Jeesuksen elämä, toiminta ja opetukset
Tekijä: Antonino Di Franca
Johdanto
Vuoden 2009 alkupuolella aloimme tutkia Jeesuksen elämää, työtä ja
opetuksia. Mutta se puolen vuoden tutkimus oli vain osa sitä siunausta jonka
aiheen tutkimisesta saa. On monia muitakin arvokkaita ajatuksia, jotka odottavat
löytäjäänsä. Nyt meillä on mahdollisuus tutkia tätä asiaa pidemmälle.
Nykyään ihmiset voivat lukea valtavia määriä tietoa kirjoista, lehdistä ja
internetistä, ja niiden lisäksi on uutiset radiossa, televisiossa, kännyköissä ja vielä
muutakin mediaa. On niin paljon ääniä ja ideoita, että on käytännössä mahdotonta
muistaa kaikkea, mutta minkä siunauksen siitä informaatiosta saa? Useimmiten
ainoa asia mihin voi päätyä lähetyksen lopussa on ,ettei siinä ole mitään
siunausta; ja vielä huonompaa, sen vaikutus oli negatiivinen mieleen, sydämeen
ja henkeen.
Näin ei ole evankeliumilla, joka tarkoittaa ”ilosanomaa” - ilosanomaa
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. Eräänä päivänä Jeesus pyysi
opetuslapsiaan menemään pois Hänen luotaan, niin kuin muutkin. Simon Pietarin
vastaus osoitti, ettei heillä ollut epäilystäkään Hänen elämästään ja tehtävästään:
”Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat.” (Joh
6:68), Ja he jatkoivat Hänen seuraamistaan ja olivat Hänen todistajiaan lopun
elämäänsä. ”...Läpi hyvän ja pahan ilmoituksen, läpi pimeyden, läpi kaikkien
Saatanan kätyreiden pahuuden, Vanhurskauden Aurinko paistaa rauhallisena,
pahuutta poistaen, tukahduttaen synnin ja elvyttäen nöyrien ja katuvaisten sielun.
'Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat.'”
-Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 284
”Vain Jumalan armon evankeliumi voi kohottaa sielun. Jumalan rakkauden
ajatteleminen sellaisena, kuin se ilmenee Hänen Pojassaan, liikuttaa sydäntä ja
elvyttää sielun voimat paremmin kuin mikään muu. Kristus tuli luodakseen
uudelleen Jumalan kuvan ihmisessä... ” - Aikakausien toivo, s.461
”Evankeliumin kunnia perustuu langenneessa rodussa jumaluuden kuvan
palauttamiseen hyväntahtoisuuden jatkuvalla julistamisella. Tämä työ alkoi
taivaan kartanoissa. Siellä Jumala antoi ihmisille selvän todisteen rakkaudestaan,
millä Hän kohteli heitä. 'Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, van hänellä
olisi iankaikkinen elämä.' Joh 3:16. Kristuksen lahja paljastaa Isän sydämen. Se
todistaa, että Hän ei säästä mitään, Hänelle kuinka rakasta tahansa, mikä vain on
tarpeellista Hänen työnsä, ihmisten pelastamisen kannalta.” -Counsels on
Stewardship, s. 14
Ei pelkästään opetuslapset, mutta myös ne, joilla ei ollut mitään tekemistä
Vapahtajan kanssa, tunnistivat Hänen sanomansa. Temppelin palvelijat, jotka
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lähetettiin vangitsemaan Jeesusta, eivät olleet Hänen ystäviään, mutta
kuunneltuaan Hänen poikkeuksellista viestiään, he eivät voineet muuta kuin
todistaa Hänen pyhyydestään ja opetuksensa voimasta, koska he eivät olleet
ennakkoluuloisia Häntä kohtaan, ja sen sijaan että olisivat toteuttaneet
määräyksen ja vanginneet Hänet, he palasivat sanoen: ”Ei ole koskaan ihminen
puhunut niin, kuin se mies puhuu.” Joh 7:46. Onko Hänet todella tuomittu näin?
Sielulla, joka kääntyy Jumalan puoleen Raamatun kautta, joka rukoilee valoa
ja avaa sydämensä oven Vapahtajalle, ei ole pahoja kuvitelmia, maallisia
juonitteluita taikka himoa maallista kunniaa tai eroavaisuutta kohtaan millään
tapaa. Se, joka etsii totuutta kätkettynä aarteena löytää sen Jumalan yhteydestä,
Hänen sanastaan... Kun ihminen jatkaa eteenpäin polkua, jonka hinnan on Herra
lunastanut, kun hän saa Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen,
hän syö elämän leipää. Sana on henki ja elämä, ja jos se otetaan päivittäiseen
käyttöön, se ylevöittää koko ihmisen luonteen. Hänen sydämeensä kuvautuu
Vapahtajan rakkaus ja hänen sydämensä sulaa rakkauteen ja katumukseen.”
-Medical Ministry, s. 124
Mestari henkilökohtaisesti vahvisti: ”Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut,
ovat henki ja ovat elämä”; ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät
koskaan katoa.” Joh 6:63; Matt 24:35. Ja kun me luemme ne evankeliumeista, me
hämmästelemme. Tämä on taivaallista mannaa, jota me käytämme henkisenä
ravintonamme seuraavat puoli vuotta.
Tämä tutkistelu on mahtava mahdollisuus kaikille, jotka janoavat henkistä
ruokaa.
Iloitkaamme siitä ja rukoilkaamme, että siitä mitä me mietiskelemme tulisi osa
meidän kokemustamme ja elämäämme nyt ja iankaikkisesti.
Pääkonferenssin veljet ja sisaret

–

Erikoissapattikolehti menee Togoon.
Muistakaa antaa lahjoituksenne rakkauden ja kiitollisuuden osoituksena.
1
Sapattina 2. heinäkuuta . 2011

Todelliset veljet
”Kun sielu jättäytyy Kristukselle, uusi voima valtaa uuden sydämen. Tapahtuu
muutos, jollaista ihminen ei koskaan voi itse suorittaa. Se on yliluonnollista työtä,
joka tuo yliluonnollisia aineksia ihmisluontoon. Sielusta, joka jättäytyy
Kristukselle, tulee Hänen linnoituksensa, jota Hän pitää hallussaan tässä
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kapinallisessa maailmassa, ja Hänen tarkoituksensa on, ettei siellä tunnusteta
muuta valtaa kuin Hänen. Sielua, joka näin on taivaallisten voimien vallassa, ei
Saatana hyökkäyksillään voi voittaa.” -Aikakausien toivo, s. 302
Veljet joiden kanssa Jeesus asui
1. Mitä Jeesuksen perheestä tiedettiin yleisesti Nasaretissa? Mitä Raamattu
mainitsee Hänen veljistään ja sisaristaan? Matt. 13:55, 56.
”Hänen veljensä, kuten Joosefin poikia nimitettiin, olivat rabbiinien puolella. He
väittivät, että perimätapoja on noudatettava, ikäänkuin ne olisivat Jumalan
vaatimuksia. Vieläpä he asettivat ihmissäädökset Jumalan sanaa korkeammalle, ja
heitä vaivasi suuresti se, että Jeesus oli niin tarkka erottamaan oikean ja väärän.
He pitivät itsepäisyytenä sitä, että Hän niin tarkoin noudatti Jumalan lakia...
”Kaikki tämä loukkasi Hänen veljiään. Koska he olivat Jeesusta vanhempia, olisi
Hänen heidän mielestään pitänyt olla heidän käskyjensä alaisena. He syyttivät
Häntä siitä, että Hän piti itseään heitä parempana ja nuhtelivat Häntä, koska Hän
muka asetti itsensä heidän opettajiensa ja pappien ja kansan hallitusmiesten
edelle. Usein he uhkailivat ja koettivat peloitella Häntä, mutta Hän ei siitä
välittänyt, vaan piti yhä pyhiä kirjoituksia oppaanaan. ”Maria uskoi sydämessään,
että hänestä syntynyt pyhä lapsi oli luvattu Messias, mutta hän ei uskaltanut
ilmaista tätä uskoaan. Koko Jeesuksen elämän ajan hän otti osaa Hänen
kärsimyksiinsä. Hän katseli murheellisena niitä adistuksia, joihin Jeesus lapsena
ja nuorena joutui.” Aikakausien toivo, s. 86, 87, 90
2. Saiko Jeesus toimintansa aikana ilon pitää veljiään seuraajinaan? He
olivat nähneet Hänen suuret tekonsa, mutta uskoivatko he Hänen
pyhään tehtäväänsä? Joh. 7:3-5; 2:12
”Jumalan Pojalle tuotti tuskaa ihmissydämessä kytevä vihamielisyys
evankeliumia kohtaan, ja tuskallisimmin se vaikutti Häneen Hänen omassa
kodissaan, sillä Hänen sydämensä oli täynnä hyvyyttä ja rakkautta, ja Hän antoi
arvoa hellille perhesuhteille. Hänen veljensä toivoivat Hänen myöntyvän heidän
käsityksiinsä, vaikka sellainen menettely ei mitenkään olisi ollut sopusoinnussa
Hänen jumalallisen tehtävänsä kanssa. Heidän mielestään Hän oli heidän
neuvojensa tarpeessa. He arvostelivat Häntä inhimilliseltä näkökannaltaan ja
ajattelivat, että jos Hän puhuisi vain sellaista, minkä kirjanoppineet ja fariseukset
hyväksyisivät, Hän voisi välttää sen epämiellyttävän kiistan, minkä Hänen
sanansa aiheuttivat. Heidän mielestään Hän oli suuniltaan väittäessään omaavansa
jumalallisen vallan ja asettaessaan itsensä rabbiinien edelle, kun Hän nuhteli heitä
heidän synneistään. He tiesivät fariseusten etsivän aihetta saada syyttää Häntä, ja
heistä tunti, että Hän oli antanut siihen kylliksi aihetta...” ”Ajoittain Maria epäröi
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Jeesuksen ja Hänen veljiensä välillä, jotka eivät uskoneet, että Hän olisi Jumalan
lähettämä, mutta oli runsaasti todistuksia siitä, että Hänellä oli jumalallinen
luonne” AT.
Ketkä ovat veljiäni?
3. Kuka tuli Jeesuksen luo, mutta ei päässyt Hänen lähelleen väkijoukon
takia? Luuk. 8:19, 20
”Yleensä Hänen alinomainen työnsä ja ristiriita rabbiinien vihan ja väärien
opetusten kanssa saivat Hänet niin täysin loppuun kuluneeksi, että Hänen äitinsä
ja veljensä ja jopa Hänen opetuslapsensa pelkäsivät, että Hän uhraisi elämänsä.”
-The Ministry of Healing
”Joosefin pojat eivät suinkaan suhtautuneet myötätuntoisesti Jeesuksen työhön.
Tiedot, joita he saivat Hänen elämästään ja toiminnastaan, saattoivat heidät
hämmästyksen ja pelon valtaan. He kuulivat Hänen käyttävän kokonaisia öitä
rukoukseen, ja suurten kansanjoukkojen tunkeilevan Hänen ympärillään kaiket
päivät, niin ettei Hänellä ollut aikaa edes syödäkään. Hänen ystäviensä mielestä
Hän kulutti itsensä loppuun lakkaamattomalla työllään. Hänen suhtautumisensa
fariseuksiin oli heille käsittämätön, ja oli sellaisiakin, jotka pelkäsivät Hänen
menettävän järkensä. ”Hänen veljensä saivat kuulla tämän ja myös fariseusten
syytöksen, että Hän Saatanan avulla ajoi ulos riivaajia. He tunsivat hyvin herkästi
häpeän, joka tuli heidän osakseen, koska he olivat Jeesuksen sukulaisia.” -AT. s.
299.
4. Miten Jeesus vastasi tietoon, että Hänen äitinsä ja veljensä olivat tulleet
tapaamaan häntä? Matt. 12:48. Miksi Hän vastasi niin?

”Jeesuksen vielä puhuessa kansan kanssa Hänen opetuslapsensa toivat
sanoman, että Hänen äitinsä ja veljensä olivat ulkopuolella ja halusivat
tavata Häntä. Hän tiesi, mitä heidän sydämessään oli, ja 'Hän vastasi ja
sanoi sille, joka sen Hänelle ilmoitti: 'Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat
minun veljeni?' Ja Hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi:
'Katso, minun äitini ja veljeni.' Sillä jokainen joka tekee minun taivaallisen
isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.' ”Miten suuresti
Jeesuksen maalliset sukulaiset olisivatkaan voineet auttaa ja tukea Häntä,
jos he olisivat uskoneet Hänen tulleen taivaasta ja olisivat yhdessä Hänen
kanssaan tehneet Jumalan työtä! Heidän epäuskonsa synkensi Jeesuksen
maallista elämää. Se lisäsi osaltaan sen tuskien maljan katkeruutta, jonka
Hän tyhjensi puolestamme.” AT. s. 303, 304.
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Katsokaa veljeni
5. Kenet Jeesus tunnusti todellisiksi veljikseen? Matt. 12:49
Henkilökohtainen kysymys: Oletko huomannut, että hengelliset suhteet voivat
olla vielä voimakkaampia, kuin perhesuhteet? Mitä henkilökohtaisia kokemuksia
sinulla on asiasta? ”Kaikki, jotka uskon kautta tahtoivat vastaanottaa Kristuksen,
tulivat liitetyiksi Häneen siteillä, jotka olivat sukulaisuussiteitä lujemmat. He
tulivat yhdeksi Hänen kanssaan, kuten Hän oli yhtä Isän kanssa. Uskoessaan
Häneen ja tehdessään Hänen sanojensa mukaan Hänen äitinsä oli likeisemmin ja
turvallisemmin liittynyt Häneen kuin luonnollisen sukulaisuutensa vuoksi. Hänen
veljillään ei olisi mitään hyötyä yhteydestään Häneen, elleivät he vastaanottaisi
Häntä henkilökohtaisena Vapahtajana.” AT. s. 303.
6. Mikä tekee henkilöstä todella Jeesuksen veljen, sisaren tai äidin? Matt
12:50. Miten korkeasti arvostat sitä etuoikeutta, että sinulla on
hengellisiä veljiä ja sisaria? Sananlaskut 18:24
”Kristus rakastaa taivaallisia olentoja, jotka ympäröivät Hänen valtaistuintaan,
mutta kuinka voi selittää sen suuren rakkauden, jolla Hän on rakastanut meitä?
Me emme voi sitä käsittää, mutta me voimme itse kokea sen todeksi. Ja jos
säilytämme sukulaisuussuhteemme Häneen, miten hellästi kohtelemmekaan niitä,
jotka ovat Herramme veljiä ja sisaria! Eikö meidän tulisi olla valmiit
tunnustamaan jumalallisen sukulaisuutemme vaatimukset? Eikö meidän, jotka
olemme päässeet Jumalan perheen jäseniksi, tulisi elää kunniaksi Isällemme ja
suvullemme?” AT. s. 305, 306.
7. Mikä suuri muutos tapahtui Jeesuksen veljissä Hänen kuolemansa,
ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa jälkeen? Apostolien teot
1:14, Matt 28:10, Gal. 1:18,19
Kysymys mietittäväksi: Minkä opetuksen tämä meille välittää, jos meidän
perheenjäsenemme eivät usko ja hyväksy sanomaa?
”Jumala ei sokaise ihmisten silmiä tai paaduta heidän sydäntään. Hän lähettää
heille valoa, jotta he voisivat korjata erehdyksensä ja Hän saisi johdattaa heidät
turvalliselle tielle, mutta kun ihminen hylkää tämän valon, hänen silmänsä
sokaistuvat ja sydämensä paatuu. Usein tämä tapahtuu vähitellen ja melkein
huomaamatta. Sielu saa valoa Jumalan sanan tai Hänen palvelijansa välityksellä
tai suoraan Pyhän Hengen vaikutuksesta, mutta kun yksikin valonsäde hylätään,
niin hengellinen käsityskyky tylsistyy jo osaksi, niin että kun valoa seuraavan
kerran saadaan, se havaitaan jo paljon huonommin. Näin pimeys lisääntyy,
kunnes sielussa on yö. Näin on käynyt juutalaisille johtomiehille. He olivat
varmat siitä, että Kristuksessa vaikutti Jumalan voima, mutta vastustaakseen
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totuutta he lukivat Pyhän Hengen työn Saatanan työksi. Näin tehdessään he
tahallaan valitsivat petoksen; he antautuivat Saatanan valtaan ja olivat siitä alkaen
hänen hallittavinaan.” AT s. 300, 301
Mietiskelyä varten
”Ne, jotka kutsutaan kärsimään Kristuksen tähden ja joiden omassa kodissaankin
on kestettävä väärinymmärrystä ja epäluottamusta, voivat lohduttautua sillä
ajatuksella, että Jeesus sai kärsiä samaa. Hän tuntee sääliä heitä kohtaan. Hän
pyytää heitä tulemaan Hänen seuraansa ja löytämään lohdutusta siinä, missä
Hänkin, yhteydessä Hänen Isänsä kanssa. ”Ne, jotka ottavat Kristuksen vastaan
henkilökohtaisena Vapahtajanaan, eivät jää orvoiksi eivätkä joudu yksin
kohtaamaan elämän koettelemuksia. Hän ottaa heidät taivaallisen perheen
jäseniksi ja pyytää heitä kutsumaan Hänen Isäänsä isäkseen. He ovat Hänen
'pienokaisiaan', jotka ovat rakkaat Jumalan sydämelle ja liitetyt Häneen kaikkein
hellimmillä ja kestävimmillä siteillä. Hän tuntee heitä kohtaan erikoista hellyyttä,
joka niin paljon ylittää sen, mitä isämme tai äitimme tuntee meitä kohtaan, kuin
jumalallinen on maallista ylempänä.” AT. s. 305.
Lisätutkimista varten
Aikakausien toivo s. 67-75, 299-306
Tutkimisen jälkeen täydennä avainsanat seuraavaan Raamatun katkelmaan:
”Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: 'Kuka on minun
_____, ja ketkä ovat minun _______?' Ja hän ojensi kätensä _____________
puoleen ja sanoi: 'Katso, minun _____ ja ______!'”
****
2
Sapattina 9. heinäkuuta 2011

