on välitetty epätäydellisin ihmiskielen ilmaisuin, vaikka se onkin Jumalan
todistus; ja tottelevainen, uskova Jumalan lapsi katsoo taivaallisen voiman kirkkautta,
täynnä armoa ja totuutta.” - God's Amazing Grace s. 198
”Vain niillä, jotka jatkuvasti ottavat vastaan tuoreita armon anteja, on oleva voimaa
sen mukaan, kuin he päivittäin tarvitsevat ja kykenevät sitä käyttämään. Sen sijaan
että odottaisivat jotakin tulevaa aikaa, jolloin heidät erikoisella Hengen voiman
vuodatuksella ihmeellisesti tehtäisiin kykeneviksi voittamaan sieluja, he jättäytyvät
päivittäin Jumalalle, jotta hän tekisi heistä hänelle hyödyllisiä astioita. Päivittäin he
käyttävät hyväkseen heille tarjoutuvia palvelemisen tilaisuuksia. Päivittäin he
todistavat Mestarista, missä sitten ovatkin, joko kodin vaatimattomissa askareissa tai
jossakin julkisen elämän palveluksessa.” - Apostolien teot s. 44, 45
Iloinen palvelus
3. Millainen palvelus miellyttää Herraa?
Room. 12:11 Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa
Herraa.
Ps. 2:11 Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella.
Ps. 100:2 Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla.
”Suurin ylistys, minkä ihmiset voivat Jumalalle antaa, on tulla pyhittyneiksi
välikappaleiksi, joita hän voi käyttää työssään. Aika on nopeasti siirtymässä
ikuisuuteen. Älkäämme pidättäkö Jumalalta sellaista, mikä on hänen omaansa.
Älkäämme kieltäkö häneltä sellaista, minkä antaminen ei voi olla meitä
hyödyttämättä ja minkä pidättäminen ei voi olla koitumatta tuhoksemme. Hän pyytää
koko sydäntä; anna se hänelle. Se on hänen sekä luomisen että lunastuksen
perusteella. Hän pyytää älyäsi; anna se hänelle, se on hänen. Ette »ole itsenne omat»,
»sillä te olette kalliisti ostetut» (1 Kor. 6: 19,20). Jumala vaatii uskollisuuden
osoitusta pyhittyneeltä sielulta, joka on valmistautunut palvelemaan häntä
osoittamalla rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa. Hän pitää edessämme korkeinta
ihannetta: täydellisyyttä. Kristus pyytää meitä olemaan ehdottomasti ja täydellisesti
hänen puolellaan tässä maailmassa, kuten hän on meidän puolellamme Jumalan
edessä.” - Apostolien teot s. 435
4. Millaisia tuloksia kokevat ne, jotka ovat pyhitettyjä totuudessa ja vaeltavat
uskossa Jumalaa palvellen?
1 Kor. 15:58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina
innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.
Ef. 3:20 Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin
kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä
vaikuttaa,
”Ei ole rajoja sen käyttökelpoisuudella, joka panee itsensä syrjään ja antaa tilaa
Pyhälle Hengelle tehdä työtä sydämessä ja elää elämää täysin keskittyneenä
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Jumalaan. Kaikki, jotka keskittävät kehonsa, sielunsa ja henkensä Hänen
palvelukseensa, tulevat jatkuvasti saamaan uutta vahvistusta fyysisiin, henkisiin ja
hengellisiin voimiin. Taivaan ehtymättömät varastot ovat heidän käytettävissään.
Kristus antaa heille hengen omasta Hengestään, elämän omasta elämästään. Pyhä
Henki ottaa käyttöönsä korkeimmat voimansa työskennelläkseen ihmisen mielessä ja
sydämessä. Meille annetun armon kautta voimme saavuttaa voittoja, jotka omien
virheellisten ja ennakkoluuloisten mielipiteidemme, luonteen vikojemme ja uskomme
vähäisyyden takia ovat näyttäneet mahdottomilta. Jokaiselle, joka tarjoaa itsensä
Herran palvelukseen, saa voimaa mittaamattomien lopputulosten saavuttamiseksi.” God's Amazing Grace s. 208
Itsestään tuleva aktiivinen todistaminen
5. Onko ehdottoman tarpeellista ottaa vastaan erityisiä ohjeita, ennen kuin
voimme todistaa Herrasta? Mitkä kaksi esimerkkiä evankeliumeissa
tarjoavat tähän vastauksen?
Saarn. 11:1 Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen.
Joh. 4:28, 42 Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille:.. ja
he sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme
kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja."
Mark. 5:19, 20 Mutta hän ei sitä sallinut, vaan sanoi hänelle: "Mene kotiisi
omaistesi luo ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka
hän on sinua armahtanut." Niin hän lähti ja rupesi Dekapolin alueella julistamaan,
kuinka suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt; ja kaikki ihmettelivät.
”Kun Pyhä Henki avaa sinulle totuuden, sinä vaalit kaikkein kalleimpia kokemuksia
ja janoat kertoa toisille lohduttavia asioita, joita sinulle on paljastettu. Kun tuot ne
julki muille, tuot jotakin uutta ajatusta Kristuksen luonteen tai työn suhteen. Sinulla
on uutta tietoa Hänen säälivästä rakkaudestaan niitä kohtaan, jotka rakastavat Häntä,
ja niitä jotka eivät Häntä rakasta.... Sydän, joka on joskus maistanut Kristuksen
rakkautta, jatkuvasti pyytää syvempää kutsumista palvelukseen, ja kun olet
osallisena, sinut otetaan huomioon rikkaammin ja yltäkylläisemmin. Jokainen
Jumalan ilmestyminen sielussa lisää kykyä tietää ja rakastaa. Sydämen jatkuva huuto
on, 'Enemmän Sinua,' ja Henki vastaa aina 'yhä enemmän.' … Jeesukselle, joka
tyhjensi itsensä kadotetun ihmiskunnan pelastukseksi, annettiin Pyhä Henki
mittaamattomana. Niin se annetaan myös jokaiselle Kristuksen seuraajalle, kun koko
sydäntä ympäröi Hänen läsnäolonsa. Itse Herramme on antanut käskyn 'ole täynnä
Henkeä' (Ef. 5:18), ja tämä käsky on myös lupaus sen täyttymisestä.” - God's
Amazing Grace s. 213
6. Riittääkö se, että ihminen puhuu Kristuksesta, että saa Pyhän Hengen?
Ketkä ovat Kristuksen todellisia edustajia?
Ap.t. 5:32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka
Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."
Joh. 15:26, 27 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä,
Sapattikoululäksyt

4

2. neljännes 2015

totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös
todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani."
”On monia, jotka todistavat uskovansa ja pitävänsä Herran lupaukset; he puhuvat
Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä, vaikka he eivät saa siitä hyötyä, sillä he eivät anna
elämänsä jumalallisten välikappaleitten opastukseen ja käyttöön. Emme voi käyttää
Pyhää Henkeä; Hengen on käytettävä meitä. Hengen kautta Jumala toimii kansassaan
jotta he 'tahtoisivat ja tekisivät Jumalan mieliksi.' Fil. 2:13. Mutta moni ei alistu
johdettavaksi. He tahtovat määrätä itse itseään. Siksi he eivät saa taivaallista lahjaa.
Vain niille, jotka odottavat Jumalaa nöyränä, jotka valvovat Hänen opastustaan ja
armoaan, annetaan Henki.” - Gospel Workers s. 284, 285
7. Mikä on Jumalan tarkoitus kaikkia kohtaan? Olemmeko valmiita
vastaamaan Jumalan kutsuun, niin kuin Jesaja?
1 Piet. 2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät
ihmeelliseen valkeuteensa;
Mark. 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
evankeliumia kaikille luoduille.
Jes. 6:8 8. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän? Kuka
menee meidän puolestamme?" Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut."
”Jokaisen sielun on palveltava. Hänen tulee käyttää kaikkia fyysisiä, moraalisia ja
henkisiä voimia – Hengen pyhityksen kautta – tehdäkseen työtä yhdessä Jumalan
kanssa. Kaikkien on yhdistyttävä omistaen itsensä aktiivisesti ja varauksettomasti
Herran palvelukseen. Heidän on työskenneltävä yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa
toisten auttamisen suuressa työssä. Kristus kuoli jokaisen puolesta. Hän on lunastanut
jokaisen antamalla elämänsä ristillä. Tämän Hän teki, jotta ihminen ei enää eläisi
päämäärätöntä, itsekästä elämää, vaan eläisi Jeesuksessa Kristuksessa, joka kuoli
hänen pelastuksensa puolesta. Kaikkia ei kutsuta palvelukseen, mutta joka
tapauksessa, heidän on palveltava. On loukkaus Jumalan Pyhää Henkeä kohtaan
valita elävänsä itseään palvelevaa elämää.” - (Letter 10, 1897) Seventh-day Adventist
Bible Commentary vol. 4 s. 1159
Henkilökohtaista opiskelua varten
”Jumalan Pyhän Hengen suurta vuodatusta, joka valaisee koko maailman Hänen
kirkkaudellaan, ei tule, ellei meillä ole valistuneita ihmisiä, jotka tietävät
kokemuksesta mitä tarkoittaa tehdä yhteistyötä Jumalan kanssa. Kun olemme
kokonaan, koko sydämestämme, omistautuneet Kristuksen palvelemiselle, Jumala
tunnistaa sen vuodattamalla Pyhän Henkensä mittaamattomana; mutta tätä ei tapahdu,
kun suurin osa seurakunnasta ei tee yhteistyötä Jumalan kanssa.” (Review and
Herald, 21. heinäkuuta 1896) Christian Service s. 253
*****
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2
Sapattina 11. huhtikuuta