Sovitus
”Kristuksen viimeisiä käskyjä opetuslapsilleen oli, 'että rakastatte toisianne, niin
kuin minä olen teitä rakastanut' (Joh. 13:14.) Noudatammeko tätä käskyä vai
annammeko myöten teräville, epäkristillisille luonteenpiirteille? Jos olemme
jotenkin murehduttaneet tai haavoittaneet toisia, velvollisuutemme on tunnustaa
virheemme ja pyrkiä sovintoon. Tämä on välttämättä tehtävä ennen kuin saamme
tulla Jumalan luo uskossa pyytämään hänen siunaustaan.” KV s. 98
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Virheet aiheuttavat kärsimystä
1. Kun mietitään ihmisluonteen tyypillistä heikkoutta, mitä voi tapahtua
meidän ihmissuhteissamme? Onko se syy vähätellä omia tai muiden
virheitä? Mitä meidän pitäisi aina muistaa omassa käytöksessämme?
Luuk . 17:1, 2.
”Miksi näin vakavat sanat, joita voimakkaampia tuskin on olemassa? Koska
'Ihmisen Poika on tullut pelastamaan sitä, mikä oli kadonnut'. Pitäisikö Hänen
opetuslastensa kiinnittää vähemmän huomiota lähimmäistensä sieluihin, kuin
Taivaan Majesteetti teki? Jokaisesta sielusta on maksettu äärettömän kallis hinta,
ja miten kauhea synti onkaan kääntää yksikin sielu pois Kristuksesta, niin että
Vapahtajan rakkaus, nöyryytys ja kärsimys hänen tähtensä menee hukkaan.” AT.
s. 422.
2. Missä vaarassa me olemme, kun olemme vihaisia tai käytämme
loukkaavaa kieltä? Matt 5: 21, 22
”On tosin olemassa oikeutettua vihaa, vieläpä Kristuksen seuraajillakin. Kun he
näkevät Jumalaa häväistävän ja Hänen palveluksensa saatettavan huonoon
huutoon tai viattomia sorrettavan, vanhurskas viha kuohuttaa heidän mieltään.
Tällainen herkästä oikeustajusta syntynyt viha ei ole syntiä. Mutta ne, jotka
luulevat mistä otaksutusta syystä tahansa voivansa antautua vihan tai koston
ajatusten valtaan, avaavat sydämensä Saatanalle. Katkeruus ja viha on
karkotettava sielusta, jos haluamme olla sopusoinnussa taivaan kanssa.” AT s. 287
”Jumalan laki tavoittaa tunteet ja vaikuttimet, yhtälailla kuin päälle päin näkyvät
teot. Se paljastaa sydämen salaisuudet valaisten asioita, jotka ovat hautautuneena
pimeyteen. Jumala tietää kaikki ajatukset, kaikki tarkoitukset, kaikki
suunnitelmat, kaikki syyt. Taivaan kirjat kertovat synnit, jotka olisi tehty, jos
niihin olisi ollut tilaisuus. Jumala tuomitsee jokaisen teon, jokaisen salatunkin
asian. Hänen lakinsa mukaan Hän punnitsee jokaisen ihmisen luonteen” SDABC
Loukkauksen sattuessa
3. Mitä periaatetta Jumalan lapsi noudattaa, kun joku loukkaa häntä? 3.
Moos. 19:16, 17; Matt. 18:15, ensimmäinen osa.
”Kun vanhemmilla, erityisesti äideillä, on todellinen näkemys tärkeästä,
vastuullisesta tehtävästä, jonka Jumala on heille jättänyt, heitä ei kiinnosta
niinkään naapureidensa asiat, minkä kanssa heillä ei ole mitään tekemistä. He
eivät kiertele talosta taloon juoruilemassa muodikkaasti, syytellen naapureitansa
heidän virheistään, vääryyksistään ja epäkohdistaan. He tuntevat niin suuren
huolenpidon taakan lapsistaan, että heillä ei riitä aikaa soimata naapureitaan.
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Juoruilijat ja uutisten kantajat ovat kamala kirous naapurustoille ja seurakunnille.
Kaksi kolmannesta seurakunnan koettelemuksista johtuu niistä.” T2
”Kristuksen saarnaajien pitäisi nousta ja käyttää kaikki voimavaransa Jumalan
työhön. Jumalan palvelijoilla ei ole mitään puolustelua, jos he perääntyvät
selvästä todistuksesta.. Heidän tulisi moittia ja nuhdella vääryyttä, eikä sietää
syntiä veljessään.” T1
4. Mitä Jeesus opetti sopimisesta loukkauksen sattuessa? Luuk. 17:3
Henkilökohtainen kysymys: Miten helposti huomaat ja tiedostat omat virheesi ja
rikkomuksesi muita kohtaan?
”... Syntiä ei sovi jättää kevyesti huomioimatta. Herra on käskenyt meitä olemaan
kärsimättä vääryyttä veljiltämme. Hän sanoo: 'Jos sinun veljesi tekee syntiä,
nuhtele häntä.' Luuk 17:3. Syntiä tulee kutsua sen oikealla nimellä, ja se tulee
laskea sellaisenaan väärintekijän eteen... ”Jos kristitty kokee vääryyttä veljeltään,
hänen tulee … seurata Kristuksen neuvoja. Sen sijaan, että yrittäisi kostaa, hänen
tulee etsiä pelastusta veljelleen. Jumala suojelee heitä, jotka rakastavat ja
pelkäävät Häntä, ja voimme luottamuksella luovuttaa tapauksemme Hänelle, joka
tuomitsee oikein.” KV.
Tee sovinto nopeasti
5. Kun meillä on vaikeuksia toisen henkilön kanssa, miten erimielisyydet
saa ratkaistua nopeasti? Mitä voi tapahtua, jos näin ei tehdä? Ef. 4:26;
Matt. 5:25, 26
”Synti on syntiä, tekipä sen sitten se, joka istuu valtaistuimella tai se, joka elää
nöyrää elämää. Tulee päivä, jolloin kaikki, jotka ovat tehneet syntiä, tunnustavat
sen, vaikka onkin jo myöhäistä saada anteeksi. Jumala odottaa pitkään syntisten
katumusta. Hän ilmaisee ihmeellistä kärsivällisyyttä.” ”Yksi luokka on
muodostunut ilman itsehillintää; he eivät hallitse temperamenttiaan eikä kieltään,
ja jotkut heistä väittävät olevansa Kristuksen seuraajia, mutta he eivät ole. Jeesus
ei ole asettanut heille sellaista esimerkkiä... Jotkut ovat hermostuneita, ja jos he
alkavat menettää itsehillintänsä sanassa tai hengessä provosoinnista, he ovat yhtä
juovuksissa vihasta kuin juoppo on viinistä. He ovat kohtuuttomia, eivätkä
helposti taivuteltavissa tai vakuutettavissa. He eivät ole järjissään, He ovat täysin
Saatanan
hallinnassa.
Jokainen
näistä
vihanpuuskista
heikentää
hermojärjestelmää ja moraalisia voimia, ja tekee vihan pidättelemisestä
hankalampaa seuraavalla kerralla. ”Mutta toivoa on jäljellä heillekin. Tuokaa
tämä elämä, myrskyisenä ristiriidoistaan ja huolistaan, yhteyteen Kristuksen
kanssa, niin sitten oma minä ei enää hallitse...” BC.
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Tunnustaminen ja anteeksi antaminen
6. Jos loukkauksia toistetaan, ja rikkeen tekijä ilmaisee pahoittelunsa,
miten häntä tulisi kohdella? Mikä tekee mahdolliseksi henkilölle antaa
vilpittömästi ja täydellisesti anteeksi.? Luuk. 17:4; Joh 16:7, 8
”Liian usein käy niin, että kun rikkomukset toistuvat moneen kertaan ja
väärintekijä tunnustaa virheensä, loukattu väsyy ja arvelee antaneensa anteeksi jo
riittävän usein. Mutta Vapahtaja on selvästi neuvonut meille, miten hairahtuvaan
tulee suhtautua: 'Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän
katuu, anna hänelle anteeksi' (Luuk. 17: 3). Älä pidä häntä arvottomana saamaan
luottamustasi. 'Ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen' (Gal. 6: 1). ”Jos
veljesi hairahtuvat, sinun tulee antaa heille anteeksi. Kun he tulevat tunnustamaan
sinulle rikkomuksensa, ei sinun pitäisi sanoa, ettet pidä heitä kyllin nöyrinä ja
etteivät he todella tunne katumusta. Millä oikeudella sinä tuomitset heitä ikään
kuin voisit nähdä heidän sisimpäänsä? … ”Saammehan itsekin kaikesta kiittää
Jumalan lahjaksi antamaa armoa. Liitossamme Jumalan kanssa armo sääti
lapseksiottomme. Vapahtajassa oleva armo sai aikaan lunastuksemme,
uudestisyntymisemme ja pääsymme perillisiksi Kristuksen kanssa. Ilmaistakoon
tätä armoa myös toisille.” KV. ss. 178, 179.
7. Mitä meidän tulisi tehdä, jos loukkaamme jotakuta ja ymmärrämme
virheemme? Mitä pitäisi tehdä saman tien? Matt. 5:23, 24
”Monet ovat innokkaita hartaudenharjoituksissaan samalla kun heidän ja heidän
veljiensä välillä on onnettomia erimielisyyksiä, jotka heidän pitäisi sopia. Jumala
vaatii heitä tekemään kaiken voitavansa saadakseen aikaan sovinnon. Hän ei voi
ottaa heidän palvelustaan vastaan, ennenkuin he tekevät tämän. Kristityn
velvollisuus tässä asiassa esitetään selvästi.” AT. s. 287.
Mietiskelyä varten
”Älä anna hairahtuvalle mitään aihetta masennukseen... Älä päästä mitään
solvaisua viriämään ajatuksissasi. Älä erehdy puhumaan viiltävän ivallisesti. Jos
sanallakaan ilmaiset omia mielialojasi, välinpitämättömyyttäsi, epäluuloasi tai
epäluottamustasi, se saattaa koitua jonkun sielun perikadoksi. Hän tarvitsee
veljeä, jolla on Vanhemman Veljen myötätuntoinen mielenlaatu, koskettamaan
hänen inhimillistä sydäntään. Purista hänen kättään voimakkaasti ja
myötätuntoisesti, ja kuiskaa hänelle: 'Rukoilkaamme.' Jumala antaa teille
kummallekin runsaasti siunatun kokemuksen. Rukous liittää meidät toisiimme ja
Jumalaan. Se tuo Jeesuksen rinnallemme ja antaa nääntyvälle, ahdistuneelle
sielulle uutta voimaa maailman, lihan ja pahan voittamiseen. Rukous torjuu
Saatanan hyökkäyksen.” KV. s. 179.
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Lisätutkimista varten
Matt. 18:18-35.
Avainsanoja
Ilmaise omin sanoin avainsanat tässä hyvin tavallisessa opetuksessa: ”Jos sinun
veljesi tekee syntiä, niin ______ häntä, ja jos hän ______, ______________. Ja
jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa
kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: 'Minä kadun', niin ____________________”
****
3
Sapattina 16. Heinäkuuta 2011

Johannes Kastajan päättävä työ
”Monen mielestä Johannes Kastajan kohtalo on salaperäisen hämärän peitossa.
He kysyvät, miksi hänen piti jäädä kitumaan ja kuolemaan vankilaan. Meidän
katseemme ei pysty tunkeutumaan tämän synkän kohtalon salaisuuksiin, mutta se
ei voi järkyttää meidän luottamustamme Jumalaan, kun muistamme, että
Johannes oli vain osallinen Kristuksen kärsimyksistä. Kaikki, jotka seuraavat
Kristusta, saavat kantaa kärsimysten kruunua. Itsekkäät ihmiset tulevat varmasti
ymmärtämään heitä väärin, ja heistä tulee Saatanan kiivaiden hyökkäysten
maalitaulu. Hän on perustanut valtakuntansa tuhotakseen tämän
uhrautuvaisuuden periaatteen, ja hän tulee taistelemaan sitä vastaan, missä sitä
sitten ilmeneekin.” AT. s. 205.
Viesti kuninkaalle
1. Mitä tiedetään Kuningas Herodeksesta ja naisesta, jonka kanssa hän eli?
Minkä selkeän sanoman Johannes Kastaja vei heille? Mark. 6:18; Luuk.
3:19.
”Johannes menetteli uskollisesti hänen suhteensa tuomiten hänen synnillisen
liittonsa Herodiaan, veljensä vaimon kanssa. Jonkun aikaa Herodes heikosti yritti
katkaista niitä himon kahleita, jotka sitoivat hänet, mutta Herodias kietoi hänet
yhä lujemmin pauloihinsa ja kosti Johannes Kastajalle taivuttamalla Herodeksen
heittämään hänet vankilaan... ”Johannes oli toimintansa aikana pelotta nuhdellut
synnistä sekä ylhäisiä että alhaisia. Hän oli uskaltanut nuhdella kuningas
Herodestakin vasten kasvoja hänen synnistään. Hän ei ollut pitänyt henkeään
kalliina voidakseen täyttää hänelle määrätyn työn.” AT. s. 196.
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2. Hyväksyivätkö kuningas Herodes ja Herodias jumalallisen moitteen?
Miten Herodias toimi heti, kun sai tilaisuuden? Mark. 6:19, 17.
3. Vaikka Herodes ei kuunnellutkaan profeetan varoitusta, mistä hän oli
vakuuttunut? Mark. 6:20; Matt. 14:5.
”Herodes uskoi Johanneksen olevan Jumalan profeetan, ja hänellä oli vakaa
aikomus päästää hänet vapaaksi. Mutta Herodiasta peläten hän lykkäsi
aikomuksensa toteuttamista. ”Herodias tiesi ettei hän suorilla toimenpiteillä
koskaan saisi Herodesta suostumaan Johanneksen kuolemaan, siksi hän päätti
toteuttaa tarkoituksensa salajuonen avulla. Kuninkaan syntymäpäivänä pidettiin
pidot valtion virkamiehille ja hovin ylimyksille. Silloin juhlittaisiin ja juotaisiin.
Herodes ei silloin osaisi olla varuillaan, ja Herodias voisi vaikuttaa häneen
mielensä mukaan.” -AT. s. 202.
Ansa
4. Mikä tilaisuus soi Herodiaalle täydellisen mahdollisuuden suorittaa
katalan juonensa? Mikä oli hänen välitön vastauksensa hänen tyttärensä
kysymykseen? Mark. 6:21, 22, 24, 25.
”... Herodias lähetti tyttärensä juhlasaliin tanssimaan vieraiden huvittamiseksi.
Salome oli nuoruutensa viehkeimmässä kukoistuksessa, ja hänen hekumallinen
kauneutensa hurmasi ylhäiset juhlijat... ”Kuningas oli viinin päihdyttämä.
Intohimo sai vallan ja järki syrjäytettiin. Hän näki vain juhlasalin, remuavat
vieraat, pitopöydän, helmeilevän viinin ja kimmeltävät valot sekä edessään
tanssivan nuoren tytön. Hetken hurmassa hän halusi herättää huomiota tavalla,
joka korottaisi häntä valtakuntansa päämiesten silmissä... ”Vala oli tehty
vieraiden kunniaksi, ja jos yksikin heistä olisi lausunut sanankin lupauksen
täyttämistä vastaan, Herodes olisi iloiten säästänyt profeetan hengen... Ei
yksikään korottanut ääntään pelastaakseen taivaan sanansaattajan hengen. Nämä
miehet olivat tärkeissä luottamustehtävissä, ja heillä oli raskas vastuu, ja
kuitenkin he olivat antautuneet juhlimaan ja juopottelemaan, kunnes heidän
aistinsa olivat tylsistyneet.” -AT. s. 202, 203.
Syyttömän profeetan mestaus
5. Mitä tapahtui tuona kauheana päivänä, vaikka kuningas oli hyvin
pahoillaan asiasta? Mikä sitoi hänet? Mark. 6:26-28; Luuk. 3:19, 20
”Herodes odotti turhaan päästäkseen vapaaksi valastaan, sitten hän
vastahakoisesti käski surmata profeetan. Kohta Johannes Kastajan pää tuotiin
kuninkaan ja hänen vieraittensa eteen... Yhden yön juomingit olivat maksaneet
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erään suurimman profeetan hengen... ”Johannes Kastajan pää vietiin Herodiaalle,
joka otti sen vastaan pirullisella tyydytyksellä. Hän riemuitsi kostostaan ja
ajatteli, ettei Herodeksen omaatuntoa enää vaivattaisi. Mutta Herodias ei
saavuttanut toivomaansa onnea syntinsä seurauksena. Hänen nimensä tuli
vihatuksi ja kammotuksi, ja Herodesta taas vaivasi katumus enemmän kuin olivat
vaivanneet profeetan varoitukset. Johanneksen opetusten vaikutusta ei voitu
vaientaa, vaan se oli ulottuva kautta kaikkien sukupolvien ajan loppuun asti.
”Herodeksen synti oli aina hänen mielessään. Hän koetti lakkaamatta päästä
rauhaan syyllisen omantuntonsa syytöksiltä... häntä painoi ainainen pelko, että
hänen päällään lepäsi kirous... ”Syntisen omat ajatukset ovat hänen syyttäjiään,
eikä suurempaa kidutusta voi olla kuin syyllisen omantunnon syytökset, jotka
eivät anna lepoa päivällä eivätkä yöllä.” -AT. s. 204, 205.
Ei suurempaa kuin Johannes Kastaja
6. Minkä ihmeellisen todistuksen Jeesus antoi tästä Jumalan uskollisesta
todistajasta? Mitä enkeli oli julistanut ennen hänen syntymäänsä? Matt.
11:11, 14; Luuk. 1:14-17.
”Johannes Kastaja oli ensimmäisenä julistanut Kristuksen valtakuntaa, ja hän
joutui myös ensimmäisenä kärsimään sen puolesta... ”Sitä iloa lukuun ottamatta,
jonka Johannes löysi elämäntehtävästään, hänen elämänsä oli ollut hyvin
surunvoittoista. Hänen äänensä kuului harvoin muualla kuin erämaassa. Hänen
osansa oli elää yksin. Eikä hänen sallittu nähdä oman työnsä tuloksia. Hänellä ei
ollut etuoikeutta olla Kristuksen kanssa ja nähdä tuota suurta valoa seuraavan
jumalallisen voiman ilmenemistä. Hän ei saanut nähdä sokeiden saavan näkönsä,
sairaiden parantuvan, ja kuolleiden heräävän eloon. Hän ei nähnyt sitä valoa, joka
loisti jokaisesta Kristuksen sanasta ja valoi kirkkauttaan ennustusten lupauksiin.
Vähäisinkin opetuslapsi, joka näki Kristuksen voimateot ja kuuli Hänen sanansa,
oli tässä mielessä paljon etuoikeutetumpi kuin Johannes Kastaja, ja siksi hänen
sanotaan olleen tätä suurempi.” -AT. s.195, 201,202.
7. Mikä suuri etuoikeus Johannes Kastajalla oli, mitä ei ollut muilla
profeetoilla? Mikä samankaltainen tehtävä on niillä, jotka elävät juuri
ennen Jeesuksen toista tulemista? Matt. 11:13, 12.
”Hänet oli lähetetty julistamaan Vapahtaja tuloa ja kutsumaan kansaa
valmistautumaan Hänen tulolleen. Hän täytti tehtävänsä niin uskollisesti, että kun
kansa muisteli, mitä hän oli heille opettanut Jeesuksesta, he saattoivat sanoa:
'Kaikki, mitä Johannes sanoi tästä, on totta.' Mestarin jokaisen opetuslapsen tulisi
antaa tällainen todistus Kristuksesta. ”Messiaan edelläkävijänä Johannes oli
'enemmän kuin profeetta'. Sillä kun profeetat olivat kaukaa nähneet Kristuksen
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tulemisen, Johanneksen oli sallittu katsella Häntä, kuulla taivaan todistavan, että
Hän oli Messias, ja esittää Hänet Israelille Jumalan lähettämänä. Kuitenkin Jeesus
sanoi: 'Vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.” ”Profeetta
Johannes oli yhdysside kahden eri järjestelmän välillä, Jumalan edustajana hän
astui esiin osoittamaan lain ja profeettojen suhdetta kristilliseen järjestelmään.
Hän oli vähäisempi valo, jota seurasi suurempi.” -AT s. 201
Mietiskelyä varten
”... tuhansien tähden, joiden myöhemmin täytyi kulkea vankilasta kuolemaan,
Johanneksen oli tyhjennettävä marttyrikuoleman malja. Kun Jeesuksen seuraajat
joutuisivat kärsimään yksinäisissä vankityrmissä tai tulisivat miekalla
surmattaviksi, kidutettaviksi tai roviolla poltettaviksi, näennäisesti Jumalan ja
ihmisten hylkääminä, mikä tuki heidän sydämelleen olisikaan ajatus, että
Johannes Kastaja, jonka uskollisuudesta Kristus itse oli antanut todistuksen, oli
läpikäynyt samanlaisen kokemuksen!... ”Itse kuolema vain siirsi hänet ainiaaksi
pois kiusausten ulottuvilta... ”Johannes kastajalle kuten kaikille hänen jälkeensä
tuleville, annettiin vakuutus: 'Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä
maailman loppuun asti.' Matt 28: 20.” Aikakausien Toivo s. 205, 206
Lisätutkimista varten
Joh. 3: 22-30; Aikakausien Toivo s. 195-206
Kertausta opetuksesta
Tiivistä opetusten tärkeimmät asiat muutamaan lauseeseen.
****
4.
Sapattina 23. heinäkuuta 2011