Pyhä Henki evankeliumin julistamisessa
”Pyhän Hengen vaikutusta tarvitaan, jotta työ olisi kunnollisesti tasapainossa ja että
se edistyisi vakaasti jokaisella suunnalla.” - Testimonies for the Church vol. 6 s. 291
Auttaja
1. Kuka on niiden kaikkien auttaja, jotka vilpittömästi julistavat tämän ajan
totuutta?
Hebr. 1:14; 2:4 Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä
niitä varten, jotka saavat autuuden periä?… kun Jumala yhdessä heidän kanssaan
todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla
Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?
”Herra tahtoo meidän julistavan kolmannen enkelin sanomaa voimalla näissä
kaupungeissa.... Kun teemme työtä kaikella sillä voimalla, jonka Jumala meille suo,
ja sydämen nöyryydellä, pannen kaiken luottamuksemme Häneen, työmme ei voi olla
kantamatta hedelmää. Päättäväiset pyrkimyksemme tuoda sielut tietoiseksi tämän
ajan totuudesta ovat pyhien enkelien tukemia, ja monia sieluja tulee pelastumaan.
Herra ei koskaan unohda uskollisia sanansaattajiaan. Hän lähettää heidän avukseen
taivaallisia avustajia ja on mukana heidän työssään Pyhän Henkensä voimassa
vakuuttaakseen ja käännyttääkseen. Koko taivas kuulee pyyntösi.” - Evangelism s. 38
”Jos etsit Herraa pannen syrjään kaiken pahan puhumisen ja itsekkyyden ja jatkaen
joka hetki rukouksessa, Herra tulee sinua lähelle. Pyhän Hengen voima on se, joka
antaa sinulle tehokkuutta ponnisteluihisi ja pyyntöihisi. Nöyrry Jumalan edessä, jota
Hänen voimassaan voisit nousta korkeammalle tasolle.” - (Manuscript 20, 1905)
Evangelism s. 285
2. Mitkä esimerkit Vanhasta Testamentista osoittavat, että Jumalan sanaa on
tutkittava tarkasti ennen kuin sitä voi opettaa?
Esra 7:10 Sillä Esra oli kiinnittänyt sydämensä Herran lain tutkimiseen,
seuratakseen sitä ja opettaakseen Israelissa lakia ja oikeutta.
Neh 8:8 Ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen
sisällyksen, niin että luettu ymmärrettiin.
”Kukaan ei voi selittää Raamattua ilman Pyhän Hengen apua. Mutta kun otat
Jumalan sanan nöyrällä, oppivaisella sydämellä, Jumalan enkelit ovat puolellasi
vaikuttaakseen sinuun totuuden todisteilla. Kun Jumalan Henki lepää sinussa, et
tunne kateutta tai ole mustasukkainen toisen asemasta; et ole syyttäväinen tai
kriittinen, niin kuin Saatana sai tuon aikaan juutalaisten johtajissa, jotka olivat
Kristusta vastaan. Niin kuin Kristus sanoi Nikodemukselle, sanon sinulle: 'Teidän
täytyy syntyä uudesti.', 'Jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse
näkemään Jumalan valtakuntaa .' Joh. 3:7, 3. Sinussa täytyy olla jumalallista
muovautuvuutta ennen kuin voit havaita totuuden pyhät väittämät. Jollei opettaja ole
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myös oppilaana Kristuksen koulussa, ei hän ole sopiva opettamaan muita.” - Selected
Messages, book 1 s. 411, 412
3. Mikä apostolien esimerkki voisi olla meidän?
1 Kor. 2:12, 13 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen,
joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; ja siitä me
myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen
opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.
”Se tapa, jolla apostoli Paavali oli opettanut kansaa, »ei ollut kiehtovia viisauden
sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista». Pyhä Henki oli ilmoittanut hänelle
hänen julistamansa totuudet, »sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Sillä
kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on?
Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. ja siitä»,
Paavali totesi, »me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla
sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti» (1 Kor. 2: 4,10
—13).” - Apostolien teot s. 306
”Heidän opetuksensa oli toinen tulkinta Kristuksen opetuksista, lausuma
yksinkertaisista, suurista totuuksista jotka välähtivät valona pimentyneisiin mieliin ja
käännyttivät tuhansia yhtenä päivänä. Opetuslapset alkoivat ymmärtää että Kristus oli
heidän puolestapuhujansa taivaallisissa tuomiosaleissa, ja että Hän oli kirkastettu. He
kykenivät puhumaan, koska Pyhä Henki antoi heille puhekyvyn.” - (Manuscript 32,
1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 6 s. 1056
Sydämien valmistaminen sanomaa varten
4. Kuinka Pyhä Henki toimii hiljakkoin opetusta saaneissa sieluissa, jotta ne
voisivat vastaanottaa totuuden?
Ap.t. 16:14 Ja eräs Lyydia niminen purppuranmyyjä Tyatiran kaupungista,
jumalaapelkääväinen nainen, oli kuulemassa; ja Herra avasi hänen sydämensä
ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui.
2 Kor. 4:5, 6 5. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on
Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi:
"Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan
kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi
valoansa.
1 Tess. 2:13 13. Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te,
kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten
sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä,
jotka uskotte.
”On Pyhän Hengen ansiota, että sanan saarnaaminen on tehokasta. Kun Kristus
puhuu saarnaajan kautta, Pyhä Henki valmistelee kuulijoiden sydämiä ottamaan
sanan vastaan. Pyhä Henki ei ole palvelija, vaan ohjaava voima. Se saa totuuden
loistamaan mieliin ja puhuu jokaisessa ilmauksessa, jossa saarnaaja antautuu
taivaalliselle työlle. Pyhä Henki on se, joka ympäröi sielun pyhällä ilmapiirillä ja
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puhuu katumattomalle varoittavia sanoja, osoittaen, että Herra on se, joka ottaa pois
maailman synnin.” - Gospel Workers s. 155
Harras into on tärkeää
5. Mitä kristityt tekevät joka päivä? Kuinka ahkeria meidän tulisi olla
valmiudessamme ja aktiivisuudessamme lähetystyöhön, tietäen, että
toimimme Jumalan apulaisina ikuisia päämääriä varten?
Ap. t. 2:46, 47 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat
kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän
yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.
Jes. 52:7 Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa
rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: "Sinun
Jumalasi on kuningas!"
”Palava into Jumalan kunnian puolesta sai opetuslapset todistamaan totuudesta
mahtavalla voimalla. Eikö tämän hartaan innon tulisi palaa sydämissämme siten, että
janoaisimme kertoa lunastavasta rakkaudesta, Kristuksesta ja Hänestä
ristiinnaulittuna? Eikö Jumalan voiman tulisi vielä voimallisemmin tulla paljastetuksi
tänä päivänä kuin apostolien aikoina?” - (Signs of the Times, 17. helmikuuta 1913)
Evangelism s. 698
”Pyhä Henki sai opetuslapset korottamaan yksin Herraa ja opasti pyhien
historioitsijoiden kyniä, jotta Kristuksen sanat ja teot talletettaisiin ja annettaisiin
maailmalle. Tänä päivänä Henki toimii jatkuvasti, etsien ihmisiä kiinnittääkseen
heidän huomionsa suureen uhriin, joka tehtiin ristillä Golgatalla, ilmaisten
maailmalle Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan ja avaten vangituille sieluille
Raamatun lupaukset.” - Gospel Workers s. 286
6. Kuinka Jumala valmisti opetuslapsiaan evankeliumityöhön? Kuinka
kiitollisia Jumalalle olemmekaan, että voimme käyttää kykyä, jonka Hän
antoi meille Hänen palvelemiseensa?
Jaak. 1:17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä,
valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.
1 Kor. 12:4-7 Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat
ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta
Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan Hengen
ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
1 Piet. 4:10 Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan
moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina.
Kristuksen vertaukset
7. Mikä tulee olemaan Herran palvelijoiden työn hedelmä? Kuinka tämä
hyödyttää Hänen seurakuntaansa?
Jaak. 5:20 niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se
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pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.
Dan. 12:3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta
vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.
”Kun Jumalan lapset pyhittäytyvät tähän työhön, monet ojentavat kätensä voidakseen
tulla pelastetuiksi. Heidän on pakko kääntyä pahoilta teiltään. Monet näistä
pelastetuista voivat uskon akutta Kristukseen nousta palveluksessa korkeisiin
asemiin, ja heille uskotaan vastuullisia tehtäviä sieluja pelastavassa työssä. Omasta
kokemuksestaan he tuntevat niiden hädän, joiden hyväksi he työskentelevät, ja he
osaavat auttaa heitä. He tietävät , mitä keinoja on paras käyttää hukkuvien
löytämiseksi. He ovat ylenpalttisen kiitollisia Jumalalle saamistaan siunauksista.
Heidän sydämensä virkistyy rakkaudesta, ja he vahvistuvat voimiltaan nostaakseen
muita, jotka eivät kykene milloinkaan avutta nousemaan. Ottamalla Raamatun
oppaakseen Pyhän Hengen auttajakseen ja lohduttajakseen he havaitsevat uuden
elämänuran avautuvan eteensä. Antamalla tällä tavoin työntekijöittemme joukkoon
liittyneille tarvittavat edellytykset ja ohjeet sielujen voittamisessa Kristukselle, heistä
kaikista voi tulla niiden työtovereita, jotka ovat heidät johdattaneet valoon. Näin saa
Jumala kunnian, ja totuus etenee.” - Todistusaarteita, 2. kirja s. 497, 498
Henkilökohtaista opiskelua varten
”Hengen lupausta ei arvosteta niin kuin pitäisi. Niinpä sen täyttyminenkin jää
vastaavasti vähäisemmäksi. Ja Hengen puuttuminen taas tekee evankeliumin
toiminnan niin voimattomaksi. Vaikka olisi oppineisuutta, lahjakkuutta,
kaunopuheisuutta tai mitä tahansa luontaisia tai hankittuja kykyjä, ei ilman Jumalan
Hengen mukanaoloa päästä koskettamaan yhtään sydäntä tai saada voitetuksi yhtään
syntistä Kristukselle. Toisaalta, jos Kristuksen opetuslapset pysyvät hänen
yhteydessään ja Henki on antanut heille lahjojaan, niin köyhinä ja oppia
saamattominakin heillä on voimaa, joka vaikuttaa sydämiin. Jumala tekee heistä
kaikkeuden suurimman voimavaikutuksen välittäjiä.” - Kristuksen vertaukset s. 239
”Meidän on tehtävä yhteistyötä taivaan kolmen korkeimman voiman kanssa – Isän,
Pojan ja Pyhän Hengen – ja nämä voimat tulevat toimimaan kauttamme, tehden
meistä Jumalan työtovereita.” - (Special Testimonies, Series B, Nro. 7, s. 51 (1905))
Evangelism s. 617
*****
3
Sapattina 18. huhtikuuta 2015
Pyhän Hengen jatkuva yhteydenpito
”Kyky saada itselleen pyhä öljy kahdesta oliivipuusta, jotka tyhjentävät itsensä, on
se, että vastaanottaja itse tyhjentää pyhän öljyn itsestään sanassa ja teossa tukeakseen
toisten sielujen tarpeita. Työ, ihana, tyydyttävä työ – saada jatkuvasti ja antaa
jatkuvasti. Jotta saisi, täytyy antaa jatkuvasti.” - Seventh-day Adventist Bible
Commentary vol. 4 s. 1180
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Vertauskuvallinen näky
1. Minkä näyn Herra antoi profeetta Sakariaalle? Mitä kynttilänjalat
merkitsevät näyn alussa Ilmestyskirjassa?
Sak. 4:1,2 1. Ja Herran enkeli, joka puhutteli minua, palasi ja herätti minut, niinkuin
joku herätetään unestansa. Ja hän sanoi minulle: "Mitä sinä näet?" Minä vastasin:
"Minä näen, katso: lampunjalka, kokonansa kultaa, ja sen yläpuolella sen öljyastia,
ja lampunjalassa sen seitsemän lamppua, ja seitsemän öljyputkea lamppuihin, jotka
ovat siinä ylimpänä.
Ilm. 1:20, loppuosa ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit,
ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa.
”Jokaisen sielun etuoikeutena on toimia elävänä kanavana, jonka kautta Jumala
välittää maailmalle armonsa aarteita., Kristuksen tutkimatonta rikkautta. Kristus ei
toivo mitään niin hartaasti kuin niitä, jotka edustavat maailmalle Hänen henkeään ja
luonnettaan. Eikä maailma tarvitse mitään niin paljon kuin vapahtajan rakkauden
inhimillistä ilmaisua. Koko taivas odottaa kanavia, joiden kautta voidaan vuodattaa
pyhää öljyä ihmissydämien iloksi ja siunaukseksi.” - Kristuksen vertaukset s. 307
2. Mitä oli kynttilänjalan oikealla ja mitä vasemmalla puolella?
Sak. 4:3 Ja kaksi öljypuuta sen ääressä, toinen öljyastian oikealla, toinen
vasemmalla puolella."
”Tässä näyssä esitetään kaksi Jumalan edessä seisovaa öljypuuta, jotka vuodattavat
sisästään kultaöljyä kultaisia putkia myöten lampunjalan öljyastiaan. Siitä pyhäkön
lamput saavat öljynsä voidakseen palaa kirkkaasti ja jatkuvasti. Samoin vuodattavat
Jumalan edessä seisovat öljyllä voidellut jumalallisen valon, rakkauden ja voiman
täyteyttä hänen kansalleen, jotta se voisi vuorostaan jakaa toisille valoa, iloa ja
virvoitusta. Ne jotka näin rikastuvat, ovat velvollisia rikastuttamaan toisiakin
Jumalan rakkauden aarteilla.” - Profeetat ja kuninkaat 409, 410
Näyn tarkoitus
3. Mitä kaksi oliivipuuta, jotka ovat kynttilänjalan oikealla ja vasemmalla
puolella, merkitsevät?
Sak. 4:11 Ja minä lausuin ja sanoin hänelle: "Mitä ovat nämä kaksi öljypuuta
lampunjalan oikealla ja vasemmalla puolella?"
”Pyhien olentojen avulla Hänen valtaistuimensa ympärillä Herra pitää jatkuvaa
yhteyttä maailman asukkaiden kanssa.” - (Review and Herald, 3. helmikuuta 1903)
Seventh-day Adventist Bible commentary vol. 4 s. 1179
”Kahdesta öljypuusta kultainen öljy valui kultaisia putkia myöten lampunjalan
öljyastiaan ja siitä pyhäkköä valaiseviin kultaisiin lamppuihin. Samoin Jumalan luona
olevista pyhistä hänen Henkensä vuotaa inhimillisiin välineisiin, jotka ovat
pyhittäytyneet hänen palvelukseensa. Kahden öljyllä voidellun tehtävänä on välittää
Jumalan kansalle sitä taivaallista armoa, joka yksin voi tehdä hänen sanansa heidän
jalkainsa lampuksi ja valkeudeksi heidän tiellensä. 'Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan
minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.' Sak. 4:6.” - Kristuksen vertaukset s. 300, 301
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4. Entä mikä merkitys on sillä kultaisella öljyllä, joka jatkuvasti valuu kahdesta
oliivipuusta kultaisten putkien läpi, jotta lamput voisivat palaa ja valaista?
Sak. 4:12-14 Sitten minä toistamiseen lausuin ja sanoin hänelle: "Mitä ovat nuo
kaksi öljypuun terttua kahden kultaisen putken kohdalla, jotka vuodattavat sisästänsä
öljynkultaa?" Niin hän sanoi minulle näin: "Etkö tiedä, mitä ne ovat?" Minä
vastasin: "En, Herra." Hän sanoi: "Nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka
seisovat kaiken maan Herran edessä."
”Öljy kuvaa Pyhää Henkeä. Näin kuvataan Henkeä Sakarian näyssä.” - Kristuksen
vertaukset s. 300
”Kaksi oliivipuuta tyhjentää kultaista öljyä kultaisten putkien läpi kultaiseen maljaan,
josta pyhäkön lamput voivat palaa. Kultainen öljy kuvaa Pyhää Henkeä. Tällä
Jumalan öljyllä Jumalan sanansaattajat ovat varustettuja jatkuvasti, jotta he voisivat
tuoda sitä seurakuntaankin. 'Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni,
sanoo Herra Sebaot.' Jumalan palvelijat voivat saavuttaa voittoja vain sisäisen
puhtauden, sydämen puhtauden, pyhyyden avulla. On hyvin tärkeää, että saarnaajat
näyttävät oikeaa esimerkkiä. Jos he seuraavat löyhiä, huolimattomia periaatteita,
heidän esimerkkejään seuraavat ne, jotka tekevät väärin mutta osoittautuvat
syyttömäksi omalta osaltaan. Koko Saatanan joukkio etsii vikoja Jumalan edustajista,
ja jokaista virhettä suurennellaan.” - (Review and herald, 22. joulukuuta 1902)
Testimonies to Ministers and Gospel Workers s. 188
5. Mitä profeetta kertoi hyvin vaikeana aikana koskien Jumalan työn edistystä
ja päätöstä? Tapahtuuko tämä ihmisjoukkojen tai ihmisen voiman kautta?
Sak. 4:4-6 4. Minä lausuin ja sanoin näin enkelille, joka puhutteli minua: "Mitä
nämä ovat, Herra?" Niin enkeli, joka puhutteli minua, vastasi ja sanoi minulle: "Etkö
tiedä, mitä ne ovat?" Minä sanoin: "En, Herra." Ja hän lausui ja sanoi minulle näin:
"Tämä on Herran sana Serubbaabelille, näin kuuluva: Ei sotaväellä eikä voimalla,
vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.
”Herra on kertonut, mistä voimamme tulee.... Kun Herra näkee sopivaksi, Hän antaa
niille, jotka pysyvät Hänen tiellään, voimaa, joka saa heidät ponnistelemaan hyvän
vahvan vaikutuksen tähden.” - Counsels on Health s. 274
”Kuinka henkilö, jolla oli vain vähän rohkeutta ja kokemusta, saattoi vastustaa
myrskyä, jonka tieltä väkevimmän ja urhokkaimman oli täytynyt paeta? »Ei
sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.» Sak. 4: 6.
»Mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseen sen, mikä väkevää on,
häpeään.» »Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on
väkevämpi kuin ihmiset.» 1 Kor. 1: 27, 25.” - Suuri taistelu s. 228
”Älkäämme työskennelkö itsellemme tai muille, vaan olkaamme riippuvaisia Pyhästä
Hengestä. Ole lempeä ihmisten kanssa. Sydän täynnä hengellistä lempeyttä sulata
tiesi vangittuihin sydämiin. Olkoon sanasi taivaallisen öljyn kyllästämät kahdesta
oliivipuusta. Tarvitsemme kultaista öljyä tyhjennettäväksi valmisteltujen kanavien
kautta, jotta se voitaisiin jakaa niille, jotka etsivät totuutta. Muista aina; 'Ei sotaväellä
eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.'” - Mind, Character and
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Personality vol. 2 s. 440
Pyhä Henki ja voima saarnaamisessa
6. Mihin Pyhä Henki usein yhdistetään Raamatussa?
Apt. 10:38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut
Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki
perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
Luuk. 4:14 Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi
kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.
”Eikö seurakunta herää vastuuseensa? Jumala odottaa voivansa antaa suurimman
Lähetystyöntekijän, mitä maailma on koskaan nähnyt, Hengen niille, jotka tekevät
työtä itsekieltäymyksellä, itseuhrautuvuudella ja omistautuneisuudella. Kun Jumalan
kansa saa Hengen, heillä on voima.” - (Manuscript 59, 1898) Selected messages, 1.
kirja s. 117
”Vain olemalla liitossa Kristuksen kanssa opetuslapset saattoivat toivoa pääsevänsä
osallisiksi Pyhän Hengen läsnä olevasta voimasta ja taivaan enkelten avusta. Näiden
jumalallisten voimien tuella he muodostaisivat maailmaa vastaan yhtenäisen
rintaman ja olisivat voittoisia taistelussa, jota heidän oli lakkaamatta käytävä
pimeyden voimia vastaan. Kun he edelleenkin työskentelisivät yksimielisesti,
taivaalliset sanansaattajat kulkisivat heidän edellään raivaten tietä; sydämet olisivat
valmiita vastaanottamaan totuuden, ja monia voitettaisiin Kristukselle. Niin kauan
kuin he pysyisivät yksimielisinä, seurakunta etenisi »kauniina kuin kuu, kirkkaana
kuin päivänpaiste, pel jättävänä kuin sotajoukot» (Kork.v. 6: 10). Mikään ei estäisi
sen edistymistä. Seurakunta etenisi voitosta voittoon ja täyttäisi kunniakkaasti
jumalallisen tehtävänsä julistaa evankeliumia maailmalle.” - Apostolien teot s. 70, 71
7. Mikä mahtava lupaus annetaan kaikille, jotka saarnaavat pelastuksen
sanomaa?
Apt. 1:8; 2:39 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja
aina maan ääriin saakka." … Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu
ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."
”Kaikki taivaan annit sisältyvät Pyhän Hengen suureen ja äärettömään lahjaan. Ei
Jumala mitenkään rajoita armonsa runsautta vuotamasta maata kohti, ihmisille.
Kaikki täyttyisivät Hänen hengellään, jos vain olisivat vastaanottavaisia.... Mutta
kukaan ei voi antaa toiselle mitä ei ole itse saanut. Jumalan työssä ei ihmiskeinoin
aikaansaada mitään. Kukaan ei voi omin avuin tehdä itseään Jumalan valon
kantajaksi. Pyhäkkölamput saivat jatkuvasti kirkkaan ja loistavan valonsa kultaisesta
öljystä, jota taivaalliset sanansaattajat vuodattivat kultaisiin putkiin valumaan
kultaisesta öljyastiasta lamppuihin. Samoin ihminen pystyy levittämään valoa vain
siten, että Jumala jatkuvasti vuodattaa hänelle rakkauttaan. Kaikkien niiden
sydämeen, jotka ovat uskonyhteydessä Jumalaan, vuotaa runsaasti rakkauden
kultaöljyä loistamaan heistä edelleen hyvinä tekoina ja todellisena, kokosydämisenä
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jumalanpalveluksena.” - Kristuksen vertaukset s. 307, 308
Henkilökohtaista opiskelua varten
”Ei inhimillisen välikappaleen vallan tai voiman kautta voida tuoda totuutta mieliin,
'vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.' Sak. 4:6. Kyse ei ole saarnaajan
luonteesta tai puhetaidoista sanassa, joka tekee työstä menestyksellistä. Paavali ehkä
istuttaa ja Apollo kastelee, mutta Jumala antaa kasvun. Menestyksen saarnaajan
ponnisteluille antaa hänen tuntemuksensa Jumalan sanasta ja alistuneisuutensa
taivaallisen tahdon alle.” - Gospel Workers s. 251, 252
*****
4
Sapattina 25. huhtikuuta 2015

Tuuleen verrattu Pyhän Hengen työ
”Niin kuin näkymätön tuuli, jonka vaikutuksen voi silti nähdä ja tuntea, on myös
Jumalan Henki työssään ihmissydämessä. Tuo uudistava voima, jota ihmissilmä ei
voi nähdä, aloittaa sielussa uuden elämän; se luo uuden luomuksen Jumalan kuvan
mukaan.” - The Faith I Live By s. 55
Uusi syntyminen
1. Millainen syntyminen on oleellista jokaiselle sielulle, joka tahtoo päästä
taivaiden valtakuntaan?
Joh. 3:3-6; 1:12, 13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon
sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."
Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi
jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä
sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle
Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on
syntynyt, on henki… Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman
tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet
verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
”Nikodeemus oli tullut Jeesuksen luo aikoen ryhtyä keskustelemaan Hänen kanssaan,
mutta Jeesus esitti hänelle totuuden perusperiaatteet. Hän sanoi Nikodeemukselle,
ettei tämä tarvinnut teoreettista tietoa vaan hengellistä uudestisyntymistä. Sinun ei
tarvitse tyydyttää uteliaisuuttasi, vaan saada uusi sydän. Sinun on saatava uutta
elämää ylhäältä, ennen kuin voit pitää arvossa taivaallisia asioita. Keskustelu minun
kanssani minun vallastani tai tehtävästäni ei koidu miksikään hyödyksi
pelastuksellesi, ennen kuin tämä tapahtuu ja kaikki tulee uudeksi.” –Aikakausien
toivo s. 150
2. Mitä vertausta Jeesus käytti kuvaillakseen Pyhän Hengen vaikutusta?
Joh. 3:7, 8 7. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti,
Sapattikoululäksyt

13

2. neljännes 2015

ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä,
mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt."
”Kristityn elämä ei ole vanhan muovailemista tai parantelemista, vaan ihmisluonnon
uudestiluomista. Oman minän ja synnin on kuoltava ja uuden elämän alettava. Tämä
muutos voidaan saada aikaan vain Jumalan Hengen tehokkaalla työllä. Nikodeemus
oli yhä hämmästyksissään, ja Jeesus käytti tuulta kuvaamaan tarkoitustaan. »Tuuli
puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja
minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.»” - Aikakausien toivo
s. 151
3. Kuinka Jumala toimii sielussa, jotta se voisi saada sydämen kääntymään
Pyhän Hengen kautta?
Hes. 36:26, 27 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan
teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille
lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te
vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.
”Tuuli kuullaan puiden oksissa, niissä se kahisuttaa lehtiä ja kukkia, mutta se on
näkymätön, eikä kukaan ihminen tiedä, mistä se tulee tai minne se menee. Samoin on
Jumalan Hengen työn laita ihmissydämessä. Sitä ei voida selittää paremmin kuin
tuulen liikettä. Ihminen ei mahdollisesti voi ilmoittaa kääntymisensä tarkkaa aikaa tai
paikkaa tai kaikkia siihen liittyviä seikkoja, mutta tämä ei todista, että hän olisi
kääntymätön. Näkymättömänä kuin tuuli Kristuksen voima vaikuttaa jatkuvasti
sydämessä. Vähitellen, ehkä ihmisen itsensä huomaamatta, hän saa vaikutelmia, jotka
vetävät häntä Kristuksen luo. Niitä voidaan saada Häntä ajateltaessa, Raamattua
luettaessa, tai kuunneltaessa saarnaajan julistamaa sanaa. Sitten yhtäkkiä, kun Henki
tekee suoranaisemman vetoomuksen, jättäytyy sielu iloiten Kristukselle. Monet
nimittävät tätä äkilliseksi kääntymykseksi, mutta se on Jumalan Hengen pitkällisen
kutsumisen tulos, — kärsivällisen, kestävän toiminnan seuraus.” - Aikakausien toivo
s. 151, 152
Muuttunut elämä
4. Mitä voidaan nähdä sielussa, joka on uudistunut Jumalan kuvaksi Pyhän
Hengen vaikutuksesta?
Kol. 3:5, 9, 10 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko,
paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,… Älkää puhuko valhetta
toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet
uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.
Gal. 5:16, 17 16. Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä
liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin
toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
”Vaikka tuuli itsessään onkin näkymätön, sen aikaansaamat vaikutukset sekä näkyvät
että tuntuvat. Samoin Hengen työ sielussa ilmenee sen henkilön jokaisessa teossa,
joka on tuntenut sen pelastavaa voimaa. Kun Jumalan Henki valtaa sydämen, se
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muuttaa elämän. Synnilliset ajatukset pannaan pois, pahoista teoista luovutaan,
rakkaus, nöyryys ja rauha tulevat vihan, kateuden ja riidan tilalle. Murheen sijaan
tulee ilo, ja kasvot loistavat taivaan valoa. Kukaan ei näe kättä mikä kohottaa taakan,
eikä havaitse valon laskeutuvan taivaan saleista. Siunaus tulee kun sielu uskossa
antautuu Jumalalle. Silloin tuo voima, mitä mikään ihmissilmä ei voi nähdä, luo
uuden olennon Jumalan kuvaksi.” - Aikakausien toivo s. 152
”On totta, että ihmiset alkavat toisinaan hävetä synnillisiä teitään ja luopuvat joistakin
pahoista tavoistaan jo ennen kuin tulevat tietoisiksi siitä, että Kristus vetää heitä
puoleensa. Mutta milloin ikinä he pyrkivätkin parannukseen vilpittömästi haluten
menetellä oikein, juuri Kristuksen voima ohjaa heitä. Voima, josta he eivät ole
tietoisia, vaikuttaa sielussa, ja heidän omatuntonsa herkistyy, ja heidän ulkonaisessa
elämässään tapahtuu parannusta.” - Tie Kristuksen luo s. 21
5. Mikä kutsu esitetään toistuvasti syntisille?
Jes. 55:6-8 Katso, se on kirjoitettuna minun edessäni. En ole minä vaiti, vaan minä
maksan, maksan heille helmaan heidän pahat tekonsa ynnä teidän isienne pahat teot,
sanoo Herra, niiden, jotka ovat vuorilla suitsuttaneet ja kukkuloilla minua
häväisseet; ja ensiksi minä mittaan heille palkan heidän helmaansa. Näin sanoo
Herra: Niinkuin sanotaan rypäleestä, jos siinä on mehua: "Älä hävitä sitä, sillä siinä
on siunaus", niin teen minä palvelijaini tähden, etten kaikkea hävittäisi.
”Vaikka emme voi nähdä Jumalan Henkeä, tiedämme, että ihmiset, jotka ovat olleet
kuolleita synnissä ja luvattomilla teillä, ovat kääntyneet sen vaikutuksesta.
Ajattelemattomista ja kurittomista on tullut vakavia. Paatuneet katuvat syntejään ja
uskottomat uskovat. Pelureista, juopoista, hillittömistä tulee vakaita, raittiita ja
puhtaita. Kapinallisista ja jääräpäisistä tulee nöyriä ja Kristuksen kaltaisia. Kun
näemme tällaisia muutoksia luonteessa, voimme varmistua siitä, että Jumalan
uudistava voima on muuttanut koko ihmisen. Emme nähneet Pyhää Henkeä, muta
näimme todisteita sen työstä niiden muuttuneissa luonteissa, jotka olivat kovettuneita
ja paatuneita synnintekijöitä. Niin kuin tuuli liikuttaa voimallaan puiden oksia ja
katkoo niitä, niin Pyhä Henki voi toimia ihmissydämessä, eikä rajallinen ihminen voi
käsittää Jumalan työtä.” - Evangelism s. 288
Välittömät tai myöhemmin tulevat tulokset
6. Mitkä Raamatun esimerkit näyttävät Pyhän Hengen voimakkaan
vaikutuksen?
Joh. 4:23-26, 29, 39 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää
hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on
Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."
Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan
Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki." Jeesus sanoi hänelle:
"Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi."… "Tulkaa katsomaan miestä, joka
on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus?" … Ja
monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun
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tämä todisti: "Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt."
”Jumalan henki ilmenee erilailla erilaisissa ihmisissä. Se, jota nämä voimat
liikuttavat, vapisee Jumalan Sanan edessä. Hänen vakaumuksensa on oleva niin syvä,
että hänen sydämessään riehuu pyörremyrsky ja myllerrys, ja hänen koko
olemuksensa vapisee totuuden vakuuttavan voiman edessä. Kun Herra puhuu
anteeksiantoa katuvalle sielulle, hän on täynnä hartautta, täynnä rakkautta Jumalaa
kohtaan, täynnä halukkuutta ja voimaa, eikä hänen saamaansa elämää antavaa
voimaa voida enää tukahduttaa. Kristus on hänessä lähde, joka pulppuaa
iankaikkiseen elämään. Hänen rakkauden tunteensa ovat yhtä syvät ja hartaat kuin oli
hänen rasituksensa ja tuskansa. Hänen sielunsa on kuin valtavan syvä ja puhjennut
suihkulähde, ja hän vuodattaa kiitosta ja ylistystä, kiitollisuuttaan ja onneaan, kunnes
taivaalliset harput on viritetty iloisiin säveliin. Hänellä on tarina kerrottavana, mutta
ei millään tarkalla, yleisellä tai suunnitelmallisella tavalla. Hän on Jeesuksen
Kristuksen ansiosta lunastettu sielu, ja hänen koko olemuksensa on jännittynyt
Jumalan pelastuksen oivaltamisesta.” -Evangelism, p.289.
7. Vastasiko Nicodemus välittömästi Jeesuksen sanoihin? Kuinka tiedämme,
että Pyhä Henki oli tehnyt häneen syvän vaikutuksen.
Joh 3:9-12; 7:50, 51; 19:39, 40 Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä
voi tapahtua?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä
tiedä! Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja
todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos
ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun
teille taivaallisista? … Niin Nikodeemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona ja
joka oli yksi heistä, sanoi heille: "Tuomitseeko lakimme ketään, ennenkuin häntä on
kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt?" … Tuli myös Nikodeemus, joka ensi
kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö, ja toi mirhan ja aloen seosta noin sata naulaa.
Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa
käärinliinoihin, niinkuin juutalaisilla on tapana haudata.
”Toiset tuodaan Kristuksen luo hellemmällä tavalla... Opettaja Israelissa, mies
viisaiden miesten joukossa, mies joka oletti voivansa ymmärtää uskonnon tieteen
kuitenkin takerteli kääntymisen opissa! Hän ei suostunut hyväksymään totuutta,
koska hän ei ymmärtänyt kaikkea Jumalan voiman toimintaan liittyvää, vaikka hän
hyväksyi luonnon tosiseikat osaamatta selittää tai edes ymmärtää niitä. Niin kuin
muutkin muina aikoina, hän piti muotoja ja tarkkoja seremonioita tärkeämpänä
uskonnolle kuin Jumalan Hengen syviä liikkeitä.” -(Review and Herald, May 5,
1896), Evangelism, p. 289.
”Jos Pyhä henki muotoilee ja muovaa sydäntäsi päivittäin, tulet saamaan pyhää
näkemystä Jumalan valtakunnan luonteen näkemiseen. Nicodemus sai Kristuksen
opetuksen ja hänestä tuli tosi uskovainen. Häntä kuunneltiin Sanhedrin neuvostossa
vastustamassa heidän käsitystään Kristuksen kuoleman merkittävyydestä.
´Tuomitseeko meidän lakimme ketään, kuulematta häntä ensin?` hän sanoi. Hänelle
vastattiin ivallisesti: `Etkö myös ole Galileasta? Etsi, ja katso: sillä Galileasta ei
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nouse profeettaa.`” -Testimonies to Ministers and Gospel Workers, pp. 369, 370.
Henkilökohtaiseen opiskeluun
”Herra tulee suuresti siunaamaan koeteltujaan ja valittujaan. Jos he suostuvat
yhteistyöhön Hänen kanssaan. Kun Pyhä Henki laskeutui helluntaipäivänä, se oli
kuin myrskyävä voimakas tuuli. Sitä ei annettu pihistellen, sillä se täytti koko paikan
jossa opetuslapset olivat istumassa. Niin se tullaan antamaan meillekin, kun
sydämemme ovat valmiita vastaanottamaan sen...” -The Upward Look, p. 38.
”Meidän kaikkien täytyy tulla uhrautuvaiseen asemaan Jumalan edessä, jotta hän
hyväksyisi työmme. Muistakaamme, ettei uskontunnustus ole mitään, ellei meillä ole
totuutta sydämessämme. Tarvitsemme Jumalan käännyttävän voiman ottavan meistä
otteen, jotta ymmärtäisimme tuhoutuvan maailman tarpeet.” -Testimonies for the
Church, vol. 9, p. 106.
*****