Hän joka antaa rauhan
”Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen” 1.
Piet. 5:7. ”Jotka uskovat Kristuksen sanan ja jättävät sielunsa Hänen haltuunsa ja
elämänsä Hänen määrättäväkseen, löytävät rauhan ja levon. Ei mikään täällä
maailmassa voi tehdä heitä surullisiksi, kun Jeesus ilahduttaa heitä läsnäolollaan.
Täydellisessä kuuliaisuudessa on täydellinen lepo. Herra sanoo: 'Vakaamieliselle
Sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa Sinuun.' Jes. 26: 3.” -AT. s. 312.
Kurjuus, huoli ja vaikeudet
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1. Mikä on leimannut ihmiskuntaa syntiinlankeemuksen jälkeen? Job 14:1;
5:6, 7; Ps. 102:3
”Kaikki ovat väsyneitä ja raskautettuja, vaikka eivät ehkä sitä tiedä. Kaikkia
painavat taakat, jotka vain Kristus voi poistaa. Raskain kantamamme taakka on
synnin taakka. Jos meidät jätettäisiin kantamaan sitä, se murskaisi meidät. Mutta
Hän joka oli synnitön, astui tilallemme. 'Herra heitti Hänen päällensä kaikkien
meidän syntivelkamme.' Jes. 53: 6. Hän on kantanut syyllisyytemme taakan. Hän
nostaa kuorman väsyneiltä olkapäiltämme. Hän antaa meille levon. Hän kantaa
myös surujen ja huolten taakan. Hän pyytää meitä heittämään kaikki huolemme
Hänen päälleen, sillä Hän kantaa meitä sydämellään.” -AT. s. 308.
2. Mitä ihmiset tekevät vältääkseen joka päivä heitä kohtaavan taakan?
Jes. 55:2; Jer. 2:13
”Jumala tietää, että jos meidät jätettäisiin seuraamaan omia tapojamme,
menemään minne oma tahtomme meitä kuljettaisi, lankeaisimme Saatanan
riveihin ja saisimme hänen ominaisuutensa. Siksi Jumalan laki rajoittaa meitä
pysymään Hänen tahdossaan, joka on korkeampi ja jalompi ja ylevämpi. Hän
tahtoo, että otamme kärsivällisesti ja viisaasti vastaan palvelun velvollisuutemme.
On meidän tämänhetkiseksi ja iankaikkiseksi elämän eduksi tehdä Jumalan työtä.
Jos Hänen tahtonsa hyväksytään iloisesti ja kiitollisesti, seuraukset näkyvät
tehdyssä palveluksessa ja kehittyneessä luonteessa.” -The Signs of the Times, 22.
heinäkuuta 1897
Yksi, joka ansaitsee luottamuksen
3. Keneen ei tulisi luottaa? Ps. 146:3, 4; Jer. 17:5.
”Ota kiinni Jumalan kädestä, ja sano: 'En ole mitään, ja Sinä olet kaikki. Sinä olet
sanonut: 'Ilman minua te ette voi mitään tehdä' Nyt, Herra, Sinun pitää pysyä
minussa, että minä voin pysyä Sinussa.' Sitten etene askel askeleelta, eläen
kestävässä uskossa Jeesukseen Kristukseen. Tämä on Hänen ikeensä,
kuuliaisuuden ikeen, kantamista.” -SABC 5
4. Kenelle luvattiin autuus vanhassa testamentissa? Millä lupauksella
Jeesus vahvisti tämän totuuden? Ps. 146:5; 147:3; Matt. 11:28
”'Tulkaa minun tyköni', kuuluu Hänen kutsunsa. Olipa sinulla millaisia huolia ja
koettelemuksia tahansa, aseta asiasi Herran eteen. Henkesi saa voimaa kestää.
Sinulle avautuu tie jota kulkien voit vapautua hämmentävistä pulmistasi ja
vaikeuksistasi. Mitä heikompi ja avuttomampi tunnet olevasi, sitä vahvemmaksi
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tulet Hänen voimassaan. Mitä raskaammat ovat taakkasi, sitä siunatumman levon
saat heittäessäsi ne taakankantaja harteille. Kristus tarjoaa leponsa määrätyillä
ehdoilla, mutta ne ovat hyvin yksinkertaiset. Jokainen voi noudattaa niitä. Hän
kertoo meille, miten voimme saada tämän levon.” -AT. s. 308.
5. Mitkä muut lupaukset paljastavat Jumalan suuren, puoleensavetävän
rakkauden? Joh. 6:37; 10:9
”Hän, vanhin veljemme, on ikuisen valtaistuimen luona. Hän huolehtii jokaisesta
sielusta, joka kääntyy Hänen puoleensa Vapahtajanaan, Hän tuntee kokemuksesta
ihmiskunnan heikkoudet; Hän tietää, mitkä ovat puutteemme ja missä on
kiusaustemme voima, sillä Hän oli kiusattu kaikessa samalla lailla kuin mekin,
kuitenkin ilman syntiä. Hän valvoo sinua, sinä vapiseva Jumalan lapsi. Oletko
kiusattu? Hän vapahtaa sinut. Oletko heikko? Hän antaa voimaa. Oletko
tietämätön? Hän valistaa sinua. Oletko haavoitettu? Hän parantaa. Herra 'on
määrännyt tähtien luvun', ja kuitenkin 'Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän,
ja sitoo heidän haavansa'. Ps. 147: 4, 3.” -AT. s. 308.
Suuria siunauksia seuraa, kun antaudumme Hänelle
6. Millainen vastaus Jumalan rakastavaan kutsuun tuo vapautuksen synnin
taakasta? Miten sitä seuraavaa rauhaa ja siunausta kuvataan? Matt.
11:29; Jes. 55:3; 48:18
”'Oppikaa minusta', sanoi Jeesus, 'sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni;
niin te löydätte levon sielullenne'. Meidän on tultava Kristuksen kouluun ja
opittava Häneltä nöyryyttä ja sävyisyyttä. Lunastus on menettelytapa, joka
kasvattaa sielua taivasta varten. Tämä kasvatus merkitsee Kristuksen tuntemista.
Se merkitsee vapautumista niistä käsityksistä ja tavoista, joita on opittu pimeyden
ruhtinaan koulussa. Sielun on päästävä irti kaikesta, joka estää olemasta
uskollinen Jumalalle. Kristuksen sydämessä, missä vallitsi täydellinen sopusointu
Jumalan kanssa, oli täydellinen rauha. Suosionosoitukset eivät tehneet Häntä
ylpeäksi, eivätkä moitteet tai pettymykset masentaneet. Hän oli rohkealla mielellä
silloinkin, kun Häntä eniten vastustettiin ja julmimmin kohdeltiin. Mutta monet
Hänen seuraajikseen tunnustautuvat ovat huolten ja taakkojen painon alla, koska
he eivät uskalla luottaa Jumalaan. He eivät jättäydy täydellisesti Hänelle, sillä he
pelkäävät niitä seurauksia, joita sellaiseen jättäytymiseen saattaa sisältyä. Mutta
he eivät voi löytää rauhaa, elleivät jättäydy Jumalalle.” -AT. s. 310, 311.
7. Mikä valtava ero on meidän synninikeemme ja Hänen ikeensä välillä?
Matt. 11:30; Joh. 5:3; Jes. 55:1
”Kristuksen meille tarjoamaan lepoon ja rauhaan täällä on ehto. Meidän tulee
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kantaa iestä Hänen kanssaan. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdon, huomaavat, että
Kristuksen ies on auttava heitä kantamaan kaikki ne taakat, jotka heidän on
tarpeen kantaa. Ilman Kristusta kantamassa raskainta osaa taakastamme
vierellämme, voimme todella sanoa, että se on raskas. Mutta kun Hän kantaa
iestä kanssamme, elämän taakat on kevyesti kannettavissa. Ja kun ihminen toimii
vapaaehtoisessa kuuliaisuudessa Jumalan vaatimuksille, on hän saava rauhan
mielelleen. Hän osoittaa puhdasta arvostelukykyä ja luonteen sinnikkyyttä
tehdessään yhteistyötä Jumalan kanssa ja saa pelastuksen uskon kautta
Kristukseen... ”Todelliselle Kristuksen seuraajalle on ilo tehdä asioita, joita
Kristus on tehnyt hänen puolestaan. Hän ei pidä Herran ehtoja vastenmielisinä
vaatimuksina, vaan selkeänä kuvauksena ainoasta turvasta hykkäyksiltä, joita
viekas vihollinen tekee saadakseen hänet lankeamaan ja vaikeuttaakseen hänen
tietään.” -The Signs of the Times, 22. heinäkuuta 1897
Mietiskelyä varten
”Nöyryys ja sävyisyys leimaavat kaikkia niitä, jotka ovat kuuliaisia Jumalan
laille, kaikkia niitä, jotka kantavat nöyrästi Kristuksen iestä. Ja nämä armon lahjat
tuovat halutun rauhan Kristuksen palveluun. Oppiessamme Kristuksen
nöyryydestä ja sävyisyydestä, meidän tulee luovuttaa koko olemuksemme Hänen
hallintaansa. Silloin Kristuksen muuttava armo tekee työtä sydämen ja luonteen
eteen, tehden ihmisistä, jotka ovat langenneet syntiin, kokonaisia Hänessä.” -The
Signs of the Times, 22. heinäkuuta 1897.
Lisätutkimista varten
Jes. 26:3; 48:17; AT. s. 307-312.
Henkilökohtaista ajattelemista
Kumman olen valinnut – oman tahtoni, vai Herran? Mitkä esteet pidättävät minua
luovuttamasta tahtoani Hänen käsiinsä? Mitä kokemuksia on seurannut Jeesuksen
ikeen hyväksymisestä?
****
5
Sapattina 30. Heinäkuuta 2011

Myrskyn tyynnyttäminen
”Olemme siinä yhtä avuttomia kuin opetuslapset raivoavan myrskyn kourissa.
Mutta Hän, joka tyynnytti Galilean meren aallokon, on puhunut rauhaa jokaiselle
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sielulle. Raivosipa myrsky miten ankarana tahansa, ne, jotka kääntyvät Jeesuksen
puoleen huutaen: 'Herra, pelasta meidät', saavat vapahduksen. Hänen armonsa,
joka sovittaa sielun Jumalan kanssa, tyynnyttää intohimojen myrskyn, ja Hänen
rakkaudessaan sydän löytää levon. 'Hän tyynnytti myrskyn, ja meren aallot
hiljenivät. He iloitsivat, kun tuli tyyni, ja Hän vei heidät toivottuun satamaan.' Ps.
107: 29, 30. 'Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on
rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.'
'Vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus
iankaikkisesti.' Room. 5: 1; Jes. 32: 17.” -AT. s. 316.
Myrsky merellä
1. Pitkän päivän jälkeen, minkä neuvon Jeesus antoi opetuslapsilleen?
Mark. 4:35, 36
2. Mitä Jeesus teki pian heidän lähtönsä jälkeen? Mitä tapahtui aivan
yhtäkkiä? Luuk. 8:23; Mark. 4:37
”Koko päivän Hän oli opettanut ja parantanut, ja illan tultua kansanjoukot vielä
tunkeilivat Hänen lähellään. Päivästä toiseen Hän oli palvellut heitä, tuskin
nauttien ruokaa tai lepoa. Pahansuopa arvostelu ja panettelu, jolla fariseukset aina
ahdistivat Häntä, tekivät Hänen työnsä vielä raskaammaksi ja vaikeammaksi, ja
nyt päivän päättyessä Hän oli niin lopen upunut, että Hän päätti etsiä hiljaisuutta
jossakin yksinäisessä paikassa järven toisella puolen... ”Vihdoin Vapahtaja pääsi
vapaaksi kansanjoukon tunkeilusta, ja väsymyksen ja nälän valtaamana Hän pani
maata laivan peräkeulaan ja vaipui pian uneen. Ilta oli ollut kaunis ja rauhaisa, ja
järvi lepäsi tyynenä, mutta äkkiä taivas pimeni, raju tuuli pyyhälsi alas
itärannikon vuorenrinteitä ja järvellä puhkesi ankara myrsky.” -AT. s. 313, 314
Tuulen ja meren Herra
3. Kuinka epätoivoiseksi tilanne muuttui? Mikä huuto ilmaisi opetuslasten
pelon? Luuk. 8:24, ensimmäinen osa; Mark. 4:38
”Aurinko oli laskenut, ja yön pimeys peitti myrskyisen meren. Aallot, jotka
raivoisa myrsky kohotti korkeiksi, syöksyivät pauhaten opetuslasten venettä kohti
uhaten niellä sen. Nuo karaistuneet kalastajat olivat koko elämänsä viettäneet
järvellä ja ohjanneet aluksensa turvallisesti monen myrskyn halki, mutta nyt
heidän voimansa ja taitonsa eivät hyödyttäneet mitään. He olivat avuttomia
myrskyn kourissa, ja kaikki toivo katosi, kun he näkivät venheensä olevan
täyttymäisillään. ”Ponnistellessaan kaikin voimin henkensä pelastamiseksi he
olivat unohtaneet Jeesuksen olevan venheessä. Nähdessään nyt työnsä turhaksi ja
vain kuoleman edessään he muistivat, kenen käskystä he olivat lähteneet järven
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yli. Jeesus oli heidän ainoa toivonsa. Avuttomina ja epätoivoisina he huusivat:
'Mestari, Mestari!' Mutta synkkä pimeys peitti Hänet heidän näkyvistään. Heidän
äänensä hukkui myrskyn pauhuun, eikä vastausta kuulunut. Epäilys ja pelko
valtasivat heidät. Oliko Jeesus hylännyt heidät? Oliko Hän joka oli voittanut
sairauden ja riivaajat, vieläpä kuolemankin, voimaton nyt auttamaan
opetuslapsiaan? Eikö Hän muistanutkaan heitä heidän hädässään?” -AT. s. 314.
4. Miten Jeesus vastasi heidän avunhuutoihinsa? Mitä Hänen
käyttäytymisensä paljasti Hänen rakkaudestaan ja voimastaan? Mark.
4:39; Luuk. 8:24, viimeinen osa.
”Heidän huutonsa herättää Jeesuksen. Salaman valossa he näkevät taivaallisen
rauhan Hänen kasvoillaan, he lukevat Hänen katseestaan itsensä unohtavaa,
hellää rakkautta ja heidän sydämistään kohoaa Hänen puoleensa huuto: 'Herra,
auta, me hukumme!' ”Ei ainoakaan sielu ole koskaan päästänyt tuota huutoa niin
ettei sitä olisi kuultu. Kun opetuslapset tarttuvat airoihin tehdäkseen viimeisen
ponnistuksen, Jeesus nousee. Hän seisoo opetuslastensa keskellä myrskyn
pauhatessa, laineiden lyödessä heidän ylitseen ja salaman valaistessa Hänen
kasvojaan. Hän kohottaa kätensä, joka niin usein oli tehnyt laupeudentekoja, ja
sanoo raivoavalle merelle: 'Vaikene, ole hiljaa!'” -AT. s. 315.
5. Mitä Jeesus sanoi heille? Mitä tämä hätätilanne paljasti? Mark. 4: 40.
Kysymys mietittäväksi: Mitenkä me toimisimme samankaltaisessa tilanteessa?
”Myrsky lakkaa. Aallot vaimentuvat. Pilvet poistuvat, ja tähdet tulevat näkyviin.
Vene kelluu tyynellä järven pinnalla. Sitten Jeesus lausuu murheellisena kääntyen
opetuslapsiinsa: 'Miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa?'” -AT. s.
315.
Hän käskee tuulta ja vettä
6. Mikä osoitti opetuslasten hämmästyksen heidän Mestarinsa vallasta
tuuleen ja veteen? Matt. 8:27; Mark. 4:41; Luuk. 8:25
Kysymys mietittäväksi: Mikä on meille erityisen tärkeää tässä kokemuksessa?
”Niin kuin Jeesus uskossa luotti Isänsä huolenpitoon, niin meidänkin tulee luottaa
Vapahtajamme huolenpitoon. Jos opetuslapset olisivat luottaneet Häneen, he
olisivat pysyneet rauhallisina. Heidän pelkonsa vaaran hetkellä paljasti heidän
epäuskonsa. Yrittäessään pelastaa itsensä he unohtivat Jeesuksen, ja vasta kun he
itseluottamuksensa pettäessä kääntyivät Hänen puoleensa, Hän saattoi antaa
heille apuaan!” -AT. s. 316.
7. Mitä muita myrskyjä Herra on valmis tyynnyttämään konkreettisen
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myrskyn lisäksi? Mitä tarvitaan, että niin tapahtuu? Ef. 2:14,
ensimmäinen osa; Joh. 14:27
”Kuinka usein me saammekaan kokea samaa kuin opetuslapset. Kun kiusausten
myrskyt nousevat ja välkkyvät salamat leimahtelevat, ja kun laineet lyövät
ylitsemme, me taistelemme myrskyssä yksin unohtaen, että on eräs, joka voi
auttaa meitä. Me luotamme omiin voimiimme, kunnes menetämme kaiken
toivomme ja olemme valmiit joutumaan perikatoon. Silloin muistamme
Jeesuksen, ja jos pyydämme Häntä pelastamaan meitä, emme huuda turhaan.
Vaikka Hän murheellisena nuhtelee epäuskoamme ja itseluottamustamme, ei Hän
koskaan jätä antamatta meille tarvitsemaamme apua. Jos Vapahtaja asuu
sydämessämme, ei meidän koskaan tarvitse pelätä, olimmepa sitten maalla tai
merellä. Elävä usko Lunastajaan tyynnyttää elämän meren ja vapauttaa meidät
vaarasta sillä tavalla, jonka Hän tietää parhaimmaksi.” -AT. s. 316.
Mietiskelyä varten
”Jokainen ihminen voi kokemuksestaan todistaa seuraavien Raamatun sanojen
totuuden: 'Jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä …
Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.' Jes. 57: 20, 21. Synti on
vienyt rauhamme. Niin kauan kuin oma minä hallitsee, emme löydä lepoa.
Ihmisvoima ei voi hallita sydämen voimakkaita intohimoja.” -AT. s. 316.
Lisätutkimista varten
Aikakausien Toivo s. 313-317.
Täydennä seuraava teksti
”Ja ________ hän nuhteli _______ ja sanoi _________: 'Vaikene, ole hiljaa'. Niin
________ _______, ja tuli aivan ________.”
****
6
Sapattina 6. Elokuuta 2011

Kosketuksen parantama
”Monille usko on vain mielipide. Pelastava usko on sopimus, jonka kautta ne,
jotka ottavat vastaan Kristuksen, solmivat liiton Jumalan kanssa. Elävä usko
merkitsee lisääntynyttä elinvoimaa, lujaa luottamusta, jonka avulla sielu alkaa
Kristuksen armosta saavuttaa voittoja. ”Usko on kuolemaakin väkevämpi. Jos
sairaat saadaan uskossa kiinnittämään katseensa mahtavaan Parantajaan, tulemme
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näkemään ihmeellisiä asioita. Usko tuo elämän sekä ruumiille että sielulle.” -SLS
s. 40, 41
Parantumisen etsinnän vuodet
1. Mistä eräs nainen oli kärsinyt kaksitoista vuotta löytämättä helpotusta?
Mark. 5:25, 26
”Matkalla esimiehen taloon Jeesus oli kohdannut kansanjoukossa naisraukan,
joka kaksitoista vuotta oli kärsinyt taudista, mikä oli tehnyt hänen elämänsä
taakaksi. Hän oli kuluttanut kaikki varansa lääkkeisiin ja lääkäreille jotka eivät
voineet muuta kuin julistaa hänet parantumattomaksi.” -AT. s. 323.
2. Mitä hän uskoi Jeesuksesta? Matt. 9:21; Mark. 5:28
”Mutta toivo heräsi hänen mielessään, kun hän kuuli Jeesuksen suorittamista
parannuksista. Hän oli varma, että jos hän vain voisi päästä Jeesuksen luo, hänkin
parantuisi. Heikkona ja sairaana hän saapui meren rannalle, jossa Jeesus oli
opettamassa, ja koetti tunkeutua kansanjoukon läpi, mutta turhaan. Hän seurasi
Häntä edelleen Leevi-Matteuksen talosta, mutta ei voinut saavutta Häntä. Hän
alkoi jo joutua epätoivoon, kun Jeesus, yrittäessään päästä kansanjoukon läpi, tuli
lähelle sitä paikkaa, missä hän oli.” -AT. s. 323.
Usko toiminnassa
3. Kuultuaan kaiken Jeesuksen ihmeteoista, mitä hän teki? Mark. 5:27
”Nyt oli hänen kultainen tilaisuutensa. Hän oli tuon suuren lääkärin lähellä.
Mutta vallitsevassa hälinässä hän ei voinut puhua Hänelle eikä nähdä Hänestä
muuta kuin ohimenevän vilahduksen. Peläten menettävänsä ainoan
parantumistilaisuutensa hän tunkeuti eteenpäin sanoen itsekseen: 'Kunhan vain
saan koskettaa edes Hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi.'” -AT s. 323, 324.
4. Mitä tapahtui heti seurauksena hänen uskon kosketuksestaan? Mark.
5:29; Luuk. 8:44
”Jeesuksen kulkiessa ohi hän kurottautui eteenpäin, ja hänen onnistui töin tuskin
koskettaa Hänen vaatteensa lievettä. Mutta sillä hetkellä hän tunsi parantuneensa.
Tuohon kosketukseen oli keskittyneenä hänen elämänsä usko, ja heti hänen
tuskansa ja heikkoutensa väistyivät täydellisen terveyden voiman tieltä.” -AT. s.
324.
Todistaa Jeesuksesta ja Hänen voimastaan
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5. Mitä Jeesus huomasi? Kuinka johdonmukainen Hänen kysymyksensä oli
inhimillisesti ajatellen? Mark. 5:30; Luuk. 8:45, 46
”Sydän täynnä kiitollisuutta hän koetti sitten vetäytyä pois tungoksesta, mutta
äkkiä Jeesus seisahtui, ja kansakin pysähtyi. Hän kääntyi ja katsellen ympärilleen
kysyi äänellä, joka selvästi kuului yli kansanjoukon kohinan: 'Kuka koski
minuun?' Kansa vastasi tähän kysymykseen hämmästynein katsein. Kysymys
tuntui kummalliselta, koska Häntä sysittiin joka puolelta ja voimakkaasti
tungettiin sinne ja tänne. ”Pietari, joka aina oli valmis puhumaan, sanoi: 'Mestari,
väentungos ahdistaa ja pusertaa sinua, ja sinä sanot: 'Kuka minuun koski?'' Jeesus
vastasi: 'Joku minuun koski; sillä minä tunsin, että voimaa lähti minusta.'
Vapahtaja saattoi erottaa uskon kosketuksen välinpitämättömän joukon
satunnaisesta kosketuksesta. Sellaista uskoa ei saanut sivuuta sanaa sanomatta.
Hän tahtoi puhua tuolle vaatimattomalle naiselle lohdun sanoja, jotka tulisivat
hänelle ilon lähteeksi, - sanoja, jotka olisivat siunaukseksi Hänen seuraajilleen
ajan loppuun asti.” -AT. s. 324.
6. Miten Vapahtajan sanat ja etsivä rakkaus saivat esiin kiitollisuuden
todistuksen parantuneelta naiselta? Mark. 5:32, 33; Luuk. 8:47.
”Etsien naista Jeesus tahtoi välttämättömästi tietää, kuka Häntä oli koskettanut.
Huomatessaan salaamisen turhaksi nainen astui vapisten esiin ja heittäytyi Hänen
jalkojensa juureen. Kiitollisuuden kyynelin hän kertoi kärsimystensä historian ja
miten hän oli saanut avun... ”Parannettuaan naisen Jeesus halusi hänen
tunnustavan saamansa siunauksen. Evankeliumin tarjoamia lahjoja ei tule hankkia
itselleen varkain tai nauttia niistä salaa. Herra kehottaa meitä tunnustamaan
Hänen hyvyytensä. 'Te olette minun todistajani, sanoo Herra, ja minä olen
Jumala.' Jes. 43:12. ”Se, että tunnustamme Hänen uskollisuutensa, on taivaan
valitsema keino Kristuksen ilmaisemiseksi maailmalle. Meidän on tunnustettava
Hänen armonsa sellaisena, kuin muinaiset pyhät miehet sen tekivät tiettäväksi,
mutta kaikkein tehokkain on todistus omasta kokemuksestamme. Olemme
Jumalan todistajia ilmaistessamme itsessämme jumalallisen voiman vaikutusta.
Jokaisen ihmisen elämä on erilainen kuin toisten, ja hänen kokemuksensa eroavat
huomattavasti heidän kokemuksistaan. Jumala toivoo kiitoksemme kohoavan
Hänen luokseen yksilöllisyytemme leimaamina. Kun näihin kalliisiin
tunnustuksiin Hänen armonsa kirkkauden kiitokseksi vielä liittyy Kristuksen
kaltainen elämä, on niissä vastustamaton voima, joka koituu sielujen
pelastukseksi.” -AT. s. 325, 326.
7. Mitä lohtua ja varmuutta Jeesus antoi vapisevalle naiselle? Minkälainen
merkitys hänen uskollaan oli hänen paranemiselleen? Matt. 9:22; Luuk.
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8:48; Mark. 5:34
Henkilökohtainen kysymys: Miten voit soveltaa tätä periaatetta omaan elämääsi?
”Jeesus sanoi lempeästi: 'Tyttäreni, uskosi on sinut pelastanut; mene rauhaan.'
Hän ei antanut vähintäkään sijaa sille taikauskoiselle käsitykselle, että parantava
voima olisi lähtenyt pelkästä Hänen vaatteittensa kosketuksesta. Parantumista ei
aikaansaanut vain ulkonainen kosketus, vaan usko, joka tarttui Hänen
jumalalliseen voimaansa... ”Meille itsellemme on hyödyksi pitää jokainen
Jumalan lahja tuoreessa muistissa. Näin uskomme vahvistuu pyytämään ja
saamaan yhä enemmän. Pieninkin siunaus, jonka itse saamme Jumalalta,
rohkaisee meitä enemmän kuin kaikki kertomukset toisten uskosta ja
kokemuksista. Sielu, joka vastaanottaa Jumalan armon, on oleva kuin kasteltu
kasvitarha. Hänen haavansa kasvavat nopeasti umpeen, valkeus koittaa hänelle
pimeydessä ja Jumalan kunnia seuraa hänen suojanansa. Muistakaamme
sentähden Herran laupeutta ja Hänen armonsa runsautta... Ja kun muistelemme
Hänen menettelyään meitä kohtaan vaelluksemme aikana, huudahtakaamme
sydän tulvillaan kiitollisuutta: 'Kuinka minä maksan Herralle kaikki Hänen hyvät
tekonsa minua kohtaan? Minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni
Herran nimeä. Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken Hänen kansansa edessä.'
Ps. 116:12-14.” -AT. s.325, 327.
Mietiskelyä varten
”Mutta häntä uskossa koskenut kärsivä nainen parani. Myös hengellisissä asioissa
on eroa satunnaisen kosketuksen ja uskon kosketuksen välillä. Usko Kristukseen
ainoastaan maailma Vapahtajana ei milloinkaan paranna sielua. Pelastava usko ei
ole pelkkää evankeliumin totuuden myöntämistä. Oikea usko ottaa Kristuksen
vastaan henkilökohtaisena Vapahtajana. Jumala antoi ainokaisen Poikansa, jotta
minä en hukkuisi vaan saisin iankaikkisen elämän. Joh. 3: 16. Kun tulen
Kristuksen luo, minun on hänen sanansa mukaisesti uskottava, että osallistun
hänen pelastavasta armostaan. Sitä elämää, jota nyt elän, minun on elettävä
'Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä
minun edestäni.' Gal. 2:20.” -SLS s. 40.
Lisätutkimista varten
Aikakausien Toivo s. 322-327, SLS s. 38-41.
Kutsu
Älä viivyttele enää, ojenna kätesi kohti Vapahtajan jumalallista voimaa ja
harjoittele uskon kosketusta.
****
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7
Sapattina 13. elokuuta 2011

Työskenteleminen lähetystyöntekijänä
”Kun Jeesus palveli ympärilleen kokoontuneita suuria kansanjoukkoja,
opetuslapset olivat saapuvilla valmiina toimittamaan Hänen käskyjään ja
keventämään Hänen työtään. He auttoivat kansan järjestämisessä, he toivat
sairaita Vapahtajan luo ja edistivät kaikkien mukavuutta. He huomasivat
kiinnostuneet kuulijat, selittivät heille kirjoituksia ja työskentelivät eri tavoin
heidän hengelliseksi rakentumisekseen. He opettivat sitä, mitä itse olivat
Jeesukselta oppineet, ja saivat joka päivä runsaita kokemuksia. Mutta he
tarvitsivat myös kokemusta työskentelyssä yksin. He tarvitsivat vielä paljon
opetusta, suurta kärsivällisyyttä ja lempeyttä. Nyt, ollessaan vielä
henkilökohtaisesti heidän kanssaan Vapahtaja lähetti heidät työhön edustajinaan.
Hän näytti heille heidän virheensä, neivoi ja oikaisi heitä.” -AT. s. 328.
Ylevin tehtävä
1. Minkä jumalallisen tehtävän Jeesus luotti opetuslapsilleen? Mitä ihanaa
sanomaa heidän tuli julistaa, ja mikä voima heille annettiin tehtävän
suorittamiseksi? Matt. 10:5-8, 1
”Opetuslasten sanoma oli sama kuin Johannes Kastajan ja Kristuksen itsensä:
'Taivasten valtakunta on tullut lähelle.' Heidän ei tullut ruveta kansan kanssa
kiistelemään siitä, oliko Jeesus Nasarealainen Messias, mutta Hänen nimessään
heidän oli tehtävä samoja laupeudentöitä, kuin Hän oli tehnyt. Hän käski heitä:
'Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos
riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa... ”Näiden opetuslasten tuli olla
totuuden julistajia, valmistaa tietä Mestarin tulolle. Heidän julistamansa sanoma
oli iankaikkisen elämän sana, ja ihmisten kohtalo riippui siitä, ottivatko he sen
vastaan tai hylkäsivätkö sen.” -AT. s. 329, 331.
2. Miten Jeesus järjesti heidät palvelukseen? Miten heidän fyysiset
tarpeensa otettiin huomioon? Mark. 6:7; Matt. 10:9, 10.
”Ketään ei lähetetty yksin, vaan veli veljen, ystävä ystävän kanssa. Näin he voivat
auttaa ja rohkaista toisiaan, neuvotella ja rukoilla yhdessä, ja toisen voima
täydensi toisen heikkoutta. Samalla tavalla Hän myöhemmin lähetti ne
seitsemänkymmentä. Vapahtajan tarkoitus oli, että evankeliumin sanansaattajat
tällä tavoin työskentelisivät yhdessä. Meidän aikanamme evankeliumityö olisi
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paljon menestyksellisempää, jos tätä esimerkkiä tarkemmin seurattaisiin...
”Heidän matkavalmistustensa tuli olla mitä yksinkertaisimpia. Mikään ei saisi
kääntää heidän mieltään pois heidän suuresta työstään tai millään tavoin herättää
vastustusta ja estää työn jatkumista... Heidän ei tullut mennä synagogiin ja kutsua
kansaa koolle jumalanpalvelukseen, vaan heidän tuli suorittaa työnsä kulkien
talosta taloon... Heidän tuli taloon astuessaan käyttää kaunista tervehdystä:
'Rauha tälle talolle.' Luuk. 10:5. Tuo talo saisi siunauksia heidän rukouksistaan,
heidän kiitoslauluistaan ja raamatunselityksistään perhepiirissä.” -AT. s. 329, 331.
Vastarintaa ja kannatusta
3. Millaisen vastaanoton Mestari sanoi heidän saavan? Matt. 10:14, 16-18
Miten me voimme hyödyntää Hänen opetuslapsille antamiaan ohjeita
tänä päivänä?
”Nyt Vapahtajan katse tunkeutui tulevaisuuteen... Profeetallisella silmällään hän
näkee palvelijainsa kokemukset kaikkina aikoina, kunnes Hän tulee toisen kerran.
Hän osoittaa seuraajilleen, millaisiin ristiriitoihin he tulevat joutumaan; Hän
paljastaa heille taistelun luonteen ja tavan. Hän kuvailee heille mitä vaaroja he
tulevat kohtaamaan ja millaista itsensä kieltämistä heiltä vaaditaan. Hän toivoo
heidän laskevan kustannukset, ettei vihollinen äkkiarvaamatta voi heitä yllättää.
Heidän taistelunsa ei tule olemaan lihaa ja verta vastaan... Pyhä Henki, Herran
sotajoukon johtajan edustaja, tulee johtamaan taistelua. Meillä saattaa olla monia
heikkouksia, hirveitä syntejä ja erehdyksiä, mutta Jumalan armo kuuluu kaikille,
jotka katuvina sitä etsivät. Kaikkivaltiaan voima tulee niiden avuksi jotka
luottavat Jumalaan. ”Niiden, jotka joutuvat taisteluun vihollisten kanssa, ei ole
kohdattava vain ihmisiä, vaan itse Saatana joukkoineen... Jos he lepäävät Jumalan
rakkaudessa, he voivat säilyttää mielensä tyyneyden, vaikka heitä
henkilökohtaisesti loukataankin. Herra pukee heidät jumalalliseen sota-asuun.
Hänen Pyhä Henkensä vaikuttaa mieleen ja sydämeen, niin että heidän äänensä ei
kiihdy susien ulvonnan kaltaiseksi.” -AT. s. 331- 333.
4. Mikä tuki heille luvattiin, erityisesti kun he kohtasivat syytöksiä?
Millainen vastustus olisi erityisen vaikea Hänen todistajilleen
kestettäväksi? Matt. 10:19-21.
”Vaino saa valon leviämään. Kristuksen palvelijoita viedään maailman suurten
miesten eteen, jotka muutoin eivät koskaan saisi kuulla evankeliumia. Totuus on
esitetty näille ihmisille väärällä tavalla. He ovat kuulleet vääriä syytöksiä
Kristuksen opetuslasten uskosta. Usein ainoa tapa, jolla he voivat saada selville
sen todellisen luonteen, ovat niiden todistukset, joita tuodaan oikeuden eteen
vastaamaan uskostaan. Tutkinnossa näitä vaaditaan vastaamaan, ja heidän
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tuomariensa on pakko kuunnella esitettyjä todistuksia. Jumala antaa
palvelijoilleen armoa ja viisautta joka tilanteessa... Kun jumalan henki valaisee
Hänen palvelijainsa mielen, tulee totuus julistetuksi jumalallisessa voimassaan ja
kauneudessaan. Ne, jotka vastustavat totuutta, tulevat syyttämään ja sortamaan
opetuslapsia... ”Kristuksen palvelijain ei tullut valmistaa mitään puheita
esitettäviksi, kun he joutuivat oikeuden eteen. Heidän valmistuksenaan olisi
päivittäinen Jumalan sanan kalliiden opetusten painaminen mieleen ja uskon
vahvistaminen rukouksen avulla. Koetuksen hetkellä Pyhä Henki toisi heidän
mieleensä juuri ne totuudet, joita tarvitaan... ”Mutta se, joka oli laiminlyönyt
tutustua Kristuksen sanoihin... ei voinut odottaa, että Pyhä Henki toisi Hänen
mieleensä Kristuksen sanoja” -AT. s.333, 334.
Voitto pelosta
5. Mitä muita periaatteita Jeesus välitti opetuslapsilleen samoin kuin
todistajilleen kaikkina aikakausina? Matt. 10:26-28
”Kristuksen palvelijat on kutsuttu samaan työhön, ja heidän on varottava, etteivät
he luovu totuudesta koettaessaan estää epäsopua. Heidän on edistettävä 'rauhaa ja
keskinäistä rakentumista' (Room. 14: 19), mutta todellista rauhaa ei koskaan
voida saada aikaan tinkimällä periaatteista. Eikä kukaan voi olla uskollinen
periaatteilleen herättämättä vastustusta. Kristillisyyttä, joka todella on hengellistä,
tulevat vastustamaan ne, jotka eivät ole kuuliaisia... Niiden, jotka ovat uskollisia
Jumalalle, ei tarvitse pelätä ihmisten voimaa eikä Saatanan vihamielisyyttä.
Kristuksessa heidän iankaikkinen elämänsä on turvattu. Heidän tulee ainoastaan
pelätä sitä, etteivät luovu totuudesta, ja näin petä sitä luottamusta, jolla Jumala on
heitä kunnioittanut... ”Ei varpunenkaan putoa maahan Isämme tietämättä.
Saatanan viha Jumalaa kohtaan saa hänet vihaamaan jokaista Vapahtajan
huolenpidon kohdetta. Hän koettaa turmella Jumalan käsialan, ja hän iloitsee
mykkien eläintenkin tuhoamisesta. Vain Jumalan huolenpito varjelee linnut
ilahduttamaan meitä liverryksillään. Mutta Hän ei unohda varpusiakaan. 'Älkää
siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.'” -AT. s.335, 336.
Sanoman levittämisen ilo
6. Mitä seuraa hyvän sanoman levittämisestä ja Jeesuksen nimen
pelottomasta tunnustamisesta? Kuinka syvä on sen rakkaus, joka
asettaa taivasten valtakunnan ensimmäiselle sijalle? Matt. 10:32, 33, 37
”Sillä, joka tunnustaa Kristusta, täytyy olla Kristus asumassa sydämessään. Hän
ei voi jakaa toisille sitä, mitä hän ei ole itse saanut. Opetuslapset voivat puhua
sujuvasti opinkappaleista, he voivat toistaa Kristuksen omia sanoja, mutta ellei
heillä ole Kristuksen kaltaista nöyryyttä ja rakkautta, eivät he tunnusta Häntä.
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Kristuksen hengen vastainen henki kieltää Hänet, olipa opillinen tunnustus mikä
tahansa. Ihmiset voivat kieltää Kristuksen puhumalla pahaa, keskustelemalla
turhista asioista ja käyttämällä valheellisia tai epäystävällisiä sanoja. He voivat
kieltää Hänet välttämällä elämän taakkoja tai antautumalla synnillisiin
nautintoihin. He voivat kieltää Hänet mukautumalla tämän maailman mukaan,
käyttäytymällä
epäkohteliaasti,
pysymällä
omissa
mielipiteissään,
puolustelemalla itseään, epäilemällä, turhia huolehtimalla ja pysymällä
pimeydessä. Kaikilla näillä tavoilla he osoittavat, ettei Kristus asu heissä. Ja Hän
sanoo: 'Joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka
on taivaissa.'” -AT s.336,337
7. Kun ihminen vastaanottaa Jumalan sanansaattajan ja sanoman, kenet
hän itseasiassa ottaa vastaan? Mitä seurauksia hänen teoillaan on? Matt.
10:40-42.
”Kristuksen palvelijain tehtävä on suuri kunnia ja pyhä luottamustehtävä. Hän
sanoikin: 'Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut
tykönsä, ottaa tykönsä Hänet, joka on minut lähettänyt.' Ei yksikään heille Hänen
nimessään tehty ystävällinen teko jää huomaamatta tai palkitsematta. Ja Hän
sulkee samaan hellään huolenpitoon Jumalan perheen heikoimman ja pienimmän
jäsenen sanoen: 'Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä' – jotka uskonsa ja
Kristuksen tuntemisen puolesta ovat kuin lapsia – 'maljallisen kylmää vettä,
hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei
jää palkkaansa vaille.'” -AT. s. 337.
Mietiskelyä varten
”Kristuksen seuraajien on työskenneltävät Hänen tavallaan. Meidän on ruokittava
nälkäisiä, vaatetettava alastomia, ja lohdutettava kärsiviä ja masentuneita.
Meidän on autettava epätoivoon joutuneita ja herätettävä uutta toivoa
toivottomissa. Ja meidänkin kohdallamme on täyttyvä seuraava lupaus: 'Sinun
vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi.' Jes. 58:8.
Epäitsekkäänä palveluksena ilmenevä Kristuksen rakkaus voi tehokkaamin
uudistaa pahantekijän kuin esivallan miekka tai tuomioistuin. Näitä tarvitaan
herättämään lainrikkojissa pelkoa, mutta rakastava lähetyssaarnaaja voi tehdä
enemmän kuin ne. Usein sydän paatuu nuhteista, mutta se sulaa Kristuksen
rakkauden vaikutuksesta. Lähetyssaarnaaja ei voi vain parantaa fyysillistä
sairautta, vaan hän voi johdattaa syntisen Suuren Lääkärin luo, joka voi parantaa
sielun synnin spitaalista. Jumalan tarkoitus on, että sairaat, onnettomat ja pahojen
henkien riivaamat saavat Hänen palvelijainsa välityksellä kuulla Hänen äänensä.
Hän haluaa ihmisten välityksellä olla lohduttaja, jollaista maailma ei tunne.” -AT
s. 330.
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Lisätutkimista varten
Matt. 10:1-42; Mark. 6:7-11; Luuk. 9:1-6; 10:1-24; Aikakausien Toivo s. 328337.
Opeteltavaksi
”Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä,
ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt” Matt. 10:40.
****
8
Sapattina 20.elokuuta 2011