Lähetyskirjeet Karibialta
Luettavaksi Sapattina, 25.4.2015
Erikoissapattikolehti tarkoitusta varten kootaan sapattina 2.5.2015
”Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen
kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa,
Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla.” Jes 11:11
Alue
”On vain vähän aikaa työskennellä; sillä Herra on tulossa pian ja meidän täytyy tehdä
uutterasti kaikkemme valmistaaksemme kansaa kohtaamaan hänet.” -Review and
herald, 9.12.1909.
Karibian meri kattaa noin 7000 saarta koostuen kahdestakymmenestäkahdeksasta
saarivaltiosta. Monet näistä saarista ovat pieniä asumattomia ja nimeämättömiä
syrjäseutuja. Esimerkiksi Bahamassa on 700 saarta, mutta vain 37 on asutettu.
Yhdysvaltojen Neitsytsaaret koostuu kuudestakymmenestäkahdesta saaresta jotka
kuuluvat Yhdysvaltoihin, mutta vain St. Croix, St. Thomas, St. John, Vesi Saari, ja
muutama muu ovat asutettuja.
Kansainvälinen lähetysseurakunta on tällä hetkellä toiminnassa Arubassa,
Kuubassa, Curacaossa, Dominikaanisessa tasavallassa, Haitissa ja Jamaikalla.
Yhdysvaltojen maaperää ja osa Amerikan Unionia oleva Puerto Rica on myös
alueella, ja siellä on vakaa työ. Vaikka 90 prosenttia Karibian
neljästäkymmenestäkahdesta miljoonasta asukkaasta asuu näissä seitsemässä
saarivaltiossa, sanoma on saavuttanut vain 25 prosenttia alueesta. Työtä on valtavasti
vielä tehtävänä, kuten Karibian Unionin perustaminen organisoimaan saarilla
tehtävää työtä. Erikoissapattikolehti, joka kerätään 2.5.2015, tulee juuri tähän
tarkoitukseen.
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On vielä paljon haasteita selvittävänä tehtäessä suunnitelmaa tälle alueelle, kuten
monikielisyys, sisäänpääsyn ja matkustamisen vaikeus, monikulttuurisuus ja tuloerot.
Englannin, Ranskan, Espanjan, Hollannin ja muiden siirtomaa- ja
alkuperäiskulttuurien vaikutus alueelle vaikeuttaa lähetystyötä.
Koska nämä kaikki ovat saaria, liikkuminen niiden välillä tapahtuu meri- tai
ilmateitse, tehden matkustamisesta kalliimpaa. Lisäksi jokaisella saarivaltiolla on
omat erityiset pääsyvaatimuksensa, mikä lisää lähetystyön ulottamisen hintaa.
Jokainen saarirypäs on itse asiassa ”saari itsestään”. Saavuttaakseen sieluja, ei
täydy pelkästään ylittää laajoja vesistöjä, vaan myös kohdattava kultureaaliset
ajattelutavat saavuttaakseen kiinnostuneita sieluja. Tämä on joskus kaikkein
hankalinta.
Yllämainitun lisäksi on myös jokaisen maan taloudellinen tilanne. Jotkin maat
ovat hyvin maailman kärkivaltioiden tasolla, mutta joillakin, kuten Haitilla on
alhaisimpia bruttokansantuotetasoja maailmassa.
Jumalan työn eteenpäin vieminen näillä alueilla vaatii luovaa ajattelua Pyhän
Hengen ohjaamana saavuttaakseen edes joitakin useista sieluista jotka eivät ole vielä
saaneet Jumalan valoa.
Tehtävät ja päämäärät
Muutaman viime vuoden aikana Jumalan työ on laajentunut uusille alueille
Kuubassa, missä on nyt yli 100 uutta sielua, kuten Haitissakin, missä on noin puolet
siitä jäsenmäärästä tätä kirjettä kirjoitettaessa. Lukuisia sieluja on valmistautumassa
kastettavaksi.
Alueen järjestämisen toimivaksi yksiköksi ja taloudellisten ja ihmisresurssien
järjestämisen lisäksi täytyy vielä tehdä matkoja ja järjestää seminaareja
kouluttaaksemme useiden maiden työntekijöitä, kuinka olla itseriittoisia siellä missä
seurakuntia on jo perustettu niin kuin uusillakin alueilla. Tähän tulee liittymään
kirkon johtajien ja nuorten hengellisten ihmisten löytäminen ja kouluttaminen.
Joitakin heistä voidaan tukea saamaan lähetystyö koulun koulutus.
Stipendien, kirjojen, lehtisten, CD:en, DVD:en, kirjekurssien ja sisäiseen käyttöön
tarkoitetun koulutusaineiston lisäksi tarvitaan myös aineistoa seminaareihin
osallistuvia oppilaita ja lähetystöllä saavutettuja varten.
Karibian saarilla on tehtävä paljon työtä, ja rukouksianne ja taloudellista tukeanne
pyydetään tärkeänä osana. Ei ole mikään ihme, että Jeesus sanoi, ”MATT. 10:23, ”te
ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennen kuin Ihmisen Poika tulee.”.”
Auttaessamme toisia löytämään paikkansa taivaan valtakunnassa, turvaamme samalla
omamme. ”Hyvää tekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse
kostuu.” Sananl. 11:25.
Avokätiset lahjoituksenne Karibialle ensi Sapattina tulevat antamaan tärkeän
sysäyksen alueella tehtävälle työlle. Sen jälkeen toiminnan jatkamiseksi PohjoisAmerikan Ulkomaan Lähetyksen Rahasto on pysyvä rahasto johon voi lahjoittaa
milloin tahansa laajentaakseen lähetystyötä tässä maailman kolkassa. Teidän
järjestelmällinen osallistuminen tähän rahastoon, kuten isommat erityislahjat tulevat
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suoraan vaikuttamaan Jumalan työhön. Jumala siunatkoon kansaansa kaikkialla.
Hänen palveluksessaan. Larry Watts
Erityinen sapattikoulukeräys Karibialle
Jumala siunatkoon teidän rakkaudelliset, anteliaat uhrilahjanne!
5
Sapattina 2. toukokuuta 2015

Pyhä Henki liitetty tuleen
”Herra tietää ihmisen ajatukset ja tarkoitukset, ja kuinka helposti Hän voikaan meidät
sulattaa! Kuinka Hänen Henkensä, niin kuin tuli, voikaan muovata kivistä sydäntä!
Kuinka Hän voikaan täyttää sielumme rakkaudella ja lempeydellä! Kuinka Hän voi
antaa meille Pyhän Hengen armon ja tekee meidät sopiviksi menemään sisälle ja ulos
työskennellessämme sielujen hyväksi!” - Christian Service s. 169
”Pyhä Henki on otettava vastaan ja tuotava luonteeseen; silloin se on kuin pyhä tuli,
joka suitsuaa ylös Jumalalle, ei huulilta, jotka tuomitsevat, vaan ihmisten sielujen
pelastajana.” - God's Amazing Grace s. 299
Tuli Jumalan läsnäolossa
1. Mihin Jumalan läsnäolon ilmentyminen joskus liitetään?
2 Moos. 3:2, 3; 19:18 Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä
orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei
kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi: "Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta
näkyä, miksi ei pensas pala poroksi." … Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun
Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niinkuin pätsin savu, ja koko vuori
vapisi kovasti.
”Mooses oli neljäkymmentä vuotta koulutuksessaan vuorilla. Hoorebin vuorella
Herran enkeli ilmestyi hänelle tulenliekin muodossa pensaan keskeltä.... Kuinka moni
tänä päivänä näkeekään merkkejä Jumalan työstä, mutta heidän huomionsa on
muualla!” - Signs of the Times, 24. elokuuta 1891
”Kiinnostunutta älyä häkellyttää palavan pensaan jumalallisen ilmestyksen
tulkitseminen. Se ei ollut uni; se ei ollut näky; se oli todellista totta – jotakin, jonka
Mooses näki silmillään. Hän kuuli Jumalan äänen kutsuvan häntä pensaasta ja hän
peitti kasvonsa tajuten, että oli Jumalan välittömässä läheisyydessä. Jumala oli
yhteydessä ihmisyyteen. Mooses ei voinut koskaan kuvailla vaikutusta, jonka tämä
ilmestys ja häntä puhutteleva ääni teki hänen mieleensä, mutta vaikutus ei loppunut
koskaan. Taivas tuli häntä lähelle ja kunnioittaen ja peläten hän kuunteli sanoja: 'Olen
isiesi Jumala, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.' Mikä ihmeellinen
alentuminen Jumalalta jättää taivaalliset salit ja ilmentyä Moosekselle puhuen hänelle
kasvoista kasvoihin 'niin kuin ystävälle'.” - (The Youth's instructor, 20. joulukuuta
1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 1 s. 1099
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2. Kun kansa matkasi jalan Herran opastuksessa, mikä suojeli heitä ja auttoi
heitä pääsemään eteenpäin jopa öisin?
2 Moos. 13:21, 22; 14:24 Ja Herra kulki heidän edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa
johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän
kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä. Pilvenpatsas ei
poistunut päivällä eikä tulenpatsas yöllä kansan edestä… Kun aamuvartio tuli,
katsahti Herra egyptiläisten joukkoa tulenpatsaasta ja pilvestä ja saattoi hämminkiin
egyptiläisten joukon.
”'Ja Herra kulki heidän edellään päivisin pilvenpatsaassa johtaakseen heidän tietään,
ja öisin tulenpatsaassa antaakseen heille valoa.' Heidän näkymättömän Johtajansa
lippu oli aina heidän kanssaan. Päivisin pilvi ohjasi heidän matkaansa tai levittäytyi
kupuna heidän ylleen suojelemaan heitä. Se toimi suojelijana polttavaa kuumuutta
vastaan ja viileydessään ja kosteudessaan tarjosi virkistäytymisen karulla, janoisella
autiomaalla. Yöllä siitä tuli tulenpatsas merkiten heidän leiripaikkansa ja jatkuvasti
muistuttaen heitä jumalallisesta läsnäolosta.” - Conflict and Courage s- 91
Pyhän tulen alkuperä
3. Kuka sytytti tulen alttarille kun Aaron ja hänen poikansa vihittiin? Mitä on
sanottu palavasta tulesta uhrialttarilla?
3 Moos. 9:24; 6:12, 13 Ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat
alttarilta. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa… Ja
tulta pidettäköön siten vireillä alttarilla älköönkä se koskaan sammuko; ja pappi
sytyttäköön alttarilla halot joka aamu ja asettakoon sen päälle polttouhrin ja
polttakoon sen päällä yhteysuhrin rasvat. Tuli palakoon aina alttarilla älköönkä
koskaan sammuko.
”Pyhäkön vihkimisen jälkeen vihittiin myös papit pyhään virkaansa. Nämä
toimitukset kestivät seitsemän päivää, niin että kullakin päivällä oli erikoiset
juhlamenonsa. Kahdeksantena päivänä he ryhtyivät palvelustehtäviinsä. Poikiensa
avustamana Aaron suoritti Jumalan vaatimat uhrit, kohotti kätensä ja siunasi kansan.
Kaikki oli tehty Jumalan käskyn mukaisesti, ja hän hyväksyi uhrin ja ilmaisi
kirkkautensa ihmeellisellä tavalla; tuli lähti Herran tyköä ja kulutti alttarilla olleen
uhrin. Kansa katseli tätä suurenmoista jumalallisen voiman ilmausta pelokkaana ja
kovin kiinnostuneena. He näkivät siinä merkin Jumalan kirkkaudesta ja suosiosta, ja
riemuiten yhteen ääneen ja ylistäen ja kunnioittaen Jumalaa he lankesivat kasvoilleen
aivan kuin Herra itse olisi ollut paikalla.” - Patriarkat ja profeetat s. 337
Tuli ja puhdistaminen
4. Kuinka Jesajan huulet puhdistettiin kun hänet kusuttiin pyhään profeetan
virkaan? Mikä sama kokemus pitäisi saarnaajilla ja maallikoilla?
Jes. 6:5-7 Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset
huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni
ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin." Silloin lensi minun luokseni yksi
serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja
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kosketti sillä minun suutani sanoen: "Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi; niin
on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu."
”Hehkuva hiili on puhdistamisen vertauskuva. Jos se koskettaa huulia, niiltä ei tule
pääsemään epäpuhdasta sanaa. Hehkuva hiili kuvaa myös Herran palvelijoiden
pyrkimysten voimakkuutta. Jumala vihaa kylmyyttä, saastaisuutta ja heikkoja
ponnistuksia. Niiden, jotka tekevät työtä Hänen vuokseen, on rukoiltava palavasti, ja
heidän ei koskaan tarvitse olla häpeissään teoistaan. Heillä on ikuinen pääsy Herran
Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan ja heille kaikille annetaan palkkio – iankaikkinen
elämä.” - Review and Herald, 16. lokakuuta 1888
”Todellinen sananpalvelija tekee Mestarin työtä. Hän tuntee työnsä tärkeyden ja
tajuaa, että hän on seurakuntaan ja maailmaan samanlaisessa suhteessa kuin Kristus
oli. Hän pyrkii uupumatta johdattamaan syntisiä jalompaan, korkeampaan elämään,
jotta he saavuttaisivat voittajan palkinnon. Hänen huuliaan on koskettanut alttarista
otettu hehkuva hiili, ja hän osoittaa Jeesuksen syntisen ainoaksi toivoksi. Hänen
kuulijansa tietävät, että hän on lähestynyt Jumalaa palavassa, voimallisessa
rukouksessa. Pyhä Henki on laskeutunut hänen ylleen, hänen sielunsa on tuntenut
elähdyttävän, taivaallisen tulen, ja hän kykenee selittämään hengelliset hengellisesti.”
- Apostolien teot s. 250
5. Mihin tuli on liitetty Malakian ennustuksessa?
Mal. 3:2,3 Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän
ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua. Ja hän
istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi
kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.
”Taivaallisten asioiden ajatteleminen on hyödyllistä, ja siitä seuraa aina rauha ja
Pyhän Hengen lohdutus. Meidän kutsumuksemme on pyhä ja meidän työmme
korkeaa. Jumala puhdistaa itselleen erityisen kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Hän
jalostaa ja puhdistaa sitä kuin hopeaa. Kun kuona ja tina on poistettu, Hänen kuvansa
heijastuu täydellisesti meistä. Silloin Hänen rukouksensa opetuslasten puolesta
täyttyy meissä: 'Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Kun totuudella on
pyhittävä vaikutus meidän sydämeemme ja elämäämme, me voimme suorittaa
Jumalalle mieluista palvelusta ja kirkastaa Häntä maan päällä, olemalla osalliset
jumalallisesta luonnosta ja pakenemalla maailmassa vallitsevaa turmelusta.” T.2, s.
317
Hengen ja tulen kaste
6. Kun Johannes kastoi vedellä, mitä Jeesuksen kasteesta on sanottu?
Matt. 3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni
tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan;
hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
Luuk. 3:16 niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta
on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen
päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
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”Profeetta Jesaja oli lausunut, että Herra puhdistaa kansansa heidän synneistään
»tuomion ja puhdistuksen hengellä». Herran sana Israelille kuului: »Minä käännän
käteni sinua vastaan ja puhdistan sinusta kuonan niinkuin lipeällä ja poistan sinusta
kaiken lyijyn.» Jes. 4:4; 1:25. Kaikelle synnille, löytyipä sitä mistä tahansa, »meidän
Jumalamme on kuluttavainen tuli». Hepr. 12:29. Kaikista niistä, jotka antautuvat
Hänen voimansa alaisiksi, Jumalan Henki on kuluttava pois synnin. Mutta jos ihmiset
pysyvät synneissään, he tulevat yhdeksi synnin kanssa. Silloin Jumalan kirkkauden,
joka tuhoaa synnin, täytyy tuhota heidätkin. Jaakob huudahti painiskeltuaan yön
enkelin kanssa: »Minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on
minun henkeni pelastunut.» 1 Moos. 32: 30. Jaakob oli tehnyt suuren synnin
menettelyllään Eesauta kohtaan, mutta hän oli katunut. Hänen rikoksensa oli annettu
anteeksi ja syntinsä sovitettu; siksi hän saattoi kestää Jumalan läsnäolon
ilmestyksen.” - Aikakausien toivo s. 87
Pyhä Henki ja tuliset kielet
7. Mikä laskeutui jokaisen opetuslapsen päälle, kun he saivat Pyhän Hengen
helluntaina?
Ap.t. 2:1-4 Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli
yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko
huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat
ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä
täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille
puhuttavaksi antoi.
”Lupauksensa mukaan hän oli lähettänyt Pyhän Hengen taivaasta seuraajilleen
merkiksi siitä, että hän oli pappina ja kuninkaana saanut kaiken vallan taivaassa ja
maan päällä ja että hän oli kansansa Voideltu.... Pyhä Henki, omaksuen tulisten
kielten muodon, jäi olemaan koolla olevien yllä. Tämä oli sen opetuslapsille
vuodatetun lahjan merkkinä, joka antoi heille kyvyn puhua sujuvasti kieliä, jotka
siihen asti olivat heille tuntemattomia. Tulen ilmeneminen kuvasi palavaa intoa, jolla
apostolit tulivat työskentelemään, ja heidän työhönsä liittyvää voimaa.” - Apostolien
teot s. 33
Henkilökohtaista opiskelua varten
”Pyhä Henki täytyy ottaa vastaan ja tuoda luonteeseen; silloin se on kuin pyhä tuli,
suitsuten niin että se nousee Jumalan tykö, ei huulilta, jotka tuomitsevat, vaan
ihmisten sielujen pelastajana. Kasvosi heijastavat Jumalan kuvaa.... Kristuksen
luonteen katsomisen avulla voit tulla Hänen kaltaisekseen. Vain Kristuksen armo voi
muuttaa sydämesi ja silloin heijastat Herran Jeesuksen kuvaa. Jumala kutsuu meitä
olemaan kuten Hän – puhtaita, pyhiä ja virheettömiä. Meidän on kannettava
taivaallista kuvaa....” - God's Amazing Grace s. 299
”Herra ei lukinnut taivaan varastoja vuodatettuaan Pyhän henkensä opetuslapsille.
Myös me voimme saada Hänen siunauksensa täyteyden. Taivas on täynnä Hänen
armonsa aarteita, ja ne, jotka tulevat uskossa Jumalan luo voivat saada kaikki mitä
Sapattikoululäksyt

22

2. neljännes 2015

Hän on luvannut. Jos meillä ei ole Hänen voimaansa, se on oman hengellisen
saamattomuutemme, oman välinpitämättömyytemme ja laiskuutemme vika.
Tulkaamme ulos tästä muodollisuudesta ja kuoleman kaltaisesta tilasta.” - Ye Shall
Receive Power s. 23
*****
6
Sapattina 9. toukokuuta 2015

Öljy Pyhän Hengen vertauskuvana
”Lamput tarkoittavat Jumalan sanaa. Psalmista sanoo: 'Sinun sanasi on minun jalkaini
lamppu ja valkeus minun tielläni.' Ps. 199:105. Öljy kuvaa Pyhää Henkeä. Näin
kuvataan Henkeä Sakariaan näyssä.... Samoin tulee Kristuksen seuraajien levittää
valoaan maailman pimeyteen. Pyhän Hengen välityksellä Jumalan sana valaisee
päästessään muuttavana voimana vaikuttamaan vastaanottajansa elämässä. Pyhä
Henki kehittää ihmisissä Jumalan ominaisuuksia istuttamalla heidän sydämeensä
hänen sanansa periaatteita. Hänen seuraajiensa tulee kirkastaa Jumalaa ja valaista
polkua Yljän kotiin, Jumalan kaupunkiin, Karitsan hääjuhlaan.” - Kristuksen
vertaukset s. 300, 303, 304
Kaikki odottavat, mutta kaikki eivät ole valmiita
1. Minkä vertauksen Jeesus esitti ilmentääkseen jatkuvaa Pyhän Hengen
tarvetta?
Matt. 25:1, 2
”Kovin moni seuraa vain omia teitään ja syntisiä mielihalujaan ja silti väittää
olevansa Kristuksen opetuslapsi. Nämä eivät koskaan ole omistaneet sydäntään
Jumalalle. Niin kuin tyhmät neitsyet he ovat laiminlyöneet armon öljyn
vastaanottamisen lamppujensa säiliöihin. Kerron teille, veljeni, että suuri osa niistä,
jotka väittävät uskovansa ja jopa opettavat totuutta, ovat synnin pauloissa. Intohimot
tahraavat mielen ja pilaavat sielun. Jotkut suurimmassa vääryydessä ovat lainanneet
taivaan pukua jotta voisivat palvella Saatanaa tehokkaammin.... Ne, joilta puuttuu
taivaallinen viisaus ja Jumalan elävä voima, eivät voi ohjata evankeliumilaivaa
jäävuorten ja houkutusten keskellä. Seurakunta kulkee suurten ristiriitojen läpi, mutta
vaaratilanteessa moni uskoisi sen sellaisiin käsiin jotka taatusti rikkovat sen.
Tarvitsemme nyt kapteenia laivaamme, sillä lähestymme satamaa. Meidän tulisi
kansana olla maailman valo. Mutta kuinka moni onkaan tyhmä neitsyt, jolla ei ole
öljyä lamppunsa säiliössä. Siunatkoon Herra meitä armollaan ja täynnä anteeksiantoa
ja sääliä ja pelastakoon meidät, jotta emme joutuisi kadotukseen syntisten kansa!” Testimonies for the Church vol. 5 s. 219, 104, 105
2. Mikä oli erilaista neitsyiden tavoissa valmistautua yljän tuloon?
Matt. 25:3, 4 Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta
ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
”Sellainen innostus ja innoitus ei ole taivaallista alkuperää. He ovat täysin tästä
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maailmasta. Taivaan enkelit katsovat surullisia niiden unohdusta, joiden eteen Kristus
on niin paljon tehnyt. Kun sairaus ja kuolema tulevat niille jotka ovat eläneet vain
itseään tyydyttäen, he huomaavat liian myöhään ettei heillä ole öljyä lampuissaan ja
että he eivät lainkaan voi päättää elämänsä historiaa.” - Messages to Young People s.
387, Testimonies to Ministers and Gospel Workers s. 85
”Aito uskonnollinen kokemus paljastaa avautuu ja tulee voimakkaammaksi. Jatkuva
edistyminen, lisääntyvä tieto ja voima Jumalan sanassa on luonnollinen tulos elävästä
yhteydestä Jumalaan. Pyhän rakkauden valo tulee yhä kirkkaammaksi täydelliseen
päivään asti. Veli P:n etuoikeus oli saada tällainen kokemus; mutta hänellä ei ollut
lamppunsa säiliössä öljyä, ja tämä valo on käynyt himmeämmäksi. Jos hän ei pian tee
päättäväistä muutosta, hän tulee olemaan siellä, missä varoitukset tai vetoomukset
eivät koskaan tavoita häntä. Hänen valonsa tulee häviämään pimeyteen ja hän tulee
jäämään epätoivoon.” - Testimonies for the Church vol. 5 s. 413
Yllätettyinä
3. Mitä kaikki neitsyet tekivät, kun he kuulivat huudon yljän tulosta
keskiyöllä?
Matt. 25:5-7 Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. Mutta yösydännä
kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.' Silloin kaikki nämä neitsyet
nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
”Yksikään sielu ei voi menestyä, ellei hänellä ole aikaa rukoilla ja tutkia Raamattua;
ja kaikilla pitäisi, niin pitkälle kuin mahdollista, olla oikeus osallsitua julkiseen
jumalanpalvelukseen. Kaikkien on pidettävä armon öljy lamppujensa säiliöissä.
Ennen kaikkea työntekijöiden, jotka ovat joutuneet maailmalliseen yhteiskuntaan, on
pidettävä Jeesus silmiensä edessä, jotta he voisivat seurata Jumalan Karitsaa, joka
ottaa pois maailman synnin. Jumalattomuus, jolle he ovat alttiina, tekee
välttämättömäksi henkilökohtaisen työn..” - Counsels on Health s. 422
”Kristuksen seurakunnan jäsenten olisi koottava yhteen Jeesukselta saadut taivaalliset
valonsäteet ja heijastettava niitä toisille jättäen jälkeensä kirkkaan taivaaseen
suuntautuvan jäljen maailmaan. He ovat kuin viisaat neitsyet, joiden lamput palavat,
ilmentäen Kristuksen luonnetta maailmalle. Meidän ei tule tyytyä mihinkään tätä
vähempään. Meidän ei tule tyytyä omaan vanhurskauteemme, emmekä saa olla
tyytyväisiä ilman Jumalan Hengen syvää liikutusta.” - Sons and Daughters of God s.
326
4. Mikä kauhea yllätys odotti neitsyitä, joilla ei ollut varalla öljyä? Mitä he
kysyivät tovereiltaan?
Matt. 25:8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä
meidän lamppumme sammuvat.'
”Morsiamen kotitalon lähellä seisoskelee kymmenen nuorta neitosta valkoisissa
viitoissaan. Kullakin on palava lamppu ja pieni öljyastia. Kaikki odottavat
innokkaasti ylkämiehen tuloa, mutta hän viipyy. Tunti toisensa jälkeen kuluu, ja
odottajat alkavat väsyä ja vaipua uneen. Keskiyöllä kuullaan huuto: 'Katso, ylkä
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tulee! Menkää häntä vastaan.' Nukahtaneet heräävät äkkiä ja hypähtävät jalkeille. He
näkevät soihtujen valaiseman kulkueen etenevän iloisen soitannon saattelemana. He
erottavat joukosta sulhasen ja morsiamen äänen. Nuo kymmenen neitoa ottavat
lamppunsa ja alkavat laittaa niitä kuntoon ehättääkseen matkaan. Mutta viisi ei ollut
varannut astioihinsa öljyä, sillä he eivät arvanneet odottelun venyvän näin pitkäksi.
Hädissään he nyt pyytävät viisaammilta tovereiltaan: 'Antakaa meille öljyänne, sillä
lamppumme sammuvat.' Matt. 25:8.” - Kristuksen vertaukset s. 299
”He ovat kaikki olleet vakuuttuneita siitä, että heidän on valmistauduttava ylkän
tuloon ja kaikki ovat saaneet tiedon totuudesta. Viisaiden ja tyhmien välillä ei ollut
silminnähtävää eroa.... mutta tyhmät eivät olleet varautuneet hätätapaukseen.... he
olivat laiminlyöneet valmistautumistaan yljän kohtaamiseksi.” - Review and Herald,
17. syyskuuta 1895
Varmista varastot, kun vielä on aikaa
5. Oliko viisailla neitsyillä tarpeeksi öljyä varastossa jotta he olisivat voineet
jakaa sitä? Jos meillä ei ole Pyhää Henkeä täyteydessään, voimmeko olettaa
saavamme sitä lisää viime hetkellä?
Matt. 25:9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille
ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.'
”Mutta nuo toiset viisi ovat tyhjentäneet astiansa kunnostaessaan äsken lamppunsa.
Heillä ei ole yhtään ylimääräistä öljyä, ja niin he vastaavat: 'Emme voi, se ei riitä
meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.' Matt. 25:9.” Kristuksen vertaukset s. 299, 300
”Tämän vertauksen lukeneena ei voi kuin sääliä tyhmiä neitsyitä ja kysyä, miksi
viisaat eivät jakaneet osaansa öljystä? Mutta näemme syyn, kun katsomme
vertauksen henkistä sovellusta. Sen, jolla on usko ja armo, ei ole mahdollista jakaa
sitä niille, joilla ei ole. Sen, joka on tehnyt läpikotaista, sydämellistä työtä, ei ole
mahdollista jakaa sen hyötyjä niille, jotka ovat tehneet vain pintapuolista työtä.
Vertaus on suunniteltu osoittamaan pintapuolisen työn tekemisen kadotuksen....
Rakennammeko kalliolle?... Meidän ei tule siloitella omaatuntoamme taivaan
odotusten mukaiseksi, kun emme kanna kristityn elämän erottuvia luonteenpiirteitä.
Paavali sanoo: 'Tutkiskelkaa itseänne...'” - Review and Herald 17. syyskuuta 1895
6. Mitä tapahtui, kun valmistautumattomat neitsyet menivät ostamaan öljyä?
Mitä he saivat selville palatessaan?
Matt. 25:10, 11 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat
valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin
neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!'
”Laodikean sanoma koskee kaikkia, jotka julistavat pitävänsä Jumalan lain, mutta
eivät ole sen tekijöitä. Meidän ei tule olla itsekeskeisiä missään asiassa. Kristityn
jokaisen elämänvaiheen on ilmennettävä Kristuksen elämää. Jos niin ei ole,
kuulemme kauheat sanat: 'En tunne sinua.'” - (Review and Herald, 17. lokakuuta
1899) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 7 s. 962
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”Saarnaajan tehtävissä on niitä, joilla on ollut valo ja tieto totuudesta, mutta jotka
eivät ole voittajia. He eivät rajoita intohimojaan ja mielihalujaan tai kiellä itseään
Kristuksen vuoksi. Moni ulos jätetty parka, jopa publikaani tai syntinen, tarttuu
toivoon, joka hänen eteensä on annettu ilosanomassa ja menee taivaan valtakuntaan
ennen kuin ne, joilla on ollut hienoja tilaisuuksia ja valoa, mutta jotka ovat kulkeneet
pimeydessä. Viimeisenä suurena päivänä moni sanoo: 'Herra, Herra, avaa meille!'
Mutta ovi pysyy kiinni ja he kolkuttavat turhaan.” - Testimonies for the Church vol. 8
s. 75
7. Mikä vastaus heidän anomukseensa annettiin? Kuinka tärkeä on läksy
koskien Pyhän hengen tarvetta, jonka opimme tästä vertauksesta?
Matt. 25:12, 13 Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en
tunne teitä.' Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.
”Surullisimmat kaikista sanoista, joita ihmiskorvin koskaan on kuultu, ovat nuo
tuomion sanat: 'Minä en tunne teitä.' Hengen yhteys, jota olet väheksynyt, voisi yksin
päästää sinut hääjuhlassa iloitsevien joukkoon. Nyt et voi olla mukana tuossa
juhlassa. Nyt sen valo lankeaisi sokeille silmille ja sen soitanto kuuroille korville.
Sen rakkaus ja ilo eivät herättäisi mitään riemullista vastakaikua maailman
turruttamassa sydämessä. Oma sopimattomuutesi taivaan seuraan sulkee sinut sieltä
pois.” - Kristuksen vertaukset s. 303
”Herra myöntää armollisesti armonajan, koetuksen päivän. Hän antaa kutsun:
'Etsikää Herraa, kun voitte löytää Hänet, kutsukaa Häntä, kun Hän on lähellä.'” Maranatha s. 55
Henkilökohtaista opiskelua varten
”Miksi Herran tulemus on viipynyt niin kauan? Kaikki taivaan joukot odottavat
saadakseen täyttää viimeisen tehtävänsä tämän maan päällä, mutta se viipyy yhä. Se
viipyy, koska ne harvat, jotka sanovat astioissaan olevan armon öljyä, eivät ole
kirkkaita ja loistavia valoja maailmassa. Se viipyy, koska sanoman julistajia on niin
vähän....” - Maranata Herramme tulee s. 60
”Jumalan lasten tulee ilmaista hänen kirkkauttaan. Heidän tulee omassa elämässään
ja luonteessaan ilmentää, mitä Jumalan armo on tehnyt heidän hyväkseen.” Kristuksen vertaukset s. 305
”Tänä päivänä armon ääni kutsuu, ja Jeesus vetää ihmisiä luokseen rakkauden
siteillä. Kerran koittaa kuitenkin päivä, jolloin Jeesus pukeutuu koston vaatteisiin....
Maailman pahuus kasvaa päivä päivältä ja kun tietty piste on saavutettu, tehdään
tilinpäätös. Silloin ei ole enää oleva uhria syntisen hyväksi. Herra tulee. Kauan on
armo ojentanut rakkauden, kärsivällisyyden ja armon käsivarsia syyllistä maailmaa
kohden.” - Maranata Herramme tulee s. 60
*****
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Sapattina 16. toukokuuta 2015

Pyhä Henki kuvattuna sateena ja kasteena
”Siihen aikaan oli uskoa, joka toi vastauksia rukouksiin — uskoa, joka antoi arvoa
luvatulle palkalle. Niin kuin sadekuurot kuivalle maalle, armon Henki laskeutui
vakavien etsijöiden ylle. Ne, jotka odottivat pian näkevänsä Vapahtajan kasvoista
kasvoihin, tunsivat juhlallista iloa, jota ei voinut sanoin kuvailla. Pyhän Hengen
pehmittävä, hillitsevä voima sulatti sydämet, kun tuo taivaallinen siunaus runsain
määrin laskeutui uskollisten Jumalan lasten ylle.” - Suuri taistelu s. 403
Itäminen, kasvu ja kypsyminen
1. Mikä vertaus selittää, kuinka Jumalan voima tuo itämisen, kasvun ja
hedelmän?
Mark. 4:26-29 Ja hän sanoi: "Niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää
siemenen maahan; ja hän nukkuu, ja hän nousee, öin ja päivin; ja siemen orastaa ja
kasvaa, hän ei itse tiedä, miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan: ensin korren,
sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää
hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika on käsissä."
1 Kor. 3:6 Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.
”Vertaus siemenestä ilmaisee, että Jumala toimii luonnossa. Siemenessä itsessään on
itämiskyky, jonka Jumala itse on siihen pannut; mutta omin päin siemen ei pystyisi
orastamaan. Ihmisen tulee osaltaan edistää viljan kasvua. Hänen täytyy muokata ja
lannoittaa maata ja kylvää siihen siemen. Hänen täytyy viljellä peltoja. Mutta sen
lisäksi hän ei enää voi tehdä muuta. Mikään ihmisen voima tai viisaus ei voi tuottaa
siemenestä elävää kasvia. Vaikka ihminen ponnistelisi äärimmilleen, hänen täytyy
jäädä riippuvaiseksi Jumalasta, joka oman kaikkivaltansa ihmeellisillä voimateoilla
on yhdistänyt toisiinsa kylvön ja sadonkorjuun.” - Kristuksen vertaukset s. 39, 40
2. Mikä on ehdottomasti elintärkeää kasvin kasvulle ja sen hedelmän
kypsymiselle? Mikä voima on myös meille elintärkeää kasvaaksemme
Kristuksessa?
5 Moos. 11:14 niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja
kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi.
Joh. 20:22 Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille:
"Ottakaa Pyhä Henki.
”Siemenen itäminen esittää hengellisen elämän alkua ja kasvin kehitys on vertaus
luonteen kehittymisestä. Ei ole elämää ilman kasvua. Kasvin täytyy joko kasvaa tai
kuolla. Sen kasvu on hiljaista ja huomaamatonta, mutta jatkuvaa, niin kuin
luonteenkin kasvu. Jokaisessa kehityksen vaiheessa elämämme voi olla täydellistä;
niin kauan kuin Jumalan tarkoitus meissä täyttyy, on jatkuvaa edistymistä. Kasvi
kasvaa vastaanottamalla sen mitä Jumala tarjoaa pitääkseen elämää yllä. Siten
hengellinen kasvu on sidoksissa yhteistyöhön taivaallisten toimijoiden kanssa. Niin
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kuin kasvi juurtuu maahan, meidän on juurruttava Kristukseen. Niin kuin kasvi
vastaanottaa auringonvaloa, kastetta ja sadetta, niin on meidän otettava vastaan Pyhää
Henkeä.” - God's Amazing Grace s. 197
3. Mitä Herra antaa jatkuvasti luonnollisessa maailmassa? Kuinka itämiselle
tärkeä varhaissade ja kypsymisen aikaansaava myöhäissade sade tarjoavat
elintärkeitä elementtejä elämälle?
Jes. 55:10 Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan
kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja
syöjälle leivän,
Joel 2:23 Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne,
sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen,
syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.
”Idässä aiempi sade tulee kylvämisen aikaan. Se on tärkeää, jotta siemen itäisi.
Ravitsevien sadekuurien vaikutuksesta hento verso nousee esiin. Myöhempi sade,
joka tulee kasvukauden lopulla, kypsyttää viljan ja valmistelee sen korjuuseen. Herra
ohjaa näitä luonnon toimia ilmentääkseen Pyhän Hengen työtä… Kuten kaste ja sade
ensin saavat siemenen itämään ja sitten kypsyttävät sadon, niin Pyhä Henki kantaa
eteenpäin, vaihe vaiheelta hengellisen kasvun prosessissa. Sadon kypsyttäminen
ilmentää Jumalan armon työn täydentymistä sielussa. Pyhän Hengen voiman kautta
Jumalan moraalinen kuva tulee täydelliseksi luonteessa. Meidän on täysin muututtava
Kristuksen kaltaisiksi.” - Last Day Events s. 183
Pyhä Henki kuvattuna sateensa
4. Mitä meidän on pyydettävä jatkuvasti Herralta? Mitä tapahtumia vrhaissade
ja ehtoosade ilmentävät?
Sak. 10:1 Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana: Herra tekee ukkospilvet ja
antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle.
”Käyttäen kuvausta syys- ja kevätsateesta, mitkä itämailla sattuvat kylvön ja
sadonkorjuun aikoihin, heprealaisprofeetat ennustivat hengellisen armon tavallista
runsaampaa vuodattamista Jumalan seurakunnalle. Hengen vuodatus apostolien
päivinä merkitsi varhais- eli syyssateen alkua, ja tulos oli ihana. Tosi seurakunta on
kokeva Hengen pysyvää läsnäoloa ajan loppuun asti. Mutta lähellä maan elonkorjuun
päättymistä on luvattu erikoinen hengellisen armon vuodatus valmistamaan
seurakuntaa Ihmisen Pojan tulolle. Tätä Hengen vuodatusta verrataan myöhäis- eli
kevätsateeseen, ja tätä lisävoimaa kristittyjen tulee rukoilla Herralta »kevätsateen
aikana».” - Apostolien teot s. 44
5. Kuten maanviljelijä rukoilee Herraa antamaan sadetta, jotta hänen kasvinsa
kasvaisivat ja hedelmänsä kypsyisivät, mitä meidän tulee tehdä, jotta
saisimme Pyhän Hengen?
Jaak. 5:7 Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies
odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen
Sapattikoululäksyt