Ruokaa kansanjoukolle
”Kristuksen tekoon Hänen täyttäessään nälkäisen kansanjoukon ajalliset tarpeet
sisältyy syvä hengellinen opetus kaikille Hänen työntekijöilleen. Kristus
vastaanotti Isältä ja antoi opetuslapsilleen; nämä antoivat kansanjoukolle ja
ihmiset toinen toiselleen. Niin kaikki, jotka ovat yhteydessä Kristuksen kanssa,
saavat Häneltä elämän leipää, taivaallista ravintoa, ja antavat sitä toisille.” -AT. s.
350.
Hän paransi ja opetti kansaa
1. Miltä Jeesuksesta tuntui, kun Hän näki niin monet tarpeessa olevat
ihmiset? Mikä sai heidät seuraamaan Häntä? Matt. 14:14; Luuk. 9:11;
Joh. 6:2
”Hän näki suuremman tarpeen vaativan huomionsa katsellessaan, kuinka kansaa
yhä tuli. 'Hänen kävi heitä sääliksi, koska he olivat niinkuin lampaat, joilla ei ole
paimenta.' Hän lähti lepopaikastaan etsien sopivan paikan, missä Hän saattoi heitä
palvella. He eivät saaneet mitään apua papeilta tai hallitusmiehiltä, mutta
Kristuksesta lähti elämän veden parantava virta Hänen opettaessaan kansalle
pelastuksen tietä. ”Ihmiset kuuntelivat niitä armon sanoja, jotka niin runsaina
tulvivat Jumalan Pojan huulilta. He kuulivat nuo suloiset sanat, jotka olivat niin
selvät ja yksinkertaiset, että ne olivat kuin Gileadin palsami heidän sielulleen.
Hänen jumalallisen kätensä parantava kosketus toi iloa ja elämää kuoleville ja
huojennusta ja terveyttä niille, jotka kärsivät sairaudesta. Sinä päivänä tuntui
heistä, kuin taivas olisi ollut maan päällä, eivätkä he ollenkaan huomanneet,
miten kauan siitä oli, kun he olivat mitään syöneet.” -AT. s. 344, 345.
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2. Mitä opetuslapset kehottivat Jeesusta tekemään pitkän päivän, jonka
Jeesus oli kuluttanut puhuen lohdun ja siunauksen sanoja monille
ihmisille, lähestyessä iltaa? Matt. 14:15; Mark. 6:36
”Vihdoin päivä läheni loppuaan. Aurinko vaipui länttä kohden, mutta kansa yhä
viipyi. Jeesus oli työskennellyt koko päivän nauttimatta ruokaa tai lepoa. Hän oli
kalpea väsymyksestä ja nälästä, ja opetuslapset pyysivät Häntä hartaasti
lakkaamaan työstään. Mutta Hän ei voinut jättää ihmisiä, jotka tunkeutuivat
Hänen luokseen.” -AT. s. 345.
Antakaa te heille syödä
3. Miten Vapahtaja vastasi tähän kehotukseen? Matt. 14:16; Mark. 6:37,
ensimmäinen osa. Mikä olisi tyypillinen vastaus ihmiseltä tuollaiseen
lausahdukseen?
”Hän valitsi miellyttävän paikan, mihin hän sijoitti kansan ja kehotti heitä
istuutumaan. Sitten hän otti viisi leipää ja kaksi pientä kalaa. Epäilemättä monia
huomautuksia tehtiin siitä, kuinka mahdotonta olisi tyydyttää viisituhatta
nälkäistä miestä...” -Ta 2 s. 492.
4. Mikä oli Jeesuksen tarkoitus Hänen kysyessään Filippukselta mistä he
voisivat ostaa leipää kansanjoukolle? Joh. 6:5-7
”Filippus katseli ihmismerta ja ajatteli, miten mahdotonta olisi hankkia ruokaa
niin suurelle seurueelle. Hän vastasi, etteivät kahdensadan denarin leivät riittäisi
jaettaviksi kaikkien kesken, niin että jokainen saisi edes vähän.” -SLS s. 29
”Viimein opetuslapset tulivat Hänen luokseen vaatien, että kansa oli itsensä
tähden lähetettävä pois. Monet olivat tulleet kaukaa, eivätkä sitten aamun olleet
syöneet mitään. He voisivat ostaa ruokaa ympärillä olevista kaupungeista ja
kylistä. Mutta Jeesus sanoi: 'Antakaa te heille syödä', ja kääntyen Filippukseen
kysyi: 'Mistä ostamme leipää näiden syödä?' Tämän Hän sanoi koetellakseen
opetuslasten uskoa. Filippus katsoi ihmismerta ja ajatteli, miten mahdotonta olisi
hankkia ruokaa tyydyttämään sellaisen joukon tarpeen. Hän vastasi, etteivät
kahdensadan denaarin leivät läheskään riittäisi heille, niin että kukin saisi edes
vähän.” -AT. s. 345.
Ruokaa kansanjoukolle
5. Kuinka monta miestä siellä oli naisten ja lasten lisäksi? Mitä Jeesus teki
sillä pienellä määrällä ruokaa, joka oli saatavilla? Matt. 14:17, 18, 21;
Luuk. 9:14; Matt. 14:19
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”Jeesus pyysi tuomaan ne Hänelle. Sitten Hän käski opetuslapsia asettamaan
kansan nurmikolle viidenkymmenen tai sadan ryhmiin, jotta järjestys säilyisi ja
kaikki voisivat nähdä mitä Hän aikoi tehdä. Kun tämä oli tehty, Jeesus otti ruoan,
'katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja
opetuslapset antoivat kansalle.'” -AT. s. 345.
6. Mitä tapahtui niille muutamalle leivälle sen jälkeen, kun Herra siunasi
ne? Kuinka paljon kaikki saivat taivaallisesta varastotalosta? Matt.
14:20, ensimmäinen osa, 21.
”Niukka annos kasvoi Kristuksen käden alla, ja Hänellä oli aina tuoretta leipää,
jonka Hänen opetuslapsensa jakoivat nälkäiselle kansajoukolle, kunnes kaikki
olivat saaneet tarpeeksensa.” -Testimonies to Ministers and Gospel Workers
”Epäilemättä monia huomautuksia tehtiin siitä, kuinka mahdotonta olisi tyydyttää
viisituhatta nälkäistä miestä ja lisäksi naiset ja lapset noin niukoilla ruokavaroilla.
Mutta Jeesus kiitti ja antoi ruokavarat opetuslapsille heidän jaettavikseen. He
jakoivat kansalle, ja ruoka lisääntyi heidän käsissään. Ja kun kansa oli ruokittu,
opetuslapset istuutuivat itse ja söivät Kristuksen kanssa taivaan antamista
ruokavaroista. Tämä on kallisarvoinen opetus jokaiselle Kristuksen seuraajalle.”
-Ta. 2 s. 492.
”Ravitessaan nuo viisituhatta Jeesus kohottaa luonnon maailmaa peittävän verhon
ja paljastaa voiman, joka aina toimii meidän hyväksemme. Kypsyttäessään maan
sadon Jumala tekee joka päivä ihmetyön. Luonnon toiminnan kautta Hän
suorittaa saman työn, joka tehtiin, kun kansanjoukko ruokittiin. Ihmiset
muokkaavat maan ja kylvävät siemenen, mutta Jumalalta tuleva elämä saa
siemenen itämään... Jumala ruokkii joka päivä miljoonia ihmisiä maailman
elovainioiden välityksellä.” -AT. s. 348.
7. Montako korillista leipää jäi yli kaikkien syötyä? Matt. 14:20, viimeinen
osa; Joh. 6:12 Mitä lisäopetuksia liittyy tähän ihmeeseen?
”Kun me elämässämme joudumme tiukalle, meidän tulee luottaa Jumalaan.
Meidän on kaikissa toimissamme noudatettava viisautta ja arvostelukykyä, jotta
emme huolimattomuutemme tähden joutuisi ahdinkoon. Meidän ei tule syöksyä
vaikeuksiin välittämättä Jumalan varaamista apukeinoista tai käyttäen väärin
Hänen meille antamiaan kykyjä. Kristuksen työntekijäin on ehdottomasti
noudatettava Hänen ohjeitaan. Työ on Jumalan, ja jos tahdomme olla toisille
siunaukseksi, meidän on seurattava Hänen suunnitelmiaan. Omaa minää ei saa
tehdä keskipisteeksi, sille ei saa antaa mitään kunniaa. Jos toimimme omien
käsitystemme mukaan, Herra jättää meidät omien erehdystemme valtaan. Mutta
kun seurattuamme Hänen ohjeitaan joudumme ahtaalle, Hän pelastaa meidät.
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Emme saa masentuneina jättää työtä kesken, vaan jokaisessa pulmassa meidän on
etsittävä apua Häneltä, jolla on rajattomat voimavarat käytettävissään. Usein
joudumme vaikeisiin olosuhteisiin, ja silloin meidän on täydellisesti luottaen
Jumalaan riiputtava Hänessä kiinni. Hän on auttava jokaista sielua, joka joutuu
vaikeuksiin koettaessaan kulkea Herran tietä.” -AT. s. 349.
Mietiskelyä varten
”Opetuslapset olivat yhteyden välittäjiä Kristuksen ja kansan välillä. Tämän tulisi
suuresti rohkaista Hänen opetuslapsiaan nykyään. Kristus on keskipiste, kaiken
voiman lähde. Hänen opetuslastensa on vastaanotettava Häneltä kaikki, mitä he
tarvitsevat. Lahjakkaimmat ja hengellisimmätkin heistä voivat antaa vain sitä
mukaa, kuin he vastaanottavat. Itsestään he eivät voi täyttää ainoankaan sielun
tarvetta. Voimme antaa vain sitä, mitä saamme Kristukselta; ja voimme saada
vain antaessamme toisille. Kun jatkuvasti annamme, saamme jatkuvasti, ja mitä
enemmän annamme, sitä enemmän saamme. Näin me lakkaamatta uskomme ja
luotamme, vastaanotamme ja annamme.” -AT. s. 350.
Lisätutkimista varten
Matt. 14:13-21; Mark. 6:32-44; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-13; Aikakausien Toivo s.
344-352; STS s. 29-32.
Jumalan kaitselmukseen luottaminen

Kun meillä ei ole mitään, kuinka monta mahdollisuutta Herralla on?
****
9
Sapattina 27. elokuuta 2011

Vetten päällä käveleminen
”Jumala opettaa lapsiaan päivittäin. Jokapäiväisen elämän oloissa Hän valmistaa
heitä suorittamaan osansa sillä laajemmalla näyttämöllä, johon Hänen
kaitselmuksensa on heidät määrännyt. Jokapäiväisten koettelemusten tulos
määrää, tulevatko he voittamaan vai häviämään elämän suurissa ratkaisuissa.”
-AT. s. 359.
Yksinäinen paikka rukoukseen
1. Mitä jotkut ihmiset, opetuslapset mukaanlukien, halusivat tehdä
Jeesuksen ihmeellisellä tavalla ruokittua kansanjoukon? Mikä ole
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Mestarin vastaus siihen? Joh. 6:14, 15
”Päivän kuluessa tämä vakaumus oli yhä vahvistunut. Tuo viimeinen, suuri
ihmetyö oli vakuutus siitä, että odotettu Vapauttaja on heidän keskuudessaan.
Kansan toiveet kohoavat yhä korkeammalle. Tämä on Hän joka tekee Juudean
maalliseksi paratiisiksi, maaksi, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. Hän voi tyydyttää
jokaisen toiveen. Hän voi murtaa vihattujen roomalaisten ikeen. Hän voi
vapauttaa Juudan ja Jerusalemin. Hän voi parantaa taistelussa haavoittuneet
sotilaat. Hän voi varustaa kokonaiset sotajoukot muonalla. Hän voi kukistaa
kansat ja antaa Israelille kaivatn vallan. ”Innoissaan kansa on valmis heti
kruunaamaan Hänet kuninkaaksi. He näkevät, ettei Hän yritäkään herättää
huomiota tai hankkia kunniaa itselleen. Tässä suhteessa Hän täysin eroaa papeista
ja hallitusmiehistä, ja he pelkäävät, ettei Hän milloinkaan tule esittämään
vaatimustaan päästä Daavidin valtaistuimelle. Neuvoteltuaan keskenään he
päättävät ottaa Hänet väkisin ja julistaa Israelin kuninkaaksi. Opetuslapset
yhtyvät kansaan selittäen, että Daavidin valtaistuin laillisesti kuuluu heidän
Mestarilleen. He sanovat, että vain Kristuksen vaatimattomuus saa Hänet
kieltäytymään siitä kunniasta. Korottakoon kansa nyt Vapauttajansa.
Pakotettakoon ylpeät papit ja hallitusmiehet kunnioittamaan Häntä, joka tulee
puettuna Jumalan voimalla.” -AT. s. 353, 354.
2. Mitä muuta Hän teki? Matt. 14:22,23 Miksi?
”He ryhtyvät innokkaasti toteuttamaan tarkoitustaan, mutta Jeesus huomaa, mitä
on tekeillä, ja ymmärtää, vaikka kansa ei sitä ymmärräkään, mikä olisi sellaisen
liikkeen seuraus... Kutsuen opetuslapsensa Jeesus käskee heidän ottaa venheen ja
heti palata Kapernaumiin ja jättää Hänet laskemaan kansan luotaan. ”Ei koskaan
ollut Kristuksen antama käsky tuntunut niin mahdottomalta täyttää. Opetuslapset
olivat kauan toivoneet yleistä liikettä, jonka avulla Jeesus saataisiin
valtaistuimelle, eivätkä he voineet kestää ajatusta, että kaikki tämä into raukeaisi
tyhjiin. Kansanjoukot, jotka olivat kokoontuneet viettämään pääsiäistä, olivat
halukkaita näkemään uuden profeetan. Hänen seuraajistaan tämä oli kultainen
tilaisuus asettaa heidän rakastettu Mestarinsa Israelin valtaistuimelle. Tämän
houkuttelevan ajatuksen vallassa heidän oli vaikea lähteä pois ja jättää Jeesus
yksin autiolle rannalle. He vastustivat tätä toimenpidettä, mutta Jeesus puhui nyt
sellaisella arvovallalla, jota Hän ei ollut koskaan käyttänyt heitä kohtaan. He
käsittivät, että enempi vastustus heidän puoleltaan olisi turhaa, ja äänettöminä he
kääntyivät pois lähteäkseen merelle... ”Yksin jäätyään 'Jeesus nousi vuorelle
yksinäisyyteen, rukoilemaan'. Tuntikausia Hän siellä rukoili voimaa
ilmaistakseen ihmisille tehtävänsä jumalallisen luonteen, jottei Saatana sokaisisi
heidän ymmärrystään ja hämmentäisi heidän arvostelukykyään.” -AT. s.354, 355.
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Taistelu aaltoja vastaan
3. Mitä opetuslapsille kävi merellä illan saapuessa? Matt. 14:24; Mark.
6:47 Mikä opetus heidän oli opittava?
”Jos he sydämensä kyllyydestä olisivat keskustelleet näistä asioista [Päivän
siunauksista], he eivät olisi joutuneet kiusaukseen. Mutta heidän kokemansa
pettymys oli kokonaan vallannut heidän ajatuksensa... He olivat myrskyisen
meren keskellä. Heidän ajatuksensa olivat levottomat ja maltittomat, ja Herra
lähetti jotakin muuta vaivaamaan heidän sieluaan ja valtaamaan heidän mielensä.
Jumala tekee usein näin, kun ihmiset itse hankkivat itselleen taakkoja ja huolia...
”He unohtivat tyytymättömyytensä, epäuskonsa ja kärsimättömyytensä. Jokainen
ponnisteli estääkseen venettä uppoamasta... Neljänteen yövartioon saakka he
ponnistelivat airoissa. Silloin he uupuneina luopuivat kaikesta toivosta.
Myrskyävä ja musta meri oli näyttänyt heille heidän oman avuttomuutensa, ja he
kaipasivat Mestarinsa läheisyyttä. ”Jeesus ei ollut heitä unohtanut. Hän näki
rannalta pelonvaltaamat miehet taistelemassa myrskyä vastaan. Hän ei
hetkeksikään päästänyt opetuslapsia näkyvistään. Suurimmalla valppaudella
Hänen silmänsä seurasivat myrskyn heittelemää venettä kalliine lasteineen, sillä
näistä miehistä oli tuleva maailman valo. Kuten äiti valvoo lastaan hellällä
rakkaudella, niin säälivä Mestari valvoi opetuslapsiaan.” -AT. s. 356, 357.
4. Kuka tuli heidän lähelleen kävellen vettä pitkin, kun he olivat soutaneet
viisi tai kuusi kilometriä aaltoja vastaan? Joh. 6:19; Matt. 14:25; Mark.
6:48.
”Kun heidän mielensä oli alistunut ja epäpyhä kunnianhimonsa sammunut ja he
nöyrästi rukoilivat apua, sitä annettiin heille. ”Sinä hetkenä, kun he luulevat
olevansa hukassa, he näkevät salaman leimahduksessa salaperäisen olennon
lähestyvän heitä vettä myöten. Mutta he eivät tiedä, että se on Jeesus.” -AT. s.
357.
Pelastajan näkeminen
5. Mitä opetuslapset näkivät, mikä pelästytti heidät? Mikä tyynnytti heidän
pelkonsa? Matt. 14:26, 27; Mark. 6:49.
”He pitävät vihollisenaan Häntä, joka tulee heidän avukseen. Kauhu valtaa
heidät. Kädet, jotka rautaisin ottein ovat pitäneet kiinni airoista, herpoavat. Aallot
viskelevät venettä sinne tänne; kaikki katsovat kuin naulattuina tätä
ihmishahmoa, joka kävelee kuohuvan meren valkoharjaisia aaltoja pitkin. ”He
luulevat sitä aaveeksi, joka ennustaa heidän tuhoaan, ja he kirkaisevat pelosta.
Jeesus kulkee kuin aikoen sivuuttaa heidät, mutta he tuntevat Hänet ja huutavat
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pyytäen Häneltä apua. Heidän rakastettu Mestarinsa kääntyy, ja Hänen äänensä
tyynnyttää heidän pelkonsa: 'Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää
peljätkö.'” -AT. s. 357
Vetten päällä kävellen
6. Mitä Pietari vaati välittömästi? Mikä
muuttumaan peloksi? Matt. 14:28-31

sai

hänen

rohkeutensa

”Katsoessaan Jeesukseen Pietari kävelee varmasti, mutta hänen katsahtaessaan
itsetyytyväisenä taakseen veneessä oleviin tovereihinsa, hänen katseensa kääntyy
pois Vapahtajasta... Jeesus katoaa hetkeksi hänen näkyvistään, ja hänen uskonsa
pettää. Hän alkaa vajota. Mutta aaltojen uhatessa kuolemalla Pietari kohottaa
katseensa kuohuvista laineista ja kiinnittäen sen Jeesukseen huudahtaa: 'Herra,
auta minua!' Heti Jeesus tarttuu hänen ojennettuun käteensä sanoen: 'Sinä
vähäuskoinen, miksi epäilit?' ”Kulkien rinnakkain, Pietarin käsi Mestarin kädessä
he astuivat yhdessä venheeseen. Mutta Pietari oli nyt vaiti ja nöyrtynyt. Hänellä
ei ollut mitään syytä kerskata tovereilleen, sillä epäuskonsa ja itse korotuksensa
tähden hän oli ollut menettämäisillään henkensä. Kun hän käänsi katseensa pois
Jeesuksesta, hän menetti pohjan jalkojensa alta ja vaipui aaltoihin. ”Miten usein
olemmekaan Pietarin kaltaisia, kun huolet meitä kohtaavat! Katselemme aaltoja
sen sijaan, että pitäisimme katseemme kiinnitettynä Vapahtajaan... ”Kiusausten
myrskyissä hän kulkisi turvallisena vain, jos hän ei ollenkaan luottaisi itseensä,
vaan ainoastaan Vapahtajaan.” -AT. s. 357, 359.
7. Mitä tapahtui heti sen jälkeen, kun Jeesus ja Pietari kiipesivät
venheeseen? Matt. 14:32,33; Mark. 6:51; Joh. 6:21

”He, jotka eivät käsitä alituista riippuvaisuuttaan Jumalasta, lankeavat
kiusaukseen. Voimme luulla seisovamme lujina emmekä koskaan
voivamme kompastua. Saatamme luottavasti sanoa: 'Minä tiedän, kehen
minä uskon, eikä mikään voi järkyttää uskoani Jumalaan ja Hänen
sanaansa.' Mutta Saatana koettaa käyttää hyväkseen perittyjä ja hankittuja
luonteemme heikkouksia ja sokaista silmämme omilta puutteiltamme ja
tarpeiltamme. Vain tuntien oman heikkoutemme ja katsoen lakkaamatta
Jeesukseen voimme vaeltaa turvassa.” -AT. s. 359, 360.
Mietiskelyä varten
”... Saatanan päämäärä on ollut pimentää Jeesuksen valo ja johdattaa ihminen
katsomaan ja luottamaan ihmiseen ja odottamaan apua ihmiseltä. Vuosia kirkko
on katsonut ihmiseen ja odottanut paljon ihmiseltä, mutta ei ole katsonut
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Jeesukseen, johon toiveemme ikuisesta elämästä keskittyvät... 'Sillä, joka uskoo
Poikaan, on iankaikkinen elämä, mutta, joka ei usko Poikaan, ei ole elämää
näkevä; vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.” -Testimonies to Ministers and
Gospel Workers, p. 93.
Lisäopiskelua varten
Matt. 14:22-33; Mark 6:45-52; Joh. 6:14-21; AT s. 353-360; Elämä ja kasvatus
s.83-85.
Mitä mieltä sinä olet?
Mikä on sinulle tärkein opetus tämän päivän läksyissä? Mitä rohkaisua löydät
tästä ihmeellisestä tarinasta?
****
10
Sapattina 3. syyskuuta 2011

Elämän leipä
”Kun lakkaamatta katsomme Jeesukseen uskon silmin, saamme voimaa. Jumala
paljastaa isoavalle ja janoavalle kansalleen kalliita asioita. He tulevat
huomaamaan, että Kristus on henkilökohtainen Vapahtaja. Ravitessaan itseään
Hänen sanallaan he huomaavat, että se on henkeä ja elämää. Sana kuolettaa
luonnollisen, maallisen luonnon ja antaa uuden elämän Kristuksessa Jeesuksessa.
Pyhä Henki tulee sieluun Lohduttajana. Jumalan armon muuttavan voiman avulla
Jumalan kuva palautuu Hänen opetuslapseensa, ja hänestä tulee uusi luomus.
Rakkaus tulee vihan tilalle, ja sydän osallistuu Jumalan kaltaisuudesta. Tätä
merkitsee eläminen 'jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'. Tämä on sen
leivän syömistä, joka on tullut alas taivaasta.” -AT. s. 369.
Maalliset kiinnostuksen kohteet
1. Mitä Jeesus sanoi niille, jotka tulivat etsimään Häntä Kapernaumissa?
Mikä oli heidän päällimmäinen ajatuksensa? Joh. 6:24-26
”He eivät etsineet Häntä mistään arvokkaista vaikuttimista; mutta koska he olivat
tulleet ravituiksi leivästä, he toivoivat saavansa lisää ajallista hyötyä liittymällä
Häneen. Vapahtaja pyysi heitä: 'Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan
sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään.' Älkää tavoitelko vain
aineellista hyötyä. Älköön päätarkoituksenanne olko hankkia ruokaa tätä elämää
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varten, vaan etsikää hengellistä ravintoa, sitä viisautta, joka pysyy iankaikkiseen
elämään. Sitä voi yksin Jumalan Poika antaa, 'sillä Häneen on Isä Jumala itse
sinettinsä painanut.'” -AT. s. 362.
Suurin tarve
2. Mitä opetuslapset kysyivät Mestarilta vaikuttuneina Jeesuksen suuresta
ihmeestä, kun Hän moninkertaisti leivät ja kalat? Mikä oli tärkein asia,
minkä Hän tahtoi antaa heille? Joh 6:28, 29, 33
”Kuulijain mielenkiinto heräsi hetkeksi. He huudahtivat: 'Mitä meidän pitää
tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?' He olivat suorittaneet monia
vaikeita tehtäviä päästäkseen Jumalan suosioon, ja he olivat valmiit kuulemaan
vielä uusista keinoista, joilla voisivat hankkia suurempia ansioita. Heidän
kysymyksensä tarkoitti: Mitä meidän on tehtävä ansaitaksemme pääsyn
taivaaseen? Mikä hinta meitä kaikkia vaaditaan maksamaan saavuttaaksemme
iankaikkisen elämän? ”'Jeesus vastasi ja sanoi heille: Se on Jumalan teko, että te
uskotte Häneen, jonka Jumala on lähettänyt.' Jeesus on taivaan hinta. Tie
taivaaseen käy uskon kautta Jumalan Karitsaan, joka pois ottaa maailman synnin.
Joh. 1:29... ”Mannan antaja seisoi heidän keskellään. Kristus itse oli johdattanut
israelilaiset halki korven ja päivittäin ruokkinut heitä taivaallisella leivällä. Tuo
leipä kuvasi todellista taivaan leipää. Elämää antava Henki, joka virtaa Jumalan
rajattomasta täyteydestä, on tosi mannaa.” -AT. s. 363, 364.
3. Kuka on iankaikkisen elämän leipä? Mitä seuraa,
Häneen ja seuraamme Häntä? Joh. 6:34, 35, 37

kun uskomme

”Profeettain opetukset selittivät leipien ihmeeseen liittyvän syvän hengellisen
opetuksen. Tätä opetusta Kristus koetti valaista kuulijoilleen synagogassa. Jos he
olisivat ymmärtäneet kirjoituksia, he olisivat ymmärtäneet Hänen sanansa: 'Minä
olen elämän leipä.' Juuri edellisenä päivänä oli suuri joukko väsyneenä ja
nälkäisenä tullut ravituksi Hänen antamallaan leivällä. Kuten he tuosta leivästä
olivat saaneet fyysillistä voimaa ja virvoitusta, niin he voisivat Kristuksesta saada
hengellistä voimaa iankaikkiseen elämään. 'Joka minun tyköni tulee', Hän sanoi,
'se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.' Mutta Hän lisäsi:
'Te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko.'” -AT. s. 364.
4. Kuinka voimakkaita ovat ennakkoluulot – jopa maailman suurta Valoa
vastaan? Mikä yksin avaa mielen vastaanottamaan totuuden? Joh. 6:41,
43, 44
”Fariseusten ennakkoluulo oli syvemmällä kuin heidän kysymyksensä osoittivat;
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sen juuri oli heidän sydämensä pahuudessa. Jeesuksen jokainen sana ja teko
herätti heidän vastustustaan, sillä heissä vallitseva henki ei löytänyt Hänessä
mitään vastakaikua... ”Ei kukaan muu voi koskaan tulla Kristuksen luo kuin se,
joka vastaa Isän rakkauden kutsuun. Mutta Jumala vetää kaikkia luoksensa, ja
vain ne, jotka vastustavat Hänen kutsuaan, kieltäytyvät tulemasta Kristuksen
luo...
”He kerskailivat siitä, että Jumala oli heidän opettajansa. Mutta Jeesus osoitti,
kuinka turha tämä väite oli, sillä Hän sanoi: 'Jokainen, joka on Isältä kuullut ja
oppinut, tulee minun tyköni.' Vain Kristuksen kautta he voivat saada tietoa Isästä.
Ihmissilmä ei voinut kestää Hänen kirkkautensa katselemista. Ne jotka olivat
oppineet Jumalalta, olivat kuunnellet Hänen Poikansa ääntä, ja he tunnustaisivat
Jeesus Nasarealaisen siksi, joka luonnon ja ilmestyksen välityksellä oli
ilmoittanut Isän.” -AT s. 365, 366.
Todellinen jokapäiväinen leipä
5. Kuinka tärkeää on oikea usko Jeesukseen? Mitä seuraa siitä, että tekee
Hänen elämästään, työstään ja opetuksistaan meidän jokapäiväisen
ravintomme? Joh. 6:47, 50, 51, ensimmäinen osa.
”Kristus tuli yhdeksi lihaksi meidän kanssamme, jotta me tulisimme yhdeksi
hengeksi Hänen kanssaan. Tämän liiton voimasta me kerran astumme ulos
haudasta, - ei yksinomaan Kristuksen voiman ilmauksena, vaan myös siksi, että
Hänen elämänsä uskon kautta on tullut meidän elämäksemme. Niillä, jotka
näkevät Kristuksen oikean luonteen ja ottavat Hänet asumaan sydämeensä, on
iankaikkinen elämä. Hengen kautta Kristus asuu meissä, ja Pyhä Henki,
vastaanotettuna sydämeen uskon kautta, on iankaikkisen elämän alku... ”Manna
saattoi ylläpitää vain maallista elämää, se ei voinut estää kuolemaa eikä taata
kuolemattomuutta, mutta taivaan leipä ravitsi sielua, antaen sille iankaikkisen
elämän. Vapahtaja sanoi: 'Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa
erämaassa ja kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se,
joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos
joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti.'” -AT. s. 366.
6. Koska fyysinen ruoka ei voi antaa meille iankaikkista elämää, mitä
tarvitaan tämän suuren lahjan saamiseksi? Miten Herra selitti, mitä
hengellinen ravinto on ja mitä se meille antaa? Joh. 6:53, 54, 63
”Kristuksen lihan syöminen ja veren juominen tarkoittaa Hänen
vastaanottamistaan henkilökohtaisena Vapahtajana, uskoen, että Hän antaa
syntimme anteeksi ja että me olemme täydellisiä Hänessä. Katselemalla Hänen
rakkauttaan, puhumalla siitä, juomalla sitä me tulemme Hänen luonnostaan
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osallisiksi. Mitä ravinto on ruumiille, sitä Kristuksen tulee olla sielulle. Ruoka ei
hyödytä meitä, ellemme syö sitä, ellei se tule osaksi olemuksestamme. Samoin ei
Kristuskaan merkitse meille mitään, ellemme tunne Häntä henkilökohtaisena
Vapahtajana. Teoreettinen tieto ei hyödytä mitään. Meidän tulee syödä Häntä,
ottaa Hänet sydämeemme, niin että Hänen elämänsä tulee meidän elämäksemme.
Hänen rakkautensa ja armonsa tulee päästä sulautumaan meihin... ”Kuten
Jumalan Poika elää uskosta Isään, niin on meidän elettävä uskosta Kristukseen...
Vaikka Hän oli kaikessa kiusattuna niin kuin mekin, ei Hänessä voitu nähdä
ainoatakaan synnin tahraa. Sillä tavalla voimme mekin voittaa, kuten Kristus
voitti. ”Oletko sinä Kristuksen seuraaja? Silloin kaikki, mitä hengellisestä
elämästä on kirjoitettu, koskee sinua, ja sinä voit sen saavuttaa liittymällä
Kristukseen.
Onko
intosi
laimentumassa,
ensimmäinen
rakkautesi
kylmenemässä? Vastaanota uudelleen Kristuksen rakkaus, jota sinulle tarjotaan.
Syö Hänen lihaansa, juo Hänen vertansa, niin tulet yhdeksi Isän ja Pojan kanssa.”
-AT. s. 368.
7. Mikä vakuutus ja varmuus pitää yllä jokaista uskovaa? Joh 6:63, 68, 69
”Kristuksen elämä, joka antaa elämän maailmalle, on Hänen sanassaan. Sanansa
avulla Jeesus paransi sairaita ja ajoi ulos riivaajia; sanallaan Hän tyynnytti meren
ja herätti kuolleita, ja ihmiset todistivat, että Hänen sanassaan oli voimaa. Hän
puhui Jumalan sanoja, kuten Hän oli puhunut kaikkien Vanhan testamentin
profeettain ja opettajien välityksellä. Koko Raamattu on ilmoitus Kristuksesta, ja
Vapahtaja halusi kiinnittää seuraajiensa uskon sanaan. Kun Hän ei enää olisi
näkyvänä heidän keskuudessaan, olisi sana heidän voimansa lähde. Mestarinsa
tavoin heidän olisi elettävä 'jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'. Matt.
4: 4. ”Kuten ruoka ylläpitää fyysillistä elämäämme, samoin Jumalan sana
ylläpitää hengellistä elämää. Ja jokaisen sielun on saatava itselleen elämää
Jumalan sanasta. Kuten meidän on omakohtaisesti syötävä saadaksemme
ravintoa, samoin meidän on omakohtaisesti otettava vastaan [sana]. Meidän ei ole
omaksuttava sitä ainoastaan toisen henkilön mielen välityksellä. Meidän on
huolellisesti tutkittava Raamattua ja pyydettävä Jumalalta Pyhän Hengen apua
ymmärtääksemme Hänen sanaansa. Meidän on otettava jae kerrallaan ja
keskityttävä siihen saadaksemme selville, minkä ajatuksen Jumala on pannut
tuohon jakeeseen meitä varten. Meidän on sitten viivyttävä tuossa ajatuksessa,
kunnes se tulee omaksemme ja me tiedämme, 'mitä sanoo Herra'.” -AT. s. 368,
369.
Mietiskelyä varten
”Kristus oli lausunut pyhän, ikuisen totuuden itsensä ja seuraajiensa välisestä
suhteesta. Hän tunsi niiden luonteen, jotka väittivät olevansa Hänen
opetuslapsiaan, ja Hänen sanansa koettelivat heidän uskoaan. Hän selitti, että
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heidän oli uskottava Hänen opetuksensa ja toimittava sen mukaan. Kaikki, jotka
vastaanottaisivat Hänet, osallistuisivat Hänen luonnostaan, ja heidän luonteensa
muuttuisi Hänen luonteensa kaltaiseksi. Tähän sisältyi luopuminen itsekkäistä
haluista. Se vaati täydellistä jättäytymistä Jeesukselle. He olivat kutsutut
tulemaan itsensäuhraaviksi, sävyisiksi ja nöyriksi. Heidän oli kuljettava sitä
kaitaa tietä, jota tuskien mies vaelsi, jos he halusivat osallistua elämän lahjasta ja
taivaan kunniasta.” -AT. s. 369, 370.
Lisätutkimista varten
Joh. 6:22-71; Vuorisaarna s. 26, 27; Ta. 2 s.219-225.
Täydennä teksti
”Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka _______, vaan sitä ruokaa, joka _______
hamaan __________ _____________ ja jonka Ihmisen Poika on teille
___________; sillä häneen on Isä, Jumala itse sinettinsä painanut.”
Vastaanottaminen
Oletko vastaanottanut Herran Jeesuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajaksesi?
Kuinka elämän leipää pitää yllä sinua?
****
11
Sapattina 10. syyskuuta 2011