28

2. neljännes 2015

sateen ja keväisen.
Ef. 6:18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika
Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien
pyhien puolesta;
”'Pyydä Herralta sadetta kevätsateen aikaan.' Älä luota tyytyväisenä siihen, että
tavalliseen tapaansa sade tulee. Pyydä sitä. Siemenen kasvu ja kehitys ei lepää
ainoastaan maanviljelijän vastuulla. Vain Jumala voi kypsyttää sadon, mutta siihen
tarvitaan ihmisen yhteistyötä. Jumalan työ meidän puolestamme vaatii mieliltämme
toimintaa, uskon harjoittamista. Meidän on etsittävä Hänen suosiotaan koko
sydämestämme, jotta armon sade tulisi meille. Meidän tulee käyttää hyväksemme
jokainen tilaisuus, jossa voimme saada itsellemme siunauksen. Kristus on sanonut:
'Missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimessäni, olen minä heidän kanssaan.'
Seurakunnan kokoontumiset, kuten leirikokoukset, kotiseurakunnan kokoukset ja
kaikki tapahtumat, joissa tehdään henkilökohtaista työtä sielujen hyväksi, ovat
Jumalan osoittamia tilaisuuksia kevät- ja syyssateeseen.” - Testimonies to Ministers
and Gospel Workers s. 508
Siunattujen Hengen sadekuurojen odottaminen
6. Missä voimassa meidän on rukoiltava? Onko osallistumisemme seurakunnan
kokoontumisiin kaikki, mitä tarvitaan jotta Herra antaa meille Pyhän
Henkensä?
Juuda 20, 21 Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne
perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan
rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta
iankaikkiseksi elämäksi.
Ps. 119:1-3 Autuaat 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!
”Älköön kukaan ajatelko, että jos osallistuu näihin kokoontumisiin, on työ tehty.
Pelkkä osallistuminen näihin kokouksiin ei tuo siunausta sielulle.... Siksi meidän ei
tule olla rukoilematta. Meidän ei tule luottaa tavalliseen kaitselmuksen työhön.
Meidän on rukoiltava, että Jumala avaisi elämän veden lähteen. Ja meidän on itse
otettava elävä vesi vastaan. Rukoilkaamme nyt katuvaisin sydämin, jotta ehtoosateen
aikana armon sade tulisi päällemme. Rukouksemme tulisi sisältyä jokaiseen
kokoukseen, jotta tänä aikana Jumala antaisi lämpöä ja kosteutta sieluumme. Kun
etsimme Jumalaa, jotta saisimme Pyhän Hengen, se saa meissä aikaan nöyryyttä,
riippuvuutta Jumalasta, kun ehtoosade tulee. Jos rukoilemme uskossa siunausta,
saamme sen niin kuin Jumala on luvannut.” - Testimonies to Ministers and Gospel
Workers s. 508
7. Onko lupaus Pyhästä Hengestä kaikille uskoville yhteinen? Kuka tulee
olemaan etuoikeutettu saamaan lupauksen täyttymyksen?
Aam. 4:7 Minä pidätin teiltä sateen, kun vielä oli kolme kuukautta elonkorjuuseen.
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Minä annoin sataa toiselle kaupungille, mutta toiselle kaupungille en antanut sataa;
toinen pelto sai sadetta, ja toinen, jolle ei satanut, kuivui.
”Vain ne, jotka elävät saamansa valon mukaan, tulevat saamaan suuremman valon.
Jos emme päivittäin edisty kristillisissä hyveissä, emme tule tunnistamaan Pyhän
Hengen ilmentymistä ehtoosateessa. Se saattaa sataa sydämiin ympärillämme, mutta
emme huomaa tai saa sitä. Voimme olla varmoja, että kun Pyhä Henki vuodatetaan,
ne, jotka eivät ottaneet vastaan ja arvostaneet syyssadetta eivät ymmärrä kevätsateen
arvoa.” - Testimonies to Ministers and Gospel Workers s. 507, 399
Henkilökohtaista opiskelua varten
”Siemenessä on elämä ja maassa voimaa, mutta ellei ääretön Voima toimi yötä
päivää, ei siemen tuota satoa. Kostuttavien sadekuurojen on langettava janoaville
pelloille, auringon täytyy luovuttaa lämpöään, ja maahan kätketty siemen täytyy
sähköistää. Luoja yksin voi saada istuttamansa elämän versomaan. Jokainen siemen
kasvaa ja jokainen kasvi kehittyy vain Jumalan voimasta.” - Kristuksen vertaukset s.
40
”Kun seurakunnista tulee eläviä, toimivia seurakuntia, Pyhä Henki annetaan
vastauksena heidän vilpittömiin pyyntöihinsä.... Silloin taivaan ikkunat avautuvat
ehtoosateelle.” - (Review and Herald, 25. helmikuuta 1890) Last Day Events s. 193
*****
8
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Pyhä Henki helluntaina
”Kristuksen aikaan monet kuulivat evankeliumin, mutta väärän opetuksen
sokaisemina he eivät nähneet, että tuo nöyrä galilealainen opettaja oli Jumalan
lähettämä. Mutta kun Kristus taivaaseen astumisensa jälkeen nousi sen valtakuntansa
valtaistuimelle, jossa hän toimii ihmisten välimiehenä, se ilmaistiin Pyhän Hengen
vuodatuksella. Henki annettiin helluntaipäivänä. Kristuksen todistajat julistivat
ylösnousseen Vapahtajan voimaa. Taivaallinen valo loisti Kristuksen vihollisten
pettämien sokaistuun mieleen. Kun apostolit julistivat sitä kirkkautta, joka
ainokaisella Pojalla on Isältä, se sai kolmetuhatta sielua vakuuttuneeksi.” Kristuksen vertaukset s. 81
Lupauksen odottaminen
1. Mitä
ohjeita
Jeesus
antoi
opetuslapsilleen
juuri
ennen
taivaaseenastumistaan?
Luuk. 24:49 Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta
te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."
Apt. 1:4, 5 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää
lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te
olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä
Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."
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”Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemisen jälkeen tämän maailman
juutalaiset, papit ja johtajat olettivat näkevänsä opetuslapset lyötyinä ja rohkeutta
vailla, koska heidän Herransa oli tapettu. Opetuslapset saattoivat ymmärtää olevansa
vaarassa ja että heidän olisi parempi lähteä pois Jerusalemista; jotkut ehkä sanoivat:
'Älä jää tänne, tai jos jäät, älä mainitse Kristuksen nimeä, sillä Häntä pidetään
huijarina.' Mutta Kristus oli sanonut: 'Jääkää Jerusalemiin kunnes saatte voiman
ylhäältä.' Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen he aloittivat työnsä Jerusalemissa ja
antoivat sen levitä tuosta kaupungista maailman kaukaisempiinkin kolkkiin.” Review and Herald, 22. huhtikuuta 1890
”Kristuksen käskyä noudattaen he odottivat Jerusalemissa Isän lupauksen täyttymistä
— Hengen vuodatusta. Mutta he eivät odottaneet joutilaina. Raamattu sanoo, että »he
olivat alati
pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa» (Luuk. 24: 53). Niin ikään he kokoontuivat
esittämään pyyntönsä Isälle Jeesuksen nimessä. He tiesivät, että heillä oli Edustaja
taivaassa, Puolustaja Jumalan valtaistuimen luona.” - Apostolien teot s. 30
2. Millä tavalla opetuslapset odottivat lupauksen täyttymistä?
Apt. 1:12-14 12. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan
Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä. Ja kun he olivat
tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat:
Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja
Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja Juudas Jaakobin poika.
Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian,
Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.
”Odottaessaan lupauksen täyttymistä opetuslapset nöyrryttivät sydämensä tosi
parannukseen ja tunnustivat epäuskonsa. Muistellessaan, mitä Kristus oli puhunut
ennen kuolemaansa, he käsittivät nyt täydellisemmin hänen sanojensa merkityksen.
Heidän muististaan häipyneet totuudet palautuivat jälleen heidän mieleensä, ja niitä
he toistivat toisilleen. Opetuslapset rukoilivat tavattoman hartaasti, että he saisivat
kykyä kohdata ihmisiä ja päivittäisessä seurustelussaan puhua sanoja, jotka
johtaisivat syntisiä Kristuksen luo. He poistivat kaikki erilaisuudet ja kaiken ylivallan
tavoittelun, ja näin he lähentyivät toisiaan kristillisessä yhteydessä. He pääsivät myös
yhä lähemmäksi Jumalaa, ja tällöin he huomasivat olleensa etuoikeutettuja
saadessaan olla niin läheisessä yhteydessä Jeesukseen. Suru täytti heidän mielensä
heidän muistellessaan, miten monesti he olivat murehduttaneet häntä hitaalla
käsityskyvyllään, kun eivät olleet ymmärtäneet niitä läksyjä, joita hän heidän
parhaakseen oli koettanut opettaa heille.” - Apostolien teot s. 31
3. Mitä ajatuksia tuli opetuslasten mieleen, kun he muistivat tehtävän, jonka
heidän Mestarinsa oli antanut heille?
Luuk. 24:46-48 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja
kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien
anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen
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Jerusalemista. Te olette tämän todistajat.
Apt. 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja
aina maan ääriin saakka."
”Patriarkkojen aikana Pyhän Hengen vaikutus ilmeni usein huomattavalla tavalla
mutta ei koskaan täyteydessään. Nyt, Vapahtajan kehotusta noudattaen, opetuslapset
anoivat tätä lahjaa, ja taivaassa Kristus liitti siihen oman esirukouksensa. Ansionsa
perusteella hän pyysi Hengen lahjaa vuodattaakseen sen kansalleen.” - Apostolien
teot s. 32
”Jeesus sanoo: 'Saatte voiman kun Pyhä Henki tulee teihin ja teistä tulee minun
todistajiani.' Pyhän Hengen ja elävien todistajien yhteenliittymä tulee varoittamaan
maailmaa. Välikappale, jonka kautta taivaallinen sanoma annetaan, on Jumalan
työntekijä ja Pyhä Henki antaa jumalallisen arvovallan totuuden sanalle.” - Review
and Herald, 4. huhtikuuta 1893
Lupauksen täyttyminen
4. Kuinka kauan heidän oli odotettava lupauksen täyttymistä? Millä
mahtavalla tavalla Jeesuksen lupaus täyttyi helluntaina?
Apt. 1:5; 2:1-3 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä
Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." … Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat
he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt
väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin
tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.
”Henki laskeutui odottavien, rukoilevien opetuslasten ylle niin runsaana, että
jokainen sydän koki sen. Ääretön ilmaisi itsensä voimallisesti seurakunnalleen. Oli
kuin tätä vaikutusta olisi entisinä aikakausina pidätelty ja nyt koettu taivaan
iloitsevan saadessaan vuodattaa seurakunnalle Hengen armon runsautta. Ja nyt
Hengen vaikuttaessa kuultiin samalla kertaa katumuksen ja tunnustuksen sanoja,
syntinsä anteeksisaaneiden ylistyslauluja sekä kiitoksen ja profetian sanoja. Koko
taivas kumartui alas katselemaan ja ihailemaan äärettömän, käsittämättömän
rakkauden viisautta. Haltioissaan ihmettelevät apostolit huudahtivat: »Tässä on
rakkaus.» He tarttuivat ylhäältä annettuun lahjaan. Ja mikä oli seurauksena? Juuri
voimalla teroitettu ja taivaan salamoiden karaisema Hengen miekka tunkeutui
epäuskon lävitse.” - Apostolien teot s. 32
Hengen vuodattamisen seuraukset
5. Mitä tapahtui opetuslapsille, kun he saivat Pyhän Hengen erityisen
vuodatuksen? Kuinka monta ihmistä kääntyi tuona ihanana päivänä?
Apt. 2:4-8, 41 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua
muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa
asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan
alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat
ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he
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hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole
galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme
syntyneet? … Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä
lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
”Kristuksen harjoittamina opetuslapset olivat oppineet tuntemaan Hengen tarpeensa.
Ja Hengen opettamina he saivat lopullisen pätevyyden ja lähtivät täyttämään
elämäntehtäväänsä.
He eivät enää olleet tietämättömiä ja kouliintumattomia. He eivät enää olleet pelkkien
irrallisten yksilöiden tai epäsopuisten, ristiriitaisten ainesten ryhmittymä. He eivät
enää tavoitelleet maailmallista suuruutta. He toimivat »yksimielisesti», ja heillä »oli
yksi sydän ja yksi sielu» (Ap.t. 2: 46; 4: 32). Kristus täytti heidän ajatuksensa, ja
heidän toiveensa oli hänen valtakuntansa edistäminen. Mieleltään ja luonteeltaan he
olivat tulleet Mestarinsa kaltaisiksi, ja ihmiset »tunsivat heidät niiksi, jotka olivat
olleet Jeesuksen kanssa» (Ap.t. 4: 13).” - Apostolien teot s. 37, 38
”Tämä taivaallinen valo kirkasti Kristuksen opetuslapsille selittämät kirjoitukset
täydelliseksi totuudeksi. Nyt väistyi verho, joka oli estänyt heitä näkemästä sitä
kaikkea, mikä oli tullut poistetuksi, ja he käsittivät täysin selvästi Kristuksen tehtävän
tarkoituksen ja hänen valtakuntansa luonteen. He saattoivat puhua voimakkaasti
Vapahtajasta, ja heidän selvittäessään kuulijoilleen pelastussuunnitelmaa monet
tulivat täysin vakuuttuneiksi. Pappien juurruttama perimätieto ja taikausko häipyivät
heidän mielestään, ja he omaksuivat Vapahtajan opetukset.” - Apostolien teot s. 36
6. Mikä varmuus opetuslapsilla oli? Millaista vastuuta he tunsivat?
Apt. 2:32, 36; 4:20, 29-31 Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia
me kaikki olemme… Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on
hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte." …
mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet." … Ja nyt,
Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua
sinun sanaasi; ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja
ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta." Ja kun he olivat
rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä
Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.
”Helluntai toi heille taivaallista valistusta. Nyt selvisivät totuudet, joita he eivät olleet
ymmärtäneet Kristuksen ollessa heidän kanssaan. He omaksuivat pyhän Sanan
opetukset sellaisella uskonvarmuudella, mitä he eivät olleet kokeneet koskaan
aikaisemmin. Heille ei enää ollut pelkkä uskon asia, että Kristus oli Jumalan Poika.
He tiesivät, että vaikka hän olikin verhoutunut ihmisyyteen, hän todella oli Messias,
ja he todistivat kokemuksestaan maailmalle niin luottavaisesti, että se osoitti Jumalan
olevan heidän kanssaan. He saattoivat lausua Jeesuksen nimen vakuuttavasti, sillä
eikö hän ollut heidän Ystävänsä ja vanhempi Veljensä? Läheinen yhteys Kristukseen
asetti heidät yhdessä hänen kanssaan taivaallisiin. Miten palavalla kielellä he
esittivätkään ajatuksensa todistaessaan hänestä! Heidän sydämensä oli tulvillaan niin
täyttä, niin syvää ja niin kauaskantoista hyväntahtoisuutta, että se pakotti heidät
Sapattikoululäksyt

33

2. neljännes 2015

viemään todistusta Kristuksen voimasta maan ääriin saakka. Palavasti he halusivat
jatkaa hänen aloittamaansa työtä. He tajusivat taivaallisen velkansa suuruuden ja
vastuun työstään. Pyhän Hengen vuodatuksen vahvistamina he lähtivät intoa täynnä
laajentamaan ristin voittoja.” - Apostolien teot s. 38
7. Kuinka seurakunnan jäsenet elivät ja kasvoivat noina uskomattominä
päivinä Hengen mahtavasta voimasta kääntyneinä?
Apt. 2:42-47; 4:32 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä
ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta
ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat
yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat
kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti
pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen
yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra
lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen… Ja uskovaisten
suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut
omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä.
”Jokainen kristitty näki veljessään jumalallisen rakkauden ja laupeuden ilmennyksen.
Heillä oli yksi pääharrastus, yksi ainoa kilvoittelun kohde syrjäytti kaikki muut.
Uskovien valtahaluna oli ilmentää Kristuksen luonteen kaltaisuutta ja toimia hänen
valtakuntansa laajentamiseksi.” - Apostolien teot s. 39, 40
”Kun Pyhä Henki vuodatettiin alkuseurakunnan ylle, veljet rakastivat toisiaan. 'He
söivät ruokansa sydämen ilolla ja yksinkertaisuudella kiittäen Herraa ja ollen
toistensa suosiossa: ja Herra lisäsi seurakuntaansa päivittäin pelastuneita.' Näitä
alkuperäisiä kristittyjä oli vain muutamia, eikä heillä ollut vaurautta tai kunniaa, silti
heillä oli valtava vaikutus. Maailman valo loisti heistä. He olivat kauhuksi
pahantekijöille missä ikinä heidän luonteensa tai oppinsa tultiin tuntemaan. Tämän
takia syntiset vihasivat heitä ja vainosivat heitä jopa kuolemaan asti.” Testimonies for
the Church, vol. 5, pp. 239, 240.
Henkilökohtaista opiskelua varten
“Hartain kaipuuni on sen ajan odottaminen, jolloin helluntaipäivän tapahtumat
uusiutuvat jopa suuremmalla voimalla. Johannes sanoo 'Sen jälkeen minä näin
tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen
kirkkaudestaan.' Ilm. 18.1. Silloin, kuten helluntain aikaan, kansa kuulee totuuden,
jokainen omalla kielellään”. –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, s.
1055 (1886); Last Day Events, s. 202.
“Hengen vuodatus apostolien päivinä merkitsi varhais- eli syyssateen alkua, ja tulos
oli ihana. Tosi seurakunta on kokeva Hengen pysyvää läsnäoloa ajan loppuun asti.” Apostolien teot, s. 44.
*****
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Lupaus tälle päivälle
“Jumala ei pyydä meitä tekemään omilla voimillamme työtä, joka on edessämme.
Hän on luvannut jumalallista apua kaikkiin hätätilanteisiin, joissa meidän inhimilliset
voimavaramme eivät riitä. Hän antaa meille Pyhän Hengen avuksi kaikissa
vaikeuksissa vahvistamaan toivoamme ja vakuuttamaan meitä, valaistakseen
mielemme ja puhdistamaan sydämemme...
Myös meille on annettu Kristuksen jatkuva läsnäolo. Ajan kulku ei ole muuttanut
mitään Hänen lupauksestaan. Hän on meidän kanssamme yhtä todellisesti kuin Hän
oli opetuslastensa kanssa, ja Hän tulee olemaan kanssamme loppuun asti. “–
Testimonies for the Church, vol. 8, s. 19, 17.
Aina opetuslastensa kanssa
1. Minkä lupauksen Jeesus antoi opetuslapsilleen ennen kuin lähti heidän
luotaan?
Joh. 14:18 En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
Matt. 28:18-20 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on
annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 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."
“Tämä on Jeesus, kaiken armon elämä, jokaisen lupauksen elämä, jokaisen lain
elämä, jokaisen siunauksen elämä. Jeesus on merkitys, kunnia ja tuoksu, elämä
itsessään. 'Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella,
vaan hänellä on oleva elämän valkeus.' Joh. 8:12. Silloin kuninkaallinen polku, joka
on annettu lunastetuille kävellä ei ole lannistavan pimeä. Pyhiinvaelluksemme olisi
todellakin yksinäinen ja kivulias ilman Jeesusta. Hän sanoo 'En minä jätä teitä
orvoiksi.' Joh. 14:18. Kootkaamme siis jokainen lupaus. Toistakaamme niitä päivisin
ja mietiskelkäämme niitä öisin, ja olkaamme iloisia.” –Selected Messages, book 2, s.
244.
“Juuri ennen ristiinnaulitsemistaan Vapahtaja sanoi opetuslapsilleen: ' En jätä teitä
orvoiksi.' 'Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan
teidän kanssanne iankaikkisesti.' 'Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän
teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan
minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.' 'Mutta Puolustaja,
Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja
muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.' Joh.14:18, 16; 16:13;
14:26.” –Testimonies for the Church, vol. 8, s. 19.
Lupaus on kaikkia niitä varten, jotka kuulevat Jumalan kutsun
2. Mitä apostoli Pietari vahvisti koskien kauaskantoista lupausta Pyhästä
Sapattikoululäksyt