Omatunnon puhdistaminen
”Ulkonaisten käytöstapojen huolellisinkaan noudattaminen ei riitä poistamaan
kärttyisyyttä, purevaa arvostelua eikä sopimatonta puhetta. Niin kauan kuin oma
minä hallitsee, todellinen sydämen sivistys ei pääse ilmenemään. Rakkauden
täytyy saada sijaa sydämessä. Tunnollisen kristityn toiminnan vaikuttimena on
syvä rakkaus Mestariinsa. Rakkaudesta Kristukseen versoo hänen epäitsekäs
kiintymyksensä veljiään kohtaan. ”Kaikesta, mitä tavoitellaan, hellitään ja
vaalitaan, mikään ei ole Jumalan edessä niin kallisarvoista kuin puhdas sydän ja
kiitollinen ja rauhallinen mieli.” -KI s. 401.
Ihmisten perinnäissääntöjä
1. Mitä fariseukset vaativat ihmisiltä? Mistä he syyttivät opetuslapsia ja
Jeesusta? Mark. 7:1, 2, 5
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”Kristus ja Hänen opetuslapsensa eivät noudattaneet näitä muodollisia pesuja, ja
vakoojat saivat tästä laiminlyönnistä aihetta syytöksiinsä. He eivät kuitenkaan
hyökänneet suoraan Kristuksen kimppuun, vaan tulivat Hänen luokseen
arvostellen Hänen opetuslapsiaan... ”Kun totuuden sanoma vaikuttaa ihmisiin
erikoisen voimakkaasti, Saatana lähettää edustajansa aiheuttamaan väittelyä
jostakin merkityksettömästä kysymyksestä. Näin hän koettaa kääntää huomion
pois todellisesta asiasta. Aina kun hyvä työ pääsee alkuun, on viisastelijoita
valmiina ryhtymään väittelyyn muodoista ja tavoista vetääkseen huomion pois
elävästä todellisuudesta. Kun näyttää siltä, että Jumala aikoo erikoisella tavalla
toimia kansansa hyväksi, ei heidän tule sotkeutua kiistoihin, jotka koituvat vain
vahingoksi sieluille. Tärkeintä on meidän kysyä itseltämme: Onko minulla
pelastava usko Jumalan Poikaan? Onko elämäni sopusoinnussa Jumalan lain
kanssa? 'Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole
kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä.' 'Ja siitä me tiedämme Hänet
tuntevamme, että pidämme Hänen käskynsä.' Joh. 3: 36; 1 Joh. 2: 3.” -AT. s. 375.
2. Mitä tapoja eritoten fariseukset noudattivat ennen syömistä? Mark. 7:3,
4
”Kuten aikaisemmin, oli nytkin moitteen perustana se, ettei Hän välittänyt niistä
perinnäissäännöistä, joita oli kasattu Jumalan lain ympärille. Niiden tarkoituksena
tunnustettiin yleisesti olevan vartioida lain noudattamista, mutta niitä oli ruvettu
pitämään pyhempinä kuin itse lakia. Kun ne joutuivat ristiriitaan Siinailla
annettujen käskyjen kanssa, annettiin rabbiinien säännöille etusija. ”Niiden
menojen joukossa, joita ankarimmin teroitettiin, oli muodollinen
puhdistautuminen. Ennen syöntiä noudatettavien muotomenojen laiminlyöntiä
pidettiin kauheana syntinä, joka rangaistaisiin sekä tässä että tulevassa elämässä,
ja rikkojan surmaamista pidettiin ansiona. ”Puhdistusta koskevat säännöt olivat
lukemattomat. Ihmisen elinikä tuskin riitti niiden kaikkien oppimiseen. Niiden
elämä, jotka koettivat noudattaa rabbiinien antamia määräyksiä, oli yhtä ainoata
taistelua muodollista saastutusta vastaan, lakkaamatonta peseytymistä ja
puhdistautumista. Kun ihmisten mieltä näin askarruttivat joutavat määräykset ja
menot, joita Jumala ei ollut säätänyt, heidän huomionsa kääntyi pois Hänen
lakinsa suurista periaatteista.” -AT. s. 374, 375.
Kunnioituksen puute Jumalan lakia kohtaan
3. Vaikka Juutalaiset olivat äärimmäisen tarkkoja perinnäissäännöistä ja
menoistansa, miten he suhtautuivat Jumalan pyhää lakia kohtaan – tässä
tapauksessa viidettä käskyä? Mark. 7:9-13
”He syrjäyttivät viidennen käskyn merkityksettömänä, mutta olivat hyvin
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tarkkoja vanhinten perinnäissääntöjen noudattamisessa. He opettivat kansalle,
että omaisuuden pyhittäminen temppelille oli pyhempi velvollisuus kuin
vanhempien auttaminen, ja olipa tarve miten suuri tahansa, oli pyhyyden
loukkausta antaa isälle tai äidille mitään osaa siitä, mikä näin oli pyhitetty.
Lapsen, joka ei välittänyt vanhemmistaan, tuli vain sanoa sana 'korban'
omaisuudestaan, pyhittäen sen täten Jumalalle, ja niin hän saattoi pidättää sen
omaan käyttöönsä eliniäkseen, ja hänen kuolemansa jälkeen se käytettäisiin
temppelin hyväksi. Näin hänellä oli oikeus sekä eläessään että kuollessaan
ylenkatsoa vanhempiaan ja pidättää heille tuleva avustus sen varjolla, että muka
uhrasi Jumalalle. ”Jeesus ei milloinkaan sanoin tai teoin vähentänyt ihmisen
velvollisuutta antaa lahjoja ja uhreja Jumalalle. Kristus antoi kaikki ne lain
määräykset, jotka koskivat kymmenyksiä ja uhreja... Siten he [papit ja rabbiinit]
pettivät kansaa. Ihmisten kannettaviksi sälytettiin raskaita taakkoja, joita Jumala
ei ollut määrännyt. Eivät Kristuksen opetuslapsetkaan olleet täysin vapaita siitä
ikeestä,jolla perityt ennakkoluulot ja rabbiinien arvovalta heitä sitoivat. Nyt
paljastaessaan rabbiinien todellisen hengen Jeesus koetti vapauttaa perimätapojen
kahleista kaikki, jotka todella halusivat palvella Jumalaa.” -AT. s. 376.
4. Aina kun ihmisen ajatuksille, toiveille tai tavoille asetetaan korkeampi
arvo kuin Jumalan pyhälle laille, mitä sen periaatteille tapahtuu?
Kuinka Herra suhtautuu sellaiseen asenteeseen? Mark. 7:6-8
”Kristuksen sanat olivat syytös koko farisealaista järjestelmää vastaan. Hän
selitti, että asettamalla omat sääntönsä Jumalan käskyjen yläpuolelle rabbiinit
korottivat itsensä yli Jumalan. ”Jerusalemista tulleet lähettiläät olivat raivon
vallassa. He eivät voineet syyttää Kristusta Siinailla annetun lain rikkojaksi, sillä
Hän puhui sen puolesta heidän perinnäissääntöjään vastaan. Lain suuret käskyt,
jotka Hän oli esittänyt, olivat ihmisten keksimien sääntöjen jyrkkä vastakohta.”
-AT. s. 376, 377.
Oikea arviointi
5. Miten ihminen saastutti itsensä fariseusten mukaan? Mitä Jeesus opetti
iankaikkisista asioista, yhtä lailla kuin siitä, mikä on moraalista ja
hengellistä? Matt. 15:10,11
Painottaakseen mistä henkinen epäpuhtaus tulee, eräs versio Raamatusta antaa
seuraavan tulkinnan Mark. 7:15:sta: ”Mikä menee sinun ruumiisi sisälle, ei voi
sinua saastuttaa; mikä tulee sinun sydämestäsi ulos, on se mikä aiheuttaa
henkisen epäpuhtauden.” -NLT.
”Jeesus selitti kansanjoukolle ja myöhemmin vielä täydellisemmin
opetuslapsilleen, ettei saastutus tule ulkoa vaan sisältäpäin. Puhtaus ja epäpuhtaus
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asustavat sielussa. Ihmisen saastuttaa paha teko, paha sana, paha ajatus, Jumalan
lain rikkominen, eikä ulkonaisten, ihmisten keksimien muotomenojen
laiminlyöminen.” -AT. s. 377.
Epäpuhtauden lähde ja sen puhdistaminen
6. Mitä lopulta tapahtuu kaikille säännöille, perinteille ja tavoille jotka
ovat ristiriidassa Jumalan lain kanssa? Mitä eroa on fyysisen ja
hengellisen saastumisen välillä? Matt. 15:13, 15-20; Mark. 7:17-23.
”Rabbiinien niin korkealle arvostamat tavat ja perinteet olivat tästä maailmasta
eivätkä taivaasta. Olipa heillä ihmisiin miten suuri valta tahansa, he eivät voineet
kestää Jumalan koetusta. Kaikki ihmissäännöt, jotka on pantu Jumalan käskyjen
tilalle, havaitaan arvottomiksi sinä päivänä, jolloin 'Jumala tuo kaikki teot
tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa'. Saarn.
12: 14. ”Jumalan käskyjen korvaaminen ihmissäännöillä ei ole vieläkään
loppunut. Kristityilläkin on tapoja ja säädöksiä, joilla ei ole parempaa perustusta
kuin isien perinnäissäännöt. Nämä käskyt, jotka perustuvat vain ihmisen
arvovaltaan, ovat syrjäyttäneet Jumalan antamat käskyt. Ihmiset pitävät kiinni
perinnäissäännöistään ja kunnioittavat vanhoja tapoja sekä vihaavat niitä, jotka
koettavat osoittaa heille heidän erehdyksensä. Nykyaikana, jolloin meitä
kehotetaan kiinnittämään huomiota Jumalan käskyihin ja Jeesuksen uskoon,
näemme samaa vihamielisyyttä, jota osoitettiin Jeesuksen päivinä... ”Kaikille
niille, jotka noudattavat ihmiskäskyjä, kirkon tapoja tai isien perinnäissääntöjä,
kuuluu Kristuksen sanoihin sisältyvä varoitus: 'Turhaan he palvelevat minua
opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.'” -AT. s.377, 378.
7. Kumpi on Jeesuksen opetuksen valossa tärkeämpää – ulkoiset asiat vai
moraalinen ja hengellinen sydämen ja mielen puhtaus? Miten ainoastaan
on mahdollista asettaa asiat oikeaan arvojärjestykseen? Matt. 23:24-26;
5:8; Ps. 24:4; 51:2; 1. Joh. 1:9
”Nämä syytökset on annettu varoituksena kaikille, jotka päällepäin näyttävät
hurskailta ihmisten edessä, mutta sisältä' 'ovat täynnä tekopyhyyttä ja vääryyttä.'
He sanovat, että heidät on vapautettu kaikesta tästä..” -Testimonies to Ministers
and Gospel Workers
”Siitä ei ole pitkä aika, kun kuulin erään äidin sanovan, että hän tykkää katsella
hyvin rakennettua taloa, ja epätäydellisyys sisustuksessa tai pieleen mennyt
puutyön viimeistely ärsyttää häntä. En tuomitse hyvää makua siinä suhteessa,
mutta kun kuuntelin häntä, olin pahoillani, ettei tätä hyvyyttä voitu siirtää hänen
tapaansa kasvattaa lapsiaan. Hänen lapsensa ovat ne rakennukset, joiden puitteista
hän oli vastuussa; silti heidän kovat, epäkohteliaat tapansa, heidän kiihkeät ja
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itsekkäät luonteensa ja hallitsematon tahtonsa olivat tuskallisesti näkyvillä
toisille. Heillä oli todella huono luonne; he olivat huonosti rakentuneita
ihmislapsia, mutta heidän äitinsä oli sokea kaikkea sitä kohtaan. Hänen talonsa
järjestely oli hänelle paljon tärkeämpää, kuin hänen lastensa luonteen
kasvattaminen.” -Fundamentals of Christian Education
Mietiskelyä varten
”Jumalalla on kokeneita ihmisiä varten aivan erityinen tehtävä. Heidän tulee
varjella Jumalan asiaa. Heidän tulee huolehtia, että Jumalan työtä ei anneta
ihmisille, joiden mielestä heillä on etuoikeus jakaa omia riippumattomia
näkemyksiään, saarnata mitä mielivät, ja jotka eivät tunne itseään vastuullisiksi
kenellekään opetuksestaan tai työstään. Jos annamme tämän itseriittoisuuden
hengen vallita riveissämme, meillä ei ole sopusointua toiminnassa, ei henkistä
ykseyttä, ei luottamusta toimissamme eikä tervettä kasvua Jumalan työssä. Silloin
nousee vääriä opettajia ja huonoja työntekijöitä jotka väärinymmärryksen kautta
vetävät sieluja kauemmas totuudesta. Kristus rukoili, että Hänen seuraajansa
voisivat olla yhtä kuten Hän ja Isä olivat yhtä.” -Evangelism
Lisätutkimista varten
Luuk 11:37-40; Ps. 24:5; 51:2; Aikakausien Toivo s. 374-378.
Omatunnon testaaminen
Mistä useat saastuttavat ongelmat ovat lähtöisin – meidän sisä- vai
ulkopuoleltamme? Miten me voimme saada puhtaan omatunnon?
****
12
Sapattina 17. syyskuuta 2011