35

2. neljännes 2015

Hengestä?
Ap.t. 2:38, 39. Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä
kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte
Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja
kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."
“Jumalan työkenttä on maailma. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: 'vaan, kun Pyhä Henki
tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.' 'Ja että
parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille
kansoille, alkaen Jerusalemista.' Ap.t. 1:8; Luuk 24:47. Pietari sanoi uskoville: 'Sillä
teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat,
ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.' Ap.t. 2:39.” –Testimonies for the
Church, vol. 8, s. 56, 57.
“Jumala on luvannut meille kaiken voiman; teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on
annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme,
kutsuu.” –Conflict and Courage, s. 118.
3. Kuinka pitkään Pyhä Henki oli pysyvä opetuslasten luona? Mitä on
vahvistettu todistuksissa?
Joh. 14:16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan
olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti
”Pyhän Hengen lupaus ei rajoitu mihinkään aikakauteen tai rotuun. Kristus julisti,
että hänen seuraajansa saisivat kokea hänen Henkensä jumalallista vaikutusta
loppuun asti. Helluntaipäivästä nykyaikaan asti Puolustaja on lähetetty kaikille, jotka
ovat täysin jättäytyneet Herralle ja hänen palvelukseensa. Kaikille, jotka ovat
vastaanottaneet Kristuksen omakohtaisena Vapahtajanaan, Pyhä Henki on tullut
neuvonantajaksi, pyhittäjäksi, oppaaksi ja todistajaksi. Mitä läheisemmin uskovaiset
ovat vaeltaneet Jumalan yhteydessä, sitä selvemmin ja voimakkaammin he ovat
todistaneet Lunastajansa rakkaudesta ja hänen pelastavasta armostaan. Miehet ja
naiset, jotka vainon ja ahdistusten pitkinä vuosisatoina saivat elämässään kokea
Hengen runsasta läsnäoloa, ovat olleet merkkeinä ja ihmeinä maailmassa. Enkelien ja
ihmisten edessä he ovat ilmentäneet lunastavan rakkauden muuttavaa voimaa.” Apostolien teot, s. 40.
”Tämä lupaus kuuluu meille aivan yhtä varmasti kuin se kuului opetuslapsille...
Polvistukoon jokainen seurakunnan jäsen Jumalan edessä, ja rukoilkoon vilpittömästi
Hengen saamista. Huuda, 'Herra, lisää uskoani. Anna minun ymmärtää Sinun sanaasi;
sillä Sinun sanasi tuo valon. Virkistä minut läsnäolollasi. Täytä sydämeni
Hengelläsi.'” –God’s Amazing Grace, s. 191.
Kokemukset apostolien aikana
4. Kuinka apostoli Pietari sai voiman, kun hän pelottomasti julisti sanomaa
kansan johtajille? Millaisen suuren vaikutuksen Pyhä Henki sai aikaan
apostoleissa huolimatta juutalaisen viranomaisten uhasta?
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Ap.t. 4:8, 31 Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan
hallitusmiehet ja vanhimmat! … Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he
olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan
sanaa rohkeasti.
“Tätä vakuuttavaa todistusta ei olisi voitu antaa ennen Kristuksen ristiinnaulitsemista,
mutta Hän oli luvannut: 'Teette yhä suurempia tekoja, sillä menen Isäni luo.' Kristus
oli noussut Isänsä luo. 'Ja suurella voimalla apostolit todistivat Herran Jeesuksen
ylösnousemusta ja heidän kaikkien osaksi lankesi suuri armo.' Kristuksen torjumisen
ja ristiinnaulitsemisen, ylösnousemuksen ja ylentymisen näkymät olivat heille elävää
todellisuutta. He panivat Kristuksen lupauksen käytäntöön. Hän oli sanonut: 'Mitä
tahansa pyydättekin minun nimessäni, sen minä teen jotta Isä tulisi kirkastetuksi
Pojassa.'” - Review and Herald, 18. kesäkuuta 1895
“Meidän on löydettävä voimamme siitä, mistä varhaiset opetuslapsetkin löysivät
voimansa: 'Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa .' 'Ja kun he olivat
rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä
Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa
joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään
siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä.' Apt. 1:14; 4:31,32” –
Testimonies for the Church, vol. 6, s. 140.
5. Minkä yhtälailla voimallisen todistuksen Stefanus antoi Pyhän Hengen
vaikutuksesta? Kuinka hän päätti palveluksensa?
Apt. 6;5, alkuosa, 8, 10; 7:55, 56 Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle;… Ja Stefanus,
täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa… mutta he
eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui…
Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan
kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi: "Katso, minä
näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella."
6. Kun ongelma uhkasi hajottaa apostolisen seurakunnan yhtenäisyyden ja
sopusoinnun, mikä suuri lupaus teki ratkaisun mahdolliseksi? Mitä me
voimme oppia tästä kokemuksesta?
Apt. 15:28. Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne
ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät:
“Jeesus lupasi opetuslapsilleen, 'Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä
minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä
olen teille sanonut.' 'Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät
kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän
kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.' Joh. 14:26, 16:13.” –The
Great Controversy, s. viii.
“Ainut toivo seurakunnallemme on pysyä hereillä. Ne, jotka on perustuneina sanan
totuuteen, ne, jotka punnitsevat kaikkea sillä että 'näin sanoi Herra', ovat turvassa.
Pyhä Henki johdattaa heidät Jumalan viisauteen saatanallisen toimijoiden petollisten
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viisastelujen ohi.” –Southern Union Worker, October 30, 1913.
Jumalan halukkuus lähettää Henkensä
7. Miksi me emme saa suurempaa määrää Pyhästä Hengestä nykyisin? Kuinka
halukas Jumala on lähettämään Pyhän Hengen niille, jotka sitä pyytävät?
Ilm. 3:17 Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään
tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja
alaston.
Luuk. 11:9-13. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää,
niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä
löytää, ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä
pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen
pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte
antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa
Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"
“Kun Kristus lähtiessään lupasi lähettää Pyhän Hengen edustajakseen, ei kulunut aika
ole sitä mitenkään muuttanut. Jumalan puolelta ei mikään rajoita hänen armonsa
runsautta virtaamasta maahan päin ihmisille. Ellei lupaus pääse täyttymään siinä
määrin kuin se voisi, se johtuu siitä, ettei lupausta arvosteta siinä määrin kuin pitäisi.
Jos kaikki haluaisivat, kaikki täytettäisiin Hengellä. Missä tahansa Pyhän Hengen
tarpeeseen kiinnitetään vain vähän huomiota, siellä havaitaan hengellistä kuivuutta,
hengellistä pimeyttä sekä hengellistä rappeutumista ja kuolemaa. Aina kun
vähäisemmät asiat valtaavat mielen, puuttuu jumalallinen voima, joka on
välttämätöntä seurakunnan kasvulle ja menestykselle ja joka tuo kaikki muut
siunaukset tullessaan. Kuitenkin tuo voima on tarjona äärettömän runsaana.” Apostolien teot, s. 41.
”Se määrä mitä Pyhää Henkeä saamme, on suhteessa meidän kaipaukseemme ja
uskoomme, jota on sitä varten harjoitettu... Voimme olla vakuuttuneita että saamme
Pyhän Hengen, jos me ykslöinä koettelemme Jumalan Sanaa.” –God’s Amazing
Grace, s. 207.
Henkilökohtaista opiskelua varten
“Ne, jotka helluntaina saivat voiman korkeudesta, eivät siten vapautuneet tulevista
kiusauksista ja koetuksista. Heidän todistaessaan totuudesta ja vanhurskaudesta
kaiken totuuden vihollinen syöksyi alinomaa heitä vastaan ja koetti riistää heiltä
heidän kristillisen kokemuksensa. Heidän oli pakko taistella kaikin Jumalalta saaduin
voimin päästäkseen miehinä ja naisina täyden iän määrään Kristuksessa Jeesuksessa.
Päivittäin he rukoilivat lisää tuoretta armoa päästäkseen yhä korkeammalle
täydellistymistä kohti. Harjoittamalla uskoa Jumalaan heikoimmatkin oppivat Pyhän
Hengen vaikutuksesta kehittämään saamiaan kykyjä ja pyhittymään, puhdistumaan ja
jalostumaan. Kun he nöyrästi alistuivat Pyhän Hengen muovaavan vaikutuksen
alaisiksi, he osallistuivat jumaluuden täyteydestä ja muovautuivat jumalallisen
kaltaisiksi.” Apostolien teot, s 40-41.
Sapattikoululäksyt

38

2. neljännes 2015

”Kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa, kaikissa suruissa ja vaivoissa, kun lopputulos
näyttää synkältä ja tulevaisuus sekavalta, ja kun tunnemme olevamme avuttomia ja
yksin, Lohduttaja tullaan lähettämään vastaamaan uskon rukouksiin.” –God’s
Amazing Grace, s. 191.
*****
10
Sapattina 6. kesäkuuta 2015

Varautuminen ehtoosadetta varten, osa 1
“Meidän tulee rukoilla vilpittömästi Pyhän Hengen laskeutumista, kuten opetuslapset
rukoilivat helluntaipäivänä. Jos he tarvitsivat sitä tuolloin, me tarvitsemme sitä
enemmän tänään.” –Testimonies for the Church, vol. 5, p. 158 (1882); Last Day
Events, s. 188.
Pyhän Hengen Lahja
1. Mikä toive pitäisi jokaisella uskovalla olla?
Psalmi 143:10, viimeinen osa; Sinun hyvä Henkesi johdattakoon minua tasaista
maata.
2. Kun. 2:9. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: "Pyydä minua tekemään
hyväksesi jotakin, ennenkuin minut otetaan pois sinun tyköäsi." Elisa sanoi: "Tulkoon
minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa."
Psalmi 143:10, viimein osa 'Opeta minut tekemään sitä, mikä sinulle kelpaa, sillä
sinä olet minun Jumalani. Sinun hyvä Henkesi johdattakoon minua tasaista maata'.
Toiset käännökset ilmaisevat asian seuraavasti: “Sinä olet minun Jumalani -- opeta
minua täyttämään tahtosi! Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua tasaista tietä.” Raamattu (1992).
“Kehotan kaikkien kirkkojen kaikkia jäseniä nyt etsimään suurinta siunausta mitä
taivas tarjoaa – Pyhää Henkeä. Jos uskossa etsitte Jumalan Henkeä, otatte sitä
jatkuvasti sisään ja hengitätte sitä ulos. Päivittäin saatte tuoreen annoksen. Teidän
jokapäiväinen kokemuksenne rikastuu Jumalan rakkauden rikkaassa virrassa.
Edessänne ovat totuuden kentät, laajat voiman lähteet. Olkoon päivittäinen
rukouksenne: 'Ota meiltä minkä valitset ottaa, mutta älä pidätä Pyhää Henkeäsi
meiltä'. Meillä täytyy olla Pyhän Hengen lahja.” –The Upward Look, s. 143.
2. Mitä Herra on valmis antamaan niille, jotka pyytävät Häneltä kaikesta
sydämestään? Kenelle Jeesus pyysi päivittäistä Pyhän Henkensä kastetta?
Matt. 7:11 Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja,
kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on,
niille, jotka sitä häneltä anovat!
“Kristus jatkuvasti sai Isältä mitä hän saattoi kertoa meille... Hän eli ja opetti ja
rukoili, ei itselleen vaan muille. Aamusta toiseen, vietettyään tunteja Jumalan kanssa,
Hän tuli tuomaan taivaan valon ihmisille. Päivittäin hän sai tuoreen kasteen Pyhässä
Hengessä.” –Christ’s Object Lessons, s. 139.
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“Tämä on se keino, jolla saamme voiman, miksi emme siis isoaisi ja janoaisi Hengen
lahjaa? Miksi emme puhuisi siitä, rukoilisi sitä ja saarnaisi siihen liittyen?...
Päivittäisen Hengen kasteen tähden jokaisen työntekijän olisi tarjottava
vetoomuksensa Jumalalle. Kristittyjen työskentelijöiden ryhmien olisi kokoonnuttava
pyytääkseen erityistä apua ja taivaallista viisautta, jotta he saisivat tietää viisaan
tavan suunnitella ja toteuttaa.” - God's Amazing Grace s. 219
Täydellinen yksimielisyys
3. Mikä tila mahdollisti opetuslapsille Pyhän Hengen vastaanottamisen? Mitä
he tekivät pyytäessään voimaa, jonka Kristus oli luvannut?
Apt. 2:1; 5:42; 8:25 Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä
koolla… Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja
julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta… Ja kun he olivat todistaneet ja
Herran sanaa puhuneet, palasivat he Jerusalemiin ja julistivat evankeliumia
monessa Samarian kylässä.
1 Kor. 1:10; 12:12 Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi
riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja
sama ajatus… Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki
ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;
“Pankaa merkille, että sen jälkeen kun opetuslapset olivat päässeet täydelliseen
yksimielisyyteen, jossa heidän ei enää tarvinnut kamppailla korkeimmasta paikasta –
silloin Henki vuodatettiin. He olivat yksimielisiä. Kaikki erimielisyydet oli pantu
syrjään. Ja todistus, jonka he antoivat Hengen saamisen jälkeen, on sama.
Huomatkaa: 'Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu.' Apt. 4:32.
Hänen Henkensä liikutti koko uskovien seurakuntaa, Hänen, joka kuoli, jotta syntiset
voisivat elää.
Opetuslapset eivät pyytäneet siunausta itselleen. Heitä painoi sielujen taakka.
Ilosanoma oli kannettava jokaiseen maailman ääreen, ja he saivat voiman, jonka
Kristus oli luvannut. Silloin Pyhä Henki vuodatettiin ja tuhansia kääntyi yhtenä
päivänä.” - Testimonies for the Church vol. 8 s. 20, 21
4. Mihin seurakuntien tulisi erityisesti pyrkiä?
Room. 15:6 niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen isää.
Ef. 4:1-6 Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan,
niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa
ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään
hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette
kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra,
yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien
kautta ja kaikissa.
“Vastaus saattaa tulla äkillisellä nopeudella ja valtavalla voimalla, tai sitten se viipyy
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päiviä ja viikkoja, ja uskomme joutuu koetukselle. Mutta Jumala tietää, miten ja
milloin vastata rukoukseemme. On meidän osamme työssä olla yhteydessä
taivaalliseen kanavaan. Jumala vastaa omasta osastaan työtä. Hän on uskollinen
niille, joille on luvannut. Suuri ja tärkeä osa meille on olla yksi sydän ja yksi mieli,
pannen syrjään kaiken kateuden ja vääryyden ja odottaa ja valvoa nöyrästi anoen.
Jeesus, Edustajamme ja Päämme, on valmis tekemään hyväksemme sen, mitä Hän
teki rukoilevien ja valvovien hyväksi helluntaina.” - Spirit of Prophecy vol. 3 s. 272
(1878); Last Day Events s. 194
“Hetki voi olla nyt. Kristityt pankoot syrjään kaikki erimielisyydet ja antakoot itsensä
Jumalalle pelastaakseen eksyneet. Pyytäkööt uskossaan luvattua siunausta, ja se
tulee.” - Testimonies for the Church vol. 8 s. 21
Pyhittyminen, usko ja vilpittömyys
5. Minkä muiden asioiden pitää olla kohdallaan, jotta Herra myöntyisi
kansansa pyyntöihin?
Room. 12:11 Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa
Herraa.
1 Kor. 15:58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina
innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.
“Kun meillä on täydellinen, kokosydäminen pyhittäytyminen Kristuksen
palvelukseen, Jumala tunnistaa tämän tosiasiasn ja vuodattaa Henkeään
mittaamattomasti; mutta tämä ei tapahdu kun suurin osa seurakunnasta ei työskentele
yhdessä Jumana kanssa.” –(Review and Herald, July 21, 1896) Evangelism, s. 699.
“Jokainen yksilö on velvollinen jakamaan toisille totuutta, joka on hänellä opn.
Minkään ei saa antaa estää Kristuksen palvelijaa antamasta valoaan
kanssaihmisilleen... Meidän tulee päivittäin kasvattaa kykyämme tehdä arvokasta
työtä voittaaksemme sieluja Kristukselle. Tämä on niin arvokas työ, niin tyydyttävä
työ! Ja taivas odottaa kanavia joiden kautta voi vuodattaa taivaallista öljyä
virkistämään ja vahvistamaan tarpeessa olevia sieluja. Herra suojelee ja johdattaa
niitä, jotka antavat Hänen jumalaisen täydellisyyden virrata huuliltaan kiitollisessa
rukouksessa ja työskentelevät laupeudentyön ja rakkauden kautta, siunaamaan
ihmiskuntaa. Sellaisista työskentelijöistä tulee Jumalan pyhitettyjä työaseita.” –
Reflecting Christ, s. 102.
6. Mikä toinen tekijä on olennainen Hengen lahjan saamiselle? Missä määrin
Pyhä Henki vastaanotetaan?
Matt 21:22 Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte."
1 Kor. 2:5 ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan
voimaan.
Hepr. 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan
tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.
“Pyhä Henki vastaanotetaan siinä määrin, kuin halumme ja uskomme kohdistuu
siihen, ja sen valon ja tiedon käytön määrän mukaan, joka meille annetaan. Me emme
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ole tarpeeksi halukkaita vaivaamaan Herraa vetoomuksillamme, ja pyytämään
Häneltä Pyhän Hengen lahjaa. Herra haluaa meidän vaivaavan Häntä tässä asiassa.
Hän haluaa, että esitämme vetoomuksemme Hänen valtaistuimelleen.” –Last Day
Events, s. 188.
“Kristityt... pyytäkööt uskossa luvattua siunausta, ja se tulee, Hengen vuodatus
apostolien aikana oli varhaissade, mahtavin lopputuloksin. Mutta ehtoosade tulee
runsaampana.” - (Signs of the Times,February 17, 1914) Evangelism,s. 701
7. Mitä me voimme odottaa, jos rukoilemme Herraa totuudessa, kun haluamme
saada Pyhän Hengen?
Psalmi 145:18 Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat, kaikkia,
jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat.
Sananl. 15:29 Jumalattomista on Herra kaukana, mutta vanhurskasten rukouksen
hän kuulee.
“Jeesukselle joka antoi itsensä ihmiskunnan pelastuksen tähden, Pyhä Henki oli
annettu ilman mittaa. Niin se annetaan myös jokaiselle Kristuksen seuraajalle kun
koko sydän on antautunut Hänen asumuksekseen. Herramme itse on antanut käskyn
'täyttykää Hengellä' (Ef. 5:18), Tähän käskyyn sisältyy myös lupaus sen
täyttymisestä. Se oli Isälle mieluista että Kristuksessa ' kaikki täyteys hänessä asuisi'
ja 'ja te olette täytetyt hänessä' Kol. 1:19; 2:10.” –Thoughts from the Mount of
Blessing, s. 20.
Henkilökohtaista opiskelua varten
“Pyhän Hengen laskeutumista seurakunnan ylle katsotaan, ikään kuin se olisi
tulevaisuudessa; mutta se on etuoikeus, että meillä on se nyt. Etsi sitä, rukoile sitä,
usko siihen. Meillä täytyy olla se, ja taivas odottaa, että voi antaa sen.”. –(Review
andHerald, March 19, 1895) Evangelism, s. 701
“Minulle näytettiin, että jos Jumalan kansa ei vaivaudu tekemään osaansa, mutta
odotaa että virkistys tulee heidän päällensä ja puhdistaa heidät lihan ja hengen
saastasta ja valmistaa heidät, heidät havaitaan puutteellisiksi. Virkistys tai Herran
voima tulee vain niille jotka ovat valmistaneet itsensä tekemällä työtä, johon Jumala
heitä kehottaa, puhdisteen itsensä kaikesta lihan ja hengen saastasta, tullen
täydellisiksi Jumalan pelossa ja pyhyydessä.” –Testimonies for the Church, vol. 1, s.
619.
*****
11
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Valmistautuminen ehtoosateeseen, osa 2.
“Meille on jätetty se, että parannamme luonteen heikkoutemme ja puhdistamme
sielun temppelin kaikesta saastasta. Sitten ehtoosade lankeaa päällemme kuten
varhaissade lankesi opetuslasten päälle helluntaipäivänä.” –Testimonies for the
Church, vol. 5, s. 214.
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“Minä näin, että kukaan ei voi päästä osalliseksi 'virkistymisestä' ellei saa voittoa
kaikista helmasynneistä, ylpeydestä, itsekkyydestä, rakkaudesta maailmaan, ja
kaikista vääristä sanoista ja teoista. Meidän tulee sen tähden vetäytyä lähemmäksi ja
lähemmäksi Herraa ja vakavasti pyrkiä valmistautumaan, mikä on välttämätöntä,
jotta voisimme kestää taistelussa Herran päivänä. –Early Writings, p. 71 (1851); Last
Day Events, s.192
Synnin ristiinnaulitseminen
1. Mikä valmistelu on ehdottoman tärkeää ehtoosateen vastaanottamiselle?
Gal. 2:20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän
lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja
antanut itsensä minun edestäni.
“Kaikki, mitä meidän täytyy tehdä, on se, että pidämme astiamme puhtaina ja oikea
puoli ylöspäin ja valmistautuneena taivaallisen sateen vastaanottamiseen..... “Teidän
ei tarvitse ajatella että on erityistä aikaa kun teidät tullaan ristiinnaulitsemaan. Aika
ristiinnaulitsemiselle on nyt. Joka päivä, joka tunti, oman minän pitää kuolla, oma
minä pitää ristiinnaulita; ja sitten, kun tulee aika, jolloin Jumalan kansaa koetellaan
vakavasti, iankaikkiset käsivarret ovat ympärilläsi. Jumalan enkelit tekevät tulesta
muurin ympärillesi ja vapauttavat sinut.... Nyt täytyy oma minä ristiinnaulita – kun
on vielä työ tehtävänä; kun on vielä käyttöä annetuille kyvyille. Se on nyt, kun
meidän tulee tyhjentää ja ja puhdistaa astiamme epäpuhtauksista. Se on nyt, kun
meidät tulee pyhittää Jumalalle. Tämä on meidän työmme, joka hetki. Teidän ei tule
odottaa mitään erityistä ajanjaksoa työlle; se on tänään. Annan itseni Jumalalle
tänään....” –The Upward Look,s. 283.
2. Mitä ohjeita annetaan innoitetuissa kirjoituksissa koskien syntiä ja sen
voimaa sieluun?
Rom. 6:11-14 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä
Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa
ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille, älkääkä antako jäseniänne
vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina,
Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä
vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on? Saammeko
tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! Ettekö tiedä, että
kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te
tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
“Sinun tulee laittaa syntisi pois heti, kun näet sen... älä jätä tilaa sille, että voitat sen
asteittain; tulet yrittämään vähä vähältä jättää synnin. Nyt, kun tänään on kutsuttu,
vastaa kutsuun äläkä koveta sydäntäsi... Synti ristiinnaulitsi Herran. Miksi et
kääntyisi pois siitä inhoten? Miksi et rakastaisi kuten Herra rakasti, ja vihasi asioita
joita Kristus vihasi? Hän on valmistanut riittävästi tukea sinulle jotta voit, Hänen
kauttaan, olla enemmän kuin voittaja. –The Upward Look, s. 283.
“Tahdotteko päästä kirkkauteen nauttiaksenne siitä kaikesta, mitä Jumala on
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valmistanut niille, jotka häntä rakastavat ja jotka ovat valmiit kärsimään hänen
tähtensä? Jos tahdotte, niin teidän täytyy kuolla elääksenne. Valmistukaa!
Valmistukaa! Valmistukaa! Teidän tulee valmistautua perusteellisemmin, kuin mitä
tähän saakka olette valmistautuneet, sillä Herran päivä tulee kauheana, kiukulla ja
vihan vimmalla maata autioksi asettamaan ja sen syntisiä sieltä teloittamaan.
Uhratkaa kaikki Jumalalle! Laskekaa kaikki hänen alttarilleen — itsenne,
omaisuutenne, niin kaikki — elävänä uhrina! Kunniaan pääsy edellyttää kaiken
luovuttamista.” HK. s. 76
3. Mikä vakava kutsu on ulotettu kaikille koskien ihmisen Pojan toista
tulemista?
Aam. 4:12 Sentähden minä teen sinulle, Israel, näin. Koska minä tämän sinulle teen,
niin valmistaudu, Israel, kohtaamaan Jumalaasi.
Matt. 24:44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen
Poika tulee.
“Mutta ellei Jumalan nykyisen seurakunnan jäsenillä ole elävää yhteyttä kaiken
hengellisen kasvun Antajaan, he eivät ole valmiita, kun sadonkorjuuaika tulee.
Elleivät he kunnosta lamppujaan ja pidä niitä palavina, he eivät tule saamaan
lisäarmoa erikoisen tarpeen aikoina.” ”Mutta lähellä maan elonkorjuun päättymistä
on luvattu erikoinen hengellisen armon vuodatus valmistamaan seurakuntaa Ihmisen
Pojan tulolle. Tätä Hengen vuodatusta verrataan myöhäis- eli kevätsateeseen, ja tätä
lisävoimaa kristittyjen tulee rukoilla Herralta »kevätsateen aikana». Vastaukseksi
»Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot». »Hän — — vuodattaa teille
sateen, syyssateen ja kevätsateen» (Sak. 10: 1; Jooel 2: 23).” Apostolien teot, s. 44.
Valmiina Herran päivää varten
4. Miksi valmistautuminen ehtoosadetta varten on korvaamattoman tärkeää?
Hebr. 12:14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei
kukaan ole näkevä Herraa;
Fil. 1:9,10 Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi
tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te
Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi,
”Niiden, jotka elävän Jumalan sinetillä merkitään ja joita ahdistuksen aikana
suojellaan, täytyy heijastaa Jeesuksen kuvaa täydellisesti. Minä näin monien
laiminlyövän tuiki tarpeellisen valmistautumisen ja odottavan »virvoitusta» ja
»iltasadetta» tullakseen niiden kautta soveliaiksi kestämään Herran päivänä ja
elämään hänen edessään. Oi, kuinka monen minä näinkään olevan ilman suojaa
ahdistuksen ajalla! He olivat laiminlyöneet välttämättömän valmistuksen eivätkä siitä
syystä voineet saada virvoitusta, minkä kaikkien niiden täytyy saada, jotka tahtovat
tulla soveliaiksi elämään pyhän Jumalan edessä. Ne, jotka kieltäytyvät antautumasta
profeettojen kuritettaviksi ja jotka eivät liioin puhdista sielujaan koko totuuden
kuuliaisuudessa, vaan ovat taipuvaisia uskomaan tilaansa paljon paremmaksi, kuin
mitä se itse asiassa on, saavuttavat vitsausten vuodattamisajan, ja silloin he
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ymmärtävät, että olisivat tarvinneet kuritusta, muovailua ja tasoitusta tullakseen
rakennukseen kelvollisiksi... Minä näin, ettei »virvoituksesta» tullut osalliseksi
kukaan, joka ei saanut voittoa jokaisesta helmasynnistä, ylpeydestä, itsekkyydestä,
maailman rakkaudesta ja jokaisesta väärästä sanasta ja teosta. Sen vuoksi meidän
tulisi vetäytyä yhä lähemmäksi ja lähemmäksi Herraa ja vakavasti etsiä tätä
välttämätöntä valmistusta kestääksemme taistelussa Herran päivänä. Muistakoon
kukin, että Jumala on pyhä ja että ainoastaan pyhät olennot voivat asua hänen
läheisyydessään.” HK. s. 81
5. Mitä voimallista apua saavat kaikki, jotka taistelevat syntiä vastaan?
Kol 1:11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina
olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
Ef. 3:20 Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin
kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä
vaikuttaa,
“Meillä on suuria voittoja saavutettavanamme, ja taivas hävittävänämme, jos emme
niitä saavuta. Lihallinen sydän tulee ristiinnaulita; sillä se on taipuvainen moraaliseen
rappioon, jonka loppu on kuolema. Mikään muu kuin elämää antava evankeliumin
vaikutus ei auta sydäntä. Rukoile, että Pyhän Hengen valtavat voimat kaikessa
elävöittävässä ja voimistavassa ja muuttavassa voimassa ovat kuin sähköisku
halvaantuneelle sielulle, saaden jokaisen hermon sykkimään uutta elämää, palauttaen
koko ihmisen kuolleesta, maallisesta, aistillisesta tilasta hengelliseen terveyteen. Te
tulette siis osallisiksi jumalallisesta luonnosta, te, jotka olette paenneet sitä rappiota
joka on himon kautta maailmassa; ja sieluissanne tulee heijastumaan Hänen kuvansa,
jonka arpien kautta sinä olet parantunut”. –Testimonies for the Church, vol. 5, s. 267.
Ole valmis nyt!
6. Tuleeko koskaan olemaan sopivampaa aikaa kuin nyt valmistautua
ehtoosadetta varten? Milloin meidän täytyy valmistautua?
Hebr. 3:12-15 Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen
sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehoittakaa toisianne joka
päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin
pettämänä paatuisi; sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain
pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. Kun
sanotaan: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako
sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa",
“Kolmannen enkelin sanoma paisuu voimakkaaksi huudoksi, eikä sinun pidä tuntea
vapautta jättää huomioimatta tämänhetkistä velvollisuutta, ja leikitellä ajatuksella,
että jossain tulevaisuudessa saat suuren siunauksen, jolloin ilman mitään omaa
ponnisteluasi tapahtuu valtava uudistuminen. Tänään sinun on annettava itsesi
Jumalalle, jotta Hän voi tehdä sinusta kantajan kunnialleen ja palveluksensa täyttäjän.
Tänään sinun on annettava itsesi Jumalalle, jotta tyhjentyisit itsestäsi, kateudesta,
mustasukkaisuudesta, pahoista ajatuksista, riidoista, kaikesta mikä ei kunnioita
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Jumalaa. Tänään sinun on puhdistettava astiasi, jotta se olisi valmis taivaallista
kastetta varten, valmis ehtoosateen kuuroille; sillä myöhäisempi sade tulee, ja
Jumalan siunaus täyttää kaikki sielut, jotka on puhdistettu saastasta. Meidän työmme
on antaa tänään sielumme Kristukselle, jotta olisimme kelvollisia Herran
virvoituksen aikana – kelvollisia Pyhän Hengen kasteelle. –(Review and Herald,
March 22, 1892) Selected Messages, book 1, s. 190, 191.
7. Millainen meidän käytöksemme tulisi olla joka hetki?
Matt 24:44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen
Poika tulee.
Apt. 3:19,20 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin
pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on
teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.
1 Piet. 1:13 Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi
toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.
“ En voi puhua mistään tietystä ajasta, jolloin Pyhän Hengen vuodatus tapahtuu – kun
voimakas enkeli laskeutuu taivaasta, ja yhtyy kolmannen enkelin päättävään työhön
tässä maailmassa; sanomani on, että turvamme on siinä, että valmistaudumme
taivaalliseen virvoitukseen, ja että lamppumme ovat kunnossa ja palavat. Kristus on
käskenyt meitä valvomaan; ' hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.' 'Odota ja
rukoile' on käsky jonka meille on antanut Vapahtajamme. Päivästä päivään meidän
tulee etsiä Jumalan Hengen valistusta, jotta se voi tehdä työnsä meidän sielussamme
ja luonteessamme. Voi, kuinka paljon aikaa on haaskattu antaen huomiota joutaville
asioille. Kadu ja käänny, jotta syntisi pyyhitään pois, kun virvoituksen aika tulee
Herran kasvoilta. –(Review and Herald,March 29, 1892) Selected Messages, book 1,
s. 192.
Henkilökohtaista opiskelua varten
“Saatana ei pelkää mitään muuta niin paljon, kuin että Jumalan kansa raivaan tien
poistamalla kaikki esteet, jotta Herra voi langettaa Henkensä velttoon seurakuntaansa
ja katumattomaan seurakuntaan. Jos saatana saisi tahtonsa läpi, ei tulisi toista
herätystä, pientä tai suurta, ajan loppuun saakka. Mutta me emme ole tietämättömiä
hänen keinoistaan. On mahdollista vastustaa hänen voimaansa. Kun tie on valmistettu
Jumalan Hengelle, siunaus tulee. Saatana ei voi enää estää siunauksen sadetta, joka
laskeutuu Jumalan kansalle sen enempää, kuin hän voi sulkea taivaan akkunoita
maan päälle lankeavalta sateelta. Pahantekijät ja paholaiset eivät voi estää Jumalan
työtä, tai sulkea hänen läsnäoloaan Hänen kansansa kokoontumisista, jos he
alistunein ja katuvaisin sydämin tunnustavat ja panevat pois kaikki syntinsä, ja
uskossa tarttuvat Hänen lupauksiinsa. Jokainen houkutus, jokainen vastustava
vaikutus, oli se avointa tai salaista, voidaan menestyksekkäästi välttää, 'Ei sotaväellä
eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.' Sak. 4:6” –
SelectedMessages, book 1, p. 124.
Luuk. 21:36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä
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kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."
*****
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Ehtoosade
“Ennen kuin Jumalan tuomiot lopullisesti kohtaavat maata, tapahtuu Jumalankansan
keskuudessa sellainen alkuperäisen jumalisuuden elpyminen, jota ei ole nähty
apostolien ajan jälkeen. Jumalan Henki ja voima vuodatetaan hänen lastensa ylle.” –
Suuri taistelu, s. 459
Sadon kypsyminen
1. Mitä Herra antoi kansalleen sopivana aikana? Mitä ehtoosade saa aikaan?
Jer. 5:24 Eivätkä he sano sydämessänsä: "Peljätkäämme Herraa, Jumalaamme, joka
antaa sateen, syyssateen ja kevätsateen ajallansa, ja säilyttää meille elonkorjuun
määräviikot."
“Ehtoosade kypsyttää maan sadon, ja se edustaa hengellistä armoa, joka valmistaa
seurakuntaa Ihmisen Pojan tuloa varten. Mutta ellei varhaissade olisi langennut, ei
olisi elämää; vihreä lehteä ei orastaisi. Elleivät aikaisemmat sadekuurot olisi tehneet
työtään, myöhäisempi sade ei valmistaisi jyvän kasvua.” –Testimonies to Ministers
and Gospel Workers, s. 506
2. Mitä tapahtuu ehtoosateen aikana?
Joel 2:23 Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne,
sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen,
syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.
”Silloin suoritetaan samanlainen työ kuin helluntaipäivänä. Niin kuin »syyssade»
annettiin Pyhän Hengen vuodatuksena evankeliumin julistamisen alussa saattamaan
oraalle kallisarvoista kylvöä, niin annetaan »kevätsade» sen lopussa kypsyttämään
satoa. »Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma
kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan.»
Hoos. 6:3. »Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne,
sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen,
syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.» Jooel 2:23. »On tapahtuva
viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle.»
»Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.» Apt.
2:17, 21. ST.
3. Mitä profeetta Joel ennusti ehtoosadetta koskien?
Joel 2:28, 29 Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja
teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat,
nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä
Sapattikoululäksyt

47

2. neljännes 2015

niinä päivinä vuodatan Henkeni.
Apt. 2:17, 18 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan
Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja
nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini
ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
”Maailman historian loppukohtauksissa monet lapset ja nuoret (jotka saavat oikean
kristillisen kasvatuksen) hämmästyttävät kansaa totuuden todistuksillaan, jotka he
tuovat esiin yksinkertaisuudella ja kuitenkin hengellä ja voimalla. Heidät on opetettu
pelkäämään Herraa, ja heidän sydämensä ovat pehmentyneet Raamatun huolellisesta
ja hartaasta tutkiskelusta. Lähitulevaisuudessa moni lapsi tulee saamaan Pyhän
Hengen ja julistamaan totuutta maailmalle.... He tekevät maailmassa työtä, jota pahan
voimat eivät voi vastustaa.” - My Life Today s. 62
”Hän nostaa tavallisten miesten ja naisten keskuudesta ihmisiä tekemään työtä, niin
kuin Hän muinoin kutsui kalastajat opetuslapsikseen. Pian tulee herätys, joka yllättää
monet. Ne, jotka eivät ymmärrä sitä, mitä on tehtävä, tulevat ohitetuiksi ja taivaalliset
viestintuojat tekevät työtä niiden parissa, joita kutsutaan tavallisiksi ihmisiksi, tehden
heistä sopivat viemään totuutta moniin paikkoihin.” - Last Day Events s. 204
Koko maailmassa
4. Kuinka kauaksi evankeliumin julistus tulee leviämään ehtoosateen aikana?
Matt. 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa
maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.
Luuk. 24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen
nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
”Voimakkaan huudon aikana seurakunta, jota auttaa Herran väliintulo, jakaa tietoa
pelastuksesta niin voimallisesti, että valo tulee viedyksi jokaiseen kylään ja
kaupunkiin.” - Evangelism s. 694 (1904); Last Day Events s. 208
”Evankeliumin suurta työtä ei päätetä pienemmällä Jumalan voiman ilmestyksellä
kuin aloitettiin. Ne ennustukset, jotka toteutuivat syyssateen vuodatuksena
evankeliumin julistuksen alkaessa, tulevat uudelleen toteutumaan kevätsateen
vuodatuksena sen päättyessä. Nämä ovat ne »virvoituksen ajat», joihin apostoli
Pietari loi katseensa sanoessaan: »Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän
syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän
lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen.» Apt. 3: 19, 20.”
- Suuri taistelu s. 595
5. Jos olemme kylväneet totuuden siementä emmekä näe niiden itävän heti,
mitä voimme toivoa ehtoosateen aikana?
Saarn. 11:1, 6 Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen… 6.
Kylvä siemenesi aamulla äläkä hellitä kättäsi ehtoollakaan; sillä et tiedä, tuoko
onnistuu vai tämä vai onko kumpikin yhtä hyvä.
”Sanomaa ei viedä eteenpäin niin paljon todistelujen kuin Jumalan Hengen syvän
vakuutuksen kautta. Todisteet on esitetty aikaisemmin. Siemen on kylvetty. Nyt se
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orastaa ja kantaa hedelmää. Lähetystyöntekijöiden levittämät julkaisut ovat tehneet
vaikutuksensa, mutta jotkin seikat ovat estäneet vaikutuksen saaneita täysin
käsittämästä totuutta tai seuraamasta sitä. Nyt valonsäteet tunkeutuvat kaikkialle,
totuus esiintyy kirkkaudessaan ja Jumalan vilpittömät lapset katkaisevat heitä
pidättäneet siteet. Perheyhteydet ja seurakuntasuhteet eivät enää voi heitä estää.
Totuus on kaikkea muuta kalliimpi. Huolimatta totuutta vastustamaan yhtyneistä
voimista asettuu suuri joukko Herran puolelle.” - Suuri taistelu, s. 595
Päivää ei tiedetä
6. Tietävätkö ihmiset hetken, jolloin ihmisen poika palaa kirkkaudessaan?
Tietävätkö he tarkalleen, milloin ehtoosade lankeaa?
Matt. 24:44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen
Poika tulee.
”Minua on uudestaan ja uudestaan varoitettu määräaikojen asettamisesta. Ei tule enää
koskaan olemaan sanomaa Jumalan kansalle, joka perustuisi aikaan. Emme tule
tietämään Pyhän Hengen vuodatuksen emmekä Kristuksen tulemisen tarkkaa aikaa.”
- Review and Herald, 22. maaliskuuta 1892
“ En voi puhua mistään tietystä ajasta jolloin Pyhän Hengen vuodatus tapahtuu – kun
voimallinen enkeli laskeutuu taivaasta, ja yhtyy kolmanteen enkelin päättävään
työhön tässä maailmassa; sanomani on, että turvamme on siinä että olemme valmiita
taivaallista virvoitusta varten, ja että lamppumme ovat kunnossa ja palavat. –(Review
and Herald,March 29, 1892) Selected Messages, book 1, s. 192.
“Meidän ei tule odottaa ehtooadetta. Se tulee kaikkein niiden päälle jotka sen
tunnistavat ja kaste ja armon sadekuurot lankeavat päällemme. Kun me keräämme
valon säteitä, kun me arvostamme Jumalan varmaa armoa, Jumalan joka haluaa
meidän luottavan häneen, silloin kaikki lupaukset täytetään... koko maailma täyttyy
Jumalan kirkkaudesta”. –(Letter 151, 1897) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 7, s. 984.
7. Mitä hengellistä tilaa meidän tulee tavoitella, jos haluamme olla Pyhän
Hengen kanavia ja olla valmiita muutettaviksi?
2. Piet. 3:14 Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät
havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;
“Evankeliumin julistaminen on ainoa keino, jolla Jumala voi käyttää ihmisiä
työaseenaan sielujen pelastamiseksi. Kun miehet, naiset, ja lapset julistavat
evankeliumia, Herra avaa sokeiden silmät näkemään Hänen lakinsa, ja Hän kirjoittaa
todellisesti katuviin sydämiin lakinsa. Pyhä Henki johdattaa uskovat oleman yksi
mieli, yksi sielu, yhdistyneenä rakastamaan Jumalaa ja noudattamaan hänen
käskyjänsä – valmistautuen täällä alhaalla muuttumista varten.” –Review and
Herald,October 13, 1904
“Ne jotka pitäytyvät joka kohdassa, kestävät kaikki koetukset, mihin hintaan
hyvänsä, he ovat noudattaneet Totisen Todistajan neuvoa, ja he saavat ehtoosateen, ja
niin he tulevat sopiviksi muuttumaan.” –Lift Him Up, s. 375.
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Henkilökohtaista opiskelua varten
“Herra Jeesus antaa opetuslapsilleen kielen ja viisauden, jota heidän vastustajansa
eivät voi kieltää tai vastustaa. Ne, jotka eivät voi päättelemällä voittaa saatanallisia
harhaluuloja tulevat kokemaan vahvistavan todistuksen, joka hämmentää ihmisiä
jotka ovat mukamas oppineita. Sanat tulevat oppimattomilta huulilta niin
vakuuttavalla voimalla ja viisaudella, että ihmisiä kääntyy totuuteen. Tuhannet
kääntyvät näiden todistusten johdosta… Minkä tähden olisi lukutaidottomalla
ihmisellä tällainen taito, jota oppineella ei ole? Lukutaidoton henkilö on Kristukseen
uskomisen kautta tullut puhtauden, kirkkaan totuuden ilmapiiriin, kun taas oppinut
henkilö kääntynyt totuudesta. Köyhä ihminen on Kristuksen todistaja. Hän ei voi
vedota historiikkeihin tai niin sanottuun korkeaan tieteeseen, mutta hän kerää
Jumalan Sanan viisaudesta valtavan todistuksen. Totuus, jota hän puhuu Hengen
inspiroimana, on niin puhdas ja merkittävä ja kantaa totuutta, joka on niin
kiistämätön ettei hänen todistustaan voi kieltää.” –Last DayEvents, s. 205, 206.
*****
Tänään luetaan lähetyskertomus
13
Sapattina 27. kesäkuuta 2015

Ehtoosade ja voimakas huuto
”Kun kolmas sanoma kasvaa voimakkaaksi huudoksi, ja kun valtava voima on
mukana päättävässä työssä, Jumalan uskollinen kansa osallistuu tähän kirkkauteen.
Silloin ehtoosade virvoittaa ja vahvistaa heitä kulkemaan vaikeiden aikojen läpi.” –
(Review and Herald, May 27, 1862) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol.
7, s. 984.
Voimakkaalla äänellä
1. Mikä liittyy läheisesti Pyhän Hengen erityiseen vuodattamiseen? Kuinka
Jumalan sanansaattaja kuvailee ehtoosadetta?
Joel 2:28 Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja
teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat,
nuorukaisenne näkyjä näkevät.
Ap.t. 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja
aina maan ääriin saakka."
“Hartain kaipuuni on sen ajan odottaminen, jolloin helluntaipäivän tapahtumat
uusiutuvat jopa suuremmalla voimalla. Johannes sanoo 'Sen jälkeen minä näin
tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen
kirkkaudestaan.' Ilm. 18.1. Silloin, kuten helluntain aikaan, kansa kuulee totuuden,
jokainen omalla kielellään”. Jumala voi hengittää uuden elämän jokaiseen sieluun
joka vilpittömästi palvelee Häntä, ja voi koskettaa huulia alttarilta peräsin olevalta
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hehkuvalla hiilellä, jolloin he saavat puheenlahjat Hänen ylistämiseksi. Tuhannet
äänet kyllästetään voimalla puhua ihmeellisiä totuuksia Jumalan sanasta. Änkyttävät
kielet vapautuvat, ja pelokkaista tehdään voimakkaita todistamaan totuutta.
Auttakoon Herra kansaansa puhdistamaan sielun temppelin kaikesta saastasta ja
ylläpitämään sellaista yhteyttä Häneen, että he voivat olla osallisia ehtoosateesta, kun
se vuodatetaan alas.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, s. 1055
(1886); Last Day Events, s. 202.
2. Minkä vaikean ajan läpi Jumalan kansan on kuljettava, ennen kuin Hänen
työnsä voidaan päättää? Kuinka he selviävät siitä?
Dan. 12:1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun
kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut
siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan
pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
”Kun Kristuksen ruumiinjäsenet lähestyvät viimeistä taistelua, 'Jaakobin ahdistuksen
aikaa', he kasvavat Kristukseen ja tulevat suuresti osalliseksi Hengestä. Kun kolmas
sanoma kasvaa voimakkaaksi huudoksi, ja kun valtava voima ja loisto kerääntyy
lopulliseen työhön, Jumalalle uskolliset osallistuvat tästä kirkkaudesta. Silloin
ehtoosade virvoittaa ja vahvistaa heidät kulkemaan ahdistuksen ajan läpi. Heidän
kasvonsa loistavat valosta, joka seuraa kolmatta enkeliä” –(Review and Herald, May
27, 1862) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 984.
”Tässä mainittu »ahdistuksen ajan alku» ei viittaa siihen aikaan, jolloin vitsauksia
aletaan vuodattaa, vaan se viittaa juuri niiden vuodattamisen edellä olevaan lyhyeen
ajanjaksoon, jolloin Jeesus vielä suorittaa palvelusta pyhäkössä. Siihen aikaan, kun
pelastustyö on päättymässä, tulee ahdistus maan päälle, ja kansat vihastuvat. Niiden
vihaa pidätetään kuitenkin siinä määrin, ettei se pääse ehkäisemään kolmannen
enkelin työtä. Sinä aikana koittaa Herran kasvoilta »iltasade» eli virvoitus, mikä
antaa voimaa kolmannen enkelin kovalle äänelle ja valmistaa pyhät kestämään
aikana, jolloin seitsemän viimeistä vitsausta vuodatetaan.” HK. s. 98
Kolmas enkeli ja eräs toinen enkeli
3. Mitä sanomaa silloin julistetaan Pyhän Hengen suuren voiman kautta?
Ilm. 14:9-12 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos
joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin
hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen
vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien
edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja
iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen
kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien
kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.
”Tämä sanoma liittyy kahteen aikaisempaan sanomaan. Se esitetään julistettavan
suureen ääneen; tämä tapahtuu Pyhän Hengen voimalla… Kuten Ilmestyskirjan
kahdeksannessatoista luvussa on ennustettu, kolmannen enkelin sanoman tulevat
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julistamaan suurella voimalla ne, jotka antavat viimeisen varoituksen pedosta ja
hänen kuvastaan.” –Last Day Events, s. 201, 202.
”Siten on myös kolmannen enkelin sanoma tuleva julistetuksi. Kun tulee aika, jolloin
sitä saarnataan suurimmalla voimalla, Herra on käyttävä vaatimattomia
välikappaleita, johtaen niiden mieliä, jotka pyhittäytyvät hänen palvelukseensa.
Nämä työntekijät tulevat kykeneviksi toimeensa Pyhän Hengen voitelun kautta
paremmin kuin oppilaitoksissa tapahtuvan opetuksen avulla. Uskon ja rukouksen
miehet ryhtyvät sisäisen pakon vaatimina toimimaan pyhällä innolla, esittäen niitä
sanoja, joita Jumala heille antaa. Babylonin synnit paljastetaan. Ne kauheat
seuraukset, mitkä johtuvat siitä, että yhteiskunnalliset viranomaiset pakottavat kansaa
noudattamaan kirkon määräyksiä, spiritualismin leviäminen, paavinvallan salainen,
mutta nopea eteneminen — kaikki tämä paljastetaan. Nämä vakavat varoitukset
herättävät kansan.” Suuri taistelu, s. 591
4. Mitä tapahtuu, kun totuus menee eteenpäin suurella voimalla? Kuinka
kaikki vilpittömät sielut vastaavat siihen?
Ilm. 18:1-5 Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla
oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella
äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain
asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja
vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki
kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja
maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta." Ja minä kuulin
toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi
hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen
syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.
”Ennen kuin Jumalan tuomiot lopullisesti kohtaavat maata, tapahtuu Jumalan kansan
keskuudessa sellainen alkuperäisen jumalisuuden elpyminen, jota ei ole nähty
apostolien ajan jälkeen. Jumalan Henki ja voima vuodatetaan hänen lastensa ylle.
Tuona aikana monet eroavat niistä kirkkokunnista, joissa tämän maailman rakkaus on
syrjäyttänyt rakkauden Jumalaan ja hänen sanaansa. Monet, sekä sananjulistajat että
maallikot, ottavat silloin iloiten vastaan ne suuret totuudet, jotka Jumala on
määrännyt julistettavaksi tänä aikana, valmistaakseen kansan Herran toiselle
tulemiselle.” - Suuri taistelu, s. 459
”Jumalan palvelijat, puettuina voimalla korkeudesta, valaistuin ja pyhää alttiutta
heijastavin kasvoin lähtivät julistamaan taivaallista sanomaa. Uskonnollisiin
joukkoihin hajoitetut sielut ottivat kutsun vastaan ja heitä kehoitettiin rientämään
joutuin ulos tuomituista seurakunnista, kuten Lootia kehoitettiin rientämään ulos
Sodomasta, ennen sen häviötä. Jumalan kansa vahvistui siitä suuresta kirkkaudesta,
mikä runsaana lepäsi heidän yllään valmistaen heidät kestämään koetuksen hetkeä.
Minä kuulin kaikkialla monen äänen sanovan: »Tässä on pyhien kärsivällisyys; tässä
ne ovat, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.»” HK. s. 309
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5. Mitkä siteet, jotka olivat kenties pidätelleet evankeliumia aikaisemmin,
tulevat silloin murtumaan?
Matt. 10:35-39 Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja
tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja ihmisen vihamiehiksi
tulevat hänen omat perhekuntalaisensa.' Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä
enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka
tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka ei ota ristiänsä ja
seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka
kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.
Jes 61:1 Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut
julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä,
julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
”Minä kuulin niiden, jotka olivat pukeutuneet varustuksiin, julistavan totuutta
suurella voimalla. Se teki vaikutuksensa. Monet olivat olleet kahleissa. Muutamia
vaimoja oli kahlehtinut heidän miehensä, ja vanhemmat olivat kahlehtineet lapsiaan.
Vilpittömät sielut, joita oli estetty kuulemasta totuutta, ottivat sen nyt innolla vastaan.
He olivat kadottaneet kaiken pelkonsa omaisiin ja sukulaisiin, ja yksin totuus oli
heille kallis. He olivat isonneet ja janonneet totuutta. Se oli heille elämää kalliimpi ja
rakkaampi. Kysyin, mikä oli saanut aikaan tämän suuren muutoksen. Eräs enkeli
vastasi: »Sen on saanut aikaan iltasade, virvoitus
Herran kasvoilta, kolmannen enkelin voimakas huuto!».”. HK. s. 301
”Pakottava voima vaikutti rehellisissä, ja Jumalan voiman ilmaukset aiheuttivat
pelkoa heidän epäuskoisissa sukulaisissaan ja ystävissään pidättäen heitä, niin että he
eivät rohjenneet eikä heillä ollut voimaakaan vastustaa niitä, jotka tunsivat Jumalan
Hengen työtä itsessään. Viimeinen kutsu vietiin jopa orjaraukoillekin, ja hurskaat
heidän joukossaan puhkesivat ihastuksissaan laulamaan ilolauluja onnellisen
vapautuksen riemukkaassa odotuksessa. Heidän herransa eivät kyenneet heitä
hillitsemään; pelko ja hämmästys piti heitä äänettöminä. Valtavia tunnustekoja
tehtiin, sairaita parannettiin, ja merkit ja ihmeet seurasivat uskovaisia. Jumala oli
mukana työssä ja jokainen pyhä, seurauksia pelkäämättä, noudatti omantuntonsa
vakaumusta, liittyen niihin, jotka pitivät kaikki Jumalan käskyt; ja kaikkialla he
julistivat voimalla kolmatta sanomaa.” HK. s. 308
Lujana vastustuksesta huolimatta
6. Mikä paha työ etenee samaan aikaan, kun Jumalan voima ihmeellisellä
tavalla ilmenee?
Ilm. 13:15,16 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva
puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne
tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat
että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
”Huomioni suunnattiin aikaan, jolloin kolmannen enkelin sanoma päättyisi. Jumalan
voima oli levännyt kansansa yllä; he olivat suorittaneet työnsä loppuun ja olivat
valmistautuneet edessänsä olevaa koetuksen hetkeä varten. He olivat saaneet
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iltasateen eli virvoituksen Herran kasvoilta, ja elävä todistus oli tullut jälleen
elvytetyksi. Viimeinen suuri varoitus oli kaikunut kaikkialla, ja se oli ärsyttänyt ja
raivostuttanut maan asukkaat, jotka eivät tahtoneet sanomaa ottaa vastaan.” HK. s.
210
”Minulle näytettiin, mitä vääriä oppeja oli nouseva, harhaluuloja, joita tuli olemaan,
ja ihmetekoja jotka tehtiin Saatanan voimasta – väärät kristukset jotka ilmestyvät –
jotka pettävät suurelta osin jopa uskovan maailman, ja jotka voisivat, jos se olisi
mahdollista, pettäisivät jopa valitut. ” –Manuscript Releases, vol. 5, p. 352.
7. Tietäen toimenpiteet, joita tehdään Jumalan kansaa vastaan, onko mitään
syytä pelätä vai vavista?
Hebr. 13:6 6. niin että me turvallisin mielin sanomme: "Herra on minun auttajani, en
minä pelkää; mitä voi ihminen minulle tehdä?"
Joh. 16:33 Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha.
Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen
voittanut maailman."
1 Joh. 5:4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se
voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
”Herra haluaa nähdä kolmannen enkelin sanoman julistustyön tulevan viedyksi
eteenpäin lisääntyvällä voimalla. Kuten hän on työskennellyt kaikkina aikoina
antaakseen voiton kansalleen, niin myös tänä aikana Hän tahtoo johtaa tarkoituksensa
ihanaan voittoon seurakunnassaan. Hän vetoaa uskoviin pyhiinsä toimimaan
yksimielisinä, kulkien voimasta suurempaan voimaan, ja uskosta kohti lisääntynyttä
varmuutta ja luottamusta Hänen totuuteensa ja vanhurskauteensa… Meidän.... tulee
ylläpitää kallisarvoista työtä, jota Herra on vienyt eteenpäin Hänen käskynsä
täyttävien ihmisten kautta, jotka Hänen armonsa voimasta tulevat vahvemmiksi ja
tehokkaammiksi ajan kuluessa. Vihollinen koettaa hämärtää Jumalan kansan
arvostelukykyä, ja heikentää heidän tehokkuuttansa, mutta jos he tekevät työtä, kuten
Jumalan Henki neuvoo, Hän avaa mahdollisuuksien ovia, joista pääsee pystyttämään
vanhat hylätyt rauniot. Heidän kokemuksensa tulee olemaan jatkuva kasvu, kunnes
Herra laskeutuu taivaasta voiman ja suuren kirkkauden kanssa ja asettaa viimeisen
riemuvoiton sinettinsä Hänelle uskollisille.” –Selected Messages, book 2, p. 407.
Henkilökohtaista opiskelua varten
”Tuhannet kääntyvät totuuteen päivässä, jolloin yhdentenätoista hetkenä näkevät
totuuden ja Jumalan Hengen liikkeet”. –Last Day Events, p. 212.
”Pian sen jälkeen kuulimme Jumalan äänen, kuten paljojen vesien pauhinan,
julistavan meille Kristuksen tulemisen päivän ja hetken. Elossa olevat pyhät,
luvultaan 144,000, tunsivat ja ymmärsivät äänen, samalla kuin jumalattomat luulivat
ukkosen jyrisseen ja maan järkkyneen. Jumalan ilmoittaessa ajan hän vuodatti
ylitsemme Pyhän Hengen, jolloin kasvomme kirkastuivat ja loistivat Jumalan
kunniasta, kuten Mooseksen kasvot hänen astuessaan alas Siinain «vuorelta.” HK. s.
17
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Lähetyskertomus pääkonferenssin radiolähetyksestä ja
nettisivuista
Luettavaksi sapattina 27. kesäkuuta 2015
Erikoissapattikolehti tarkoitusta varten kerätään sapattina 4. heinäkuuta 2015
”Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä
vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän
tulemista.” 2. Piet. 3:11,12.
2014 pidettiin muistotilaisuus sen merkiksi, että on kulunut sata vuotta kun
uskonpuhdistusliike alkoi. Yksi esiintyjistä kysyi ”miksi me laitamme merkille
Uskonpuhdistuksen satavuotispäivän? Eikö meidän tulisi juhlia taivaassa? Kuinka
monta vuotta vielä menee ennen kuin Jeesus tulee?”. Uskollinen uskovainen saattaa
kysyä nämä ja monia muita kysymyksiä, mutta vastaus on jo kirjoitettu monia vuosia
sitten, kuten lukee kirjassa Aikakausien Toivo, s. 633: ”antamalla evankeliumia
maailmalle on meidän vallassamme nopeuttaa Herran paluuta. Me emme vain odota
vaan myös joudutamme Jumalan päivän saapumista”. ”On jokaisen kristityn
etuoikeus ei pelkästään odottaa vaan jouduttaa Herramme Jeesuksen Kristuksen
tulemista (2 Piet. 2:12 huomautus). Jos kaikki jotka välittävät Hänen nimestään,
kantaisivat hedelmää Hänen kunniakseen, kuinka nopeasti koko maailma
kylvettäisiinkään evankeliumin siemenellä. Nopeasti viimeinen suuri sato kypsyisi ja
Kristus tulisi korjaamaan kallisarvoisen viljan.” –Christ’s Object Lessons, s. 69.
Vuonna 2012 toimitetun laskennan mukaan maailmassa oli noin 7,046 miljardia
ihmistä. Ja maailmankokouksen raporttien mukaan, uskonpuhdistusliikkeeseen kuului
noin 37469 ihmistä. Tämän ollessa näin, meidän tulee kysyä itseltämme, kuinka
kolmen enkelin sanomaa tullaan saarnaamaan? Kuinka paljon on aikaa, ennen kuin
Jeesus tulee takaisin? Nämä ja muut kysymykset voivat vallata meidän toivomme
nähdä tuo suuri päivä. Mutta, kun käännytään Raamatun puoleen, näemme mitä
Herra sanoi Profeetta Danielin kautta: ”Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja
sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy. ”
Dan. 12:4.
On totta, että monia tieteitä on tullut lisää, samoin kuin tieteellisiä keksintöjä.
Teknologia on edistynyt ja ympäröinyt ihmisolennot siihen pisteeseen, että he eivät
voi enää elää ilman jotain sähköistä laitetta käsissään. Miljardien ihmisten kesken on
olemassa virtuaalinen maailma, missä he voivat olla vuorovaikutuksessa tehden joko
jotain niin yksinkertaista kuin lukea viestejä, tai hoitaa suuryrityksen asioita. Internet
on tehnyt vallankumouksen, ei pelkästään multimediassa, liiketoiminnassa ja
koulutuksessa, mutta myös uskon ilmaisussa.
Koska teknologia on tehnyt niin suuria edistyksiä eri elämän aloilla, Jumalan
kansa tulee ottaa nämä edistykset käyttöönsä todistaakseen totuutta, ja julistaakseen
kolmen enkelin sanomaa, ja julistaakseen totuutta maailmassa. Teknologian
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kehittämät järjestelmät mahdollistavat sen, että miljoonia ihmisiä voidaan saavuttaa
suhteellisen vaatimattomia varoja käyttäen, erityisesti tiedonvälityksessä ja
informaation jakamisessa internet-sivulta. Multimedia-osaston tarvitsee viedä
loppuun erilaisia projekteja näillä kahdella alueella. Sinun lahjoitustasi tarvitaan
ajantasaisen laitteiston hankkimiseksi, tekniikkamaksuihin, henkilökuntaan, ja
matkakuluihin jotta päämajasta voidaan lähettää lähetystä ympäriinsä.
Pääkonferenssi on myös työstämässä nettisivuja monilla kielillä: Tämä
mahdollistaa sen, että voidaan tavoittaa sieluja nopeammin ja taloudellisemmin ja
tarjota tarvittavaa koulutusta. Lisäksi, on mahdollista pitää kokouksia internetin
kautta, ja kenties lähitulevaisuudessa jopa johtokunnan tapaamisia voidaan suorittaa
netin kautta.
Meidän virtuaalisen Livestream televisiokanavan kautta tavoitimme 75 maata
kuukaudessa vuonna 2014, kuten Kiinan, Japanin, Uuden-Seelannin, Yemenin,
Kroatian, Kazakstanin, Belgian, ja muita. Suunnitelmamme on saada aikaan
päivittäinen aikataulu lähetyksistä; mutta edetäksemme tarvitsemme ihmisiä jotka
puhuvat useita kieliä. Sosiaalisten verkostojen kautta tavoitamme viisituhatta henkeä
päivittäin, ja haluamme jatkaa tätä työteliästä tehtävää. Meidän on luotava appletteja
(ohjelmia) matkapuhelimiin. Meillä on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet Raamattukursseista, joten haluamme jatkaa lähetystehtäväämme.
Rakkaat veljet ja sisaret kautta maailman, me haluamme jatkaa työtämme, mutta
haluamme tehdä sen teidän avullanne, niillä lahjoilla joita anteliaasti tarjoatte
sydämestänne, muistaen Herran lupauksen, 'Autuaampi on antaa kuin ottaa'
Apt.20:35. 'Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa
ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita
taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään
eivätkä varasta.' Matt. 6:19,20. Sijoittakaa taivaan pankkiin missä kaikki on turvassa,
ja Herran työ menestyy.
–Noe Chappa Cruz, Multimedia osaston johtaja
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