Pakanallisen naisen usko
”Siitä ei ole pelkoa, että Herra jättäisi kansansa rukoukset kuulematta.
Pikemminkin on pelättävissä, että Jumalan lapset kiusaukseen ja koetukseen
joutuessaan masentuvat eivätkä enää rukoile hellittämättä. Vapahtaja osoitti
syyrofoinikialaiselle vaimolle jumalallista laupeutta. Hän liikuttui nähdessään
tämän murheen. Hän olisi mielellään heti vakuuttanut vaimolle, että tämän
rukous oli kuultu, mutta hän halusi tässä yhteydessä opettaa opetuslapsilleen
jotakin, ja siksi näytti aluksi siltä kuin hän ei olisi kiinnittänyt mitään huomiota
tuon kärsivän sydämen avunhuutoon. Kun vaimo oli ilmaissut uskonsa, Jeesus
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antoi hänelle siitä tunnustuksen ja lähetti hänet kotiin sen siunauksen saaneena,
jota hän oli anonut. Opetuslapset eivät koskaan unohtaneet tätä opetusta, ja se on
merkitty Raamattuun osoittamaan, mitä hellittämätön rukous voi saada aikaan.”
KV. s. 126.
Foinikialaisten rajalla
1. Mille alueelle Jeesus matkusti opetuslapsineen jatkamaan tehtäväänsä?
Matt. 15:21; Mark. 7:24
”Tämän fariseusten kanssa sattuneen yhteentörmäyksen jälkeen Jeesus siirtyi
Kapernaumiin, kulki sitten läpi Galilean ja vetäytyi Foinikian rajalla olevaan
vuoriseutuun. Katsoessaan länttä kohden Hän saattoi nähdä vanhat Tyyron ja
Siidonin kaupungit, jotka olivat levittäytyneet alhaalla olevalle tasangolle,
pakanallisine temppeleineen, loistavine palatseineen, markkinapaikkoineen ja
satamineen, joissa vallitsi vilkas laivaliikenne. Niiden takana näkyi Välimeren
sininen ulappa, jonka yli evankeliumin julistajat tulisivat viemään ilosanomaansa
suuren maailmanvallan keskuksiin. Mutta se aika ei ollut vielä tullut. Nyt Hänen
työnään oli valmistaa opetuslapset tehtäväänsä. Tullessaan tälle seudulle Hän
toivoi löytävänsä syrjäisen levähdyspaikan, jota Hän turhaan oli koettanut
hankkia Betsaidasta. Tämä ei kuitenkaan ollut Hänen ainoa tarkoituksensa Hänen
lähtiessään tälle matkalle.” -AT s. 379.
2. Kuka tuli pyytämään Häneltä apua mielisairaalle tyttärelleen? Mihin
kansallisuuteen hän kuului? Matt. 15:22; Mark. 7:25, 26.
”'Ja katso: kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: 'Herra,
Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni.''
Tämän seudun asukkaat olivat vanhaa kanaanilaista heimoa. He olivat
epäjumalanpalvelijoita, ja siksi juutalaiset halveksivat ja vihaisivat heitä. Tähän
ihmisluokkaan kuului nainen, joka nyt tuli Jeesuksen luo. Hän oli pakana ja niin
muodoin vailla niitä etuja, joista juutalaiset päivittäin nauttivat. Monia juutalaisia
asui foinikialaisten keskuudessa, ja viestit Kristuksen toiminnasta olivat
tunkeutuneet tälle alueelle. Jotkut kansasta olivat kuunnelleet Hänen sanojaan ja
olivat olleet näkemässä Hänen ihmeellisiä tekojaan. ”Hän oli kuullut profeetasta,
jonka kerrottiin parantavan kaikenlaisia sairauksia. Kuullessaan Hänen
voimastaan hänen sydämessään syttyi toivoa. Äidinrakkauden kannustamana hän
päätti esittää Vapahtajalle tyttärensä asian. Hänen vakaa aikomuksensa oli tuoda
hätänsä Jeesukselle. Tämän täytyi parantaa hänen lapsensa. Nainen oli turhaan
etsinyt apua epäjumalilta. Ja ajoittain hän joutui kiusaukseen ajatella: Mitäpä
tämä juutalainen opettaja voisi tehdä minun hyväkseni? Mutta hän oli kuullut
viestin: Hän parantaa kaikenlaisia sairauksia, olivatpa ne, jotka Häneltä tulevat
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apua etsimään, rikkaita tai köyhiä. Hän päätti turvautua tähän ainoaan toivoonsa.”
-AT. s. 379, 380.
Jeesuksen pidättyväisyys
3. Usein Jeesus kysyi ihmisten toiveita; mutta mitä Hän tällä kertaa
vastasi? Minkälainen oli opetuslasten asenne? Matt. 15:23
”Jeesus tunsi tämän naisen tilan. Hän tiesi hänen haluavan nähdä Häntä, ja siksi
Hän asettui hänen tielleen. Auttamalla häntä hänen surussaan Hän saattaisi tehdä
eläväksi sen opetuksen, jonka Hän tahtoi antaa. Tätä tarkoitusta varten Hän oli
tuonut opetuslapsensa tälle seudulle. Hän halusi heidän näkevän, millainen
tietämättömyys vallitsi lähellä Israelin maata olevissa kylissä ja kaupungeissa.
Kansa, jolle oli annettu kaikki mahdollisuudet ymmärtää totuus, eli täysin
tietämättömänä ympärillään olevien tarpeista. He eivät tehneet mitään
ponnistuksia auttaakseen pimeydessä olevia sieluja. Juutalaisten ylpeyden
pystyttämä väliseinä esti vieläpä opetuslapsiakin tuntemasta myötätuntoa
pakanamaailmaa kohtaan. Mutta nämä muurit oli murrettava maahan.” -AT. s.
380.
4. Kun Jeesus ensin lähetti opetuslapset matkaan, minkälaiset ohjeet Hän
antoi heille? Matt. 10:6. Mitä Hän sanoi opetuslapsilleen tästä naisesta?
Matt. 15:24. Miksi Hän teki niin?
”Kristus ei heti vastannut naisen pyyntöön. Hän otti tämän halveksitun rodun
edustajan vastaan, niin kuin juutalaiset olisivat tehneet. Tällä Hän tarkoitti, että
opetuslapset näkisivät, miten erilaisia olivat se kylmä ja sydämetön tapa, jolla
juutalaiset suhtautuisivat tällaiseen tapaukseen ja jolla tavalla Hänkin ensin
kohteli tätä naista, ja sitten se säälivä tapa, jolla Hän toivoi heidän suhtautuvan
tällaiseen hätään, ja jota Hän käytti suostuessaan myöhemmin naisen pyyntöön.
”Mutta vaikka Jeesus ei vastannutkaan, nainen ei menettänyt uskoaan. Jeesuksen
kulkiessa edelleen ikään kuin kuulematta häntä, hän seurasi, jatkaen
pyytämistään. Hänen hellittämättömyytensä vaivaamina opetuslapset pyysivät
Jeesusta lähettämään hänet pois. He huomasivat Mestarin kohtelevan häntä
välinpitämättömästi, ja siksi he luulivat juutalaisten ennakkoluulon kanaanilaisia
kohtaan miellyttävän Häntä. Mutta nainen vetosikin säälivään Vapahtajaan, ja
Jeesus sanoi vastaukseksi opetuslasten kysymykseen: 'Minua ei ole lähetetty
muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.' Vaikka tämä
vastaus näytti olevan sopusoinnussa juutalaisten ennakkoluulon kanssa, siihen
sisältyi opetuslapsille moite, jonka he jälkeenpäin ymmärsivät muistuttavan heitä
siitä, mitä Hän niin usein oli heille sanonut: että Hän oli tullut maailmaan
pelastamaan kaikki, jotka ottaisivat Hänet vastaan.” -AT. s. 380, 381.
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Periksi antamattomuus
5. Antoiko nainen periksi kun Jeesus ei suostunut täyttämään hänen
pyyntöään? Matt. 15:25, 26; Mark. 7:27
”Nainen ajoi asiaansa yhä hellittämättömämmin, kumartuen Kristuksen jalkoihin
ja huutaen: 'Herra, auta minua.' Jeesus, joka yhä edelleen näytti hylkäävän hänen
pyyntönsä juutalaisten tunteettoman ennakkoluulon mukaan, vastasi: 'Ei ole
soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille.' Tämä sisälsi itse asiassa
väitteen, ettei ollut soveliasta tuhlata Jumalan valitulle kansalle tuotuja siunauksia
vieraille ja muukalaisille. Tämä vastaus olisi täysin masentanut vähemmän
innokkaan anojan. Mutta nainen näki tilaisuutensa tulleen. Jeesuksen näennäisen
kiellon takana hän näki säälin, jota tämä ei voinut salata. 'Niin, Herra', hän
vastasi, 'mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä
putoavat'. Kun perheen lapsia ruokitaan heidän isänsä pöydässä, ei koiriakaan
jätetä ruokkimatta. Niillä on oikeus niihin muruihin, jotka putoavat runsaasti
katetulta pöydältä. Niinpä, kun Israelille oli annettu monia siunauksia, eikö ollut
siunausta myöskin hänelle? Häntä pidettiin koirana, eikö hänellä siis ollut koiran
oikeutta saada muruja Jumalan rakkaudesta?” -AT. s. 381.
6. Mitä hänen vastauksensa ja hellittämättömyytensä paljastivat? Matt.
15:27; Mark. 7:28.
”Nyt Kristus tapaa onnettomaan ja halveksittavaan rotuun kuuluvan henkilön,
jolle ei ole suotu Jumalan sanan valoa. Kuitenkin hän heti antautuu Kristuksen
jumalallisen vaikutuksen alaiseksi ja uskoo varmasti Hänen kykyynsä antaa
hänelle, mitä hän pyytää. Hän pyytää vain muruja, jotka putoavat Mestarin
pöydältä. Jos hän saisi koiran etuoikeuden, hän kernaasti antaisi kohdella itseään
koirana. Mikään kansallinen tai uskonnollinen ennakkoluulo tai ylpeys ei vaikuta
hänen menettelyynsä, ja hän tunnustaa heti Kristuksen Lunastajaksi, joka kykenee
tekemään kaiken, mitä hän Häneltä pyytää.”- AT. s. 381, 383.
Hänen pyyntönsä täytetään
7. Mitä Jeesus teki hänelle nähdessään hänen lujan uskonsa? Matt. 15:28;
Mark. 7:29, 30; Luuk. 18:1.
Kysymys mietittäväksi: Mitä meidän tulisi oppia tästä ihmeellisestä
kokemuksesta?
”Vapahtaja oli tyytyväinen. Hän oli koetellut naisen uskoa Häneen.
Menettelyllään naista kohtaan Jeesus osoitti, että tämä, jota oli pidetty hylkiönä,
ei enää ollut muukalainen, vaan Jumalan perheen jäsen. Jumalan lapsena hänellä
on oikeus osallistua Isänsä lahjoista. Nyt Jeesus täyttää hänen pyyntönsä ja
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päättää opetuksensa opetuslapsilleen. Luoden naiseen säälivän ja rakastavan
katseen Hän sanoo: 'Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niin
kuin tahdot.' Siitä hetkestä hänen tyttärensä oli terve. Riivaaja ei häntä enää
vaivannut. Nainen lähti, tunnustaen Jeesuksen Vapahtajakseen ja onnellisena
rukouksensa kuulemisesta.” ”Tämä oli ainoa ihmeteko, jonka Kristus tällä
matkallaan teki. Tämän teon vuoksi Hän meni Tyyron ja Siidonin rajoille. Hän
halusi auttaa ahdistettua naista ja samalla antaa esimerkin laupeudentyöstään
halveksittuun kansaan kuuluvaa henkilöä kohtaan, jotta siitä olisi hyötyä
opetuslapsille sitten, kun Hän ei enää olisi heidän kanssaan. Hän halusi johtaa
heidät pois heidän juutalaisesta eristäytyneisyydestään ja saada heidät
kiinnostumaan muistakin kuin omasta kansastaan.” -AT. s. 383.
Mietiskelyä varten
”Kristus itse oli vaikuttanut sen, että tuo äiti oli hellittämättömän kestävä. Samoin
Kristus vaikutti sen, että leskivaimo saattoi rohkeasti ja päättävästi esittää asiansa
tuomarille. Jos vuosisatoja aikaisemmin Kristus oli antanut Jaakobille samaa
hellittämätöntä uskoa tämän painiskellessa tuntemattoman vastustajansa kanssa
Jabbok-virran rannalla. Eikä hän jättänyt palkitsematta itse herättämäänsä
luottamusta. Hän, jonka asuinpaikkana on taivaan pyhäkkö, tuomitsee
vanhurskaasti. Hänellä on suurempi mielisuosio kansaansa kohtaan, joka taistelee
kiusausta vastaan synnin maailmassa, kuin valtavassa joukossa enkeleitä, jotka
ympäröivät Hänen valtaistuintaan.” -KV. s. 126, 127.
Lisätutkimista varten
Aikakausien Toivo s. 379- 385; Luuk. 18:1-8; SLS s. 27.
Itsetutkistelua varten
Kuinka voimakas uskomme on? Miten voisimme saada samanlaisen uskon kuin
edellämainitulla foinikialaisella naisella oli?
****
Tänään luetaan lähetyskertomus Boliviasta
13
Sapattina 24. syyskuuta 2011

Merkkejä ennen uskoa?
”Jos meillä on vääryys sydämessämme, ei Herra meitä kuule. Hän voi tehdä
omilleen, mitä Hän haluaa. Hän kirkastaa itsensä vaikuttamalla niissä ja niiden
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välityksellä, jotka täydellisesti seuraavat Häntä, jotta tulisi tunnetuksi, että Hän on
Herra ja että heidän tekonsa ovat tehdyt Jumalassa. Kristus sanoi: 'Jos joku minua
palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä.' Joh. 12:26. Kun tulemme Hänen eteensä,
meidän tulee rukoilla, että voisimme käsittää ja täyttää Hänen tarkoituksensa ja
että omat halumme ja harrastuksemme yhtyisivät Hänen tahtoonsa. Meidän tulee
tunnustaa alistuvamme Hänen tahtoonsa eikä pyytää Häntä suostumaan
omaamme. Meille on parempi, ettei Jumala aina vastaa rukouksiimme juuri
silloin kun me haluamme, tai juuri meidän toivomallamme tavalla. Hän tekee
hyväksemme enemmän ja toimii puolestamme paremmin kuin kaikkien
toivomustemme täyttäminen edellyttäisi, sillä meidän viisautemme on hulluutta.”
-Ta. 1 s. 199, 200.
Merkkien pyytäminen
1. Vaikka Herra oli tehnyt monia ihmetekoja, mitä fariseukset ja
saddukeukset pyysivät Häntä tekemään eräänä päivänä? Matt. 16:1;
Mark. 8:11. Mitä he ajoivat takaa pyynnöllään?
”Fariseusten lähetystöön olivat liittyneet rikkaitten ja ylhäisten sadukkeusten
edustajat, joiden puolueeseen kuuluivat kansan papit, epäilijät ja ylimystö. Nämä
kaksi lahkoa olivat olleet katkeria vihamiehiä. Saddukeukset tavoittelivat
hallitusvallan suosiota voidakseen ylläpitää oman asemansa ja arvovaltansa.
Toiselta puolen fariseukset lietsoivat yleistä vihaa roomalaisia vastaan odottaen
aikaa, jolloin he voisivat heittää pois niskastaan valloittajan ikeen. Mutta nyt
fariseukset ja saddukeukset liittyvät yhteen Kristusta vastaan. Samanmieliset
etsivät toistensa seuraa, ja paha, missä se sitten esiintyykin, liittyy pahaan
tuhotakseen hyvän. ”Nyt fariseukset ja saddukeukset tulivat Kristuksen luo
pyytäen merkkiä taivaasta. Kun Israel Joosuan päivinä meni taistelemaan
kanaanilaisia vastaan Beet-Hooronissa, aurinko oli johtajan käskystä seisonut
paikoillaan, kunnes voitto oli saavutettu, ja monista samankaltaisista ihmeistä
kertoi heidän historiansa. Jotakin tämäntapaista merkkiä vaadittiin Jeesukselta.
Mutta juutalaiset eivät tällaisia merkkejä tarvinneet. Eivät mitkään pelkästään
ulkonaiset todistukset voineet heitä hyödyttää. He eivät tarvinneet älyllistä
valistusta vaan hengellistä uudistusta.” -AT. s. 387, 388.
2. Jos he osasivat ennustaa säätä katsomalla taivaalle, mitä muita
perusasioita heidän olisi pitänyt tunnistaa? Matt. 16:2, 3.
”'Oi te ulkokullatut', Jeesus sanoi, 'taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta
aikain merkkejä ette osaa'. Kristuksen omat, Pyhän Hengen voimalla lausutut
sanat, jotka vakauttivat heitä synnistä, olivat se merkki, jonka Jumala oli antanut
heidän pelastuksekseen. Ja suoraan taivaasta oli annettu merkkejä todistamaan
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Kristuksen tehtävästä. Enkelien laulu paimenille, tähti, joka johdatti Idän viisaita,
ja kyyhkynen ja ääni taivaasta Hänen kasteessaan todistivat Hänestä.” -AT. s.
388.
Yliolkaisia pyyntöjä
3. Mikä sai Jeesuksen hyvin surulliseksi? Mark. 8:12, ensimmäinen osa.
Henkilökohtainen kysymys: Miten mekin aiheutamme Hänelle surua?
”Oi kuinka paljon läheisemmän tuttavuuden tarvitsisimmekaan Herramme
Jeesuksen kanssa. Meidän tulee liittyä Hänen tahtoonsa ja suorittaa Hänen
tarkoituksensa sanomalla koko sydämestämme: ' Herra, mitä haluat minun
tekevän?' Oi kuinka haluaisinkaan nähdä kirkkomme erilaisessa kunnossa kuin
missä ne nyt ovat – aiheuttamassa surua Pyhälle Hengelle päivästä päivään
penseine uskonnollisine elämineen, elämineen, jotka eivät ole kylmiä eikä
palavia. Kristus sanoo: 'Sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai
palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä
oksentava sinut suustani ulos.' Johanneksen ilmestys 3: 15, 16” ”Jokainen
Kristuksen suorittama ihme oli merkki Hänen jumaluudestaan. Hän teki juuri sitä
työtä, jota Messiaan oli ennustettu suorittavan, mutta fariseuksia nämä armotyöt
selvästi loukkasivat. Juutalaiset johtomiehet suhtautuivat sydämettömästi ja
välinpitämättömästi inhimillisiin kärsimyksiin. Monessa tapauksessa juuri heidän
itsekkyytensä ja sortonsa olivat aiheuttaneet sen ahdistuksen, jota Kristus lievitti.
Näin Hänen ihmetyönsä olivat heille loukkaukseksi.” -AT. s. 388.
4. Miksi Jeesus oli tyytymätön heidän pyyntönsä, että Hän tekisi ihmeen?
Miten Hän nuhteli heidän ylpeyttään ja epäuskoaan? Matt. 16:4,
ensimmäinen osa.
”Kun totuuden sanomaa julistetaan meidän aikanamme, huutavat monet
juutalaisten tavoin: Näyttäkää meille merkki! Tehkää meille ihmetyö! Jeesus ei
tehnyt ihmeitä fariseusten pyynnöstä. Hän ei erämaassakaan suorittanut ihmettä
vastaukseksi Saatanan vihjailuihin. Hän ei anna meille voimaa puolustaaksemme
itseämme tai tyydyttääksemme epäuskoisten ja ylpeitten vaatimuksia. Mutta
evankeliumi ei ole vailla merkkiä jumalallisesta alkuperästään. Eikö se ole ihme,
että voimme päästä vapaiksi Saatanan orjuudesta? Viha Saatanaa kohtaan ei ole
luonnollista ihmissydämelle, vaan sen aikaansaa Jumalan armo. Kun ihminen,
jota taipumaton oma tahto on ohjannut, pääsee siitä vapaaksi ja jättäytyy
kokosydämisesti taivaallisten voimien valtaan, tapahtuu ihme; samoinkuin
silloin, kun ihminen, joka on ollut voimakkaan eksytyksen vallassa, tulee
ymmärtämään siveellisen totuuden. Joka kerta kun sielu kääntyy ja oppii
rakastamaan Jumalaa ja pitämään Hänen käskynsä, täyttyy Jumalan lupaus: 'Ja
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minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän
sisimpäänne.' Hes. 36: 26. Ihmissydämen muuttuminen ja luonteen uudistuminen
on ihme, joka ilmaisee elävän Vapahtajan toimivan pelastaakseen sieluja. Jatkuva
elämä Kristuksessa on suuri ihme. Merkki, jonka pitäisi Jumalan sanaa
saarnattaessa ilmetä nyt ja aina, on Pyhän Hengen läsnäolo, joka tekee sanasta
uudestisynnyttävän voiman niille, jotka kuulevat. Tämä on Jumalan todistus
maailmalle Hänen Poikansa jumalallisesta tehtävästä.” -AT. s. 389.
Meidän toiveemme ja Jumalan vastaus
5. Mikä oli ainoa merkki, jonka Jeesus antoi näille ihmisille? Mitä Hän
teki? Matt. 16:4, viimeinen osa; Mark. 8:13.
”Kuten Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin
Kristuskin oli oleva saman ajan 'maan povessa'. Ja kuten Joonaan saarna oli
merkkinä niniveläisille, samoin Kristuksen saarna oli merkkinä Hänen
sukupolvelleen. Mutta miten päinvastaisilla tavoilla sana otettiinkaan vastaan!
Tuon suuren, pakanallisen kaupungin asukkaat vapisivat kuullessaan Jumalan
lähettämän varoituksen. Kuninkaat ja ylimykset nöyrtyivät, ylhäiset ja alhaiset
huusivat yhdessä taivaan Jumalaa, ja Hän armahti heitä. Kristus oli sanonut:
'Niiniven miehet nousevat tuomiolla yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat
sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja
katso, tässä on enempi kuin Joonas.' Matt. 12: 40, 41.” -AT. s. 388.
6. Minkä vakavan opetuksen Jeesus antoi opetuslapsilleen aikansa
johtavien miesten ajattelutapaa koskien? Matt. 16:6, 11, 12.
Kysymys mietittäväksi: Minkä takia joidenkin on niin hankala ottaa vastaan
Raamatun totuudet?
”Juutalaiset olivat tottuneet Mooseksen ajoista alkaen hävittämään kodeistaan
kaiken hapatuksen pääsiäisen aikaan, ja näin heitä oli opetettu pitämään sitä
synnin vertauskuvana... ”Taikinaan pantu hapatus vaikuttaa huomaamatta,
muuttaen koko aineen kaltaisekseen. Samoin jos sydämessä suvaitaan
ulkokultaisuutta, se tunkee läpi luonteen ja elämän. Sattuva esimerkki fariseusten
ulkokultaisuudesta oli 'korban', uhrilahjan antaminen. Jeesus oli jo nuhdellut heitä
ja tuominnut tämän tavan, jonka mukaan lapsi voi laiminlyödä velvollisuutensa
vanhempiaan kohtaan sillä verukkeella, että hän antoi runsaan uhrilahjan
temppelin hyväksi. Kirjanoppineet ja fariseukset kätkivät opetuksiinsa petollisia
periaatteita. He salasivat oppiensa todellisen tarkoituksen ja kaunistelivat jokaisen
asian saadakseen sen viekkaasti vähitellen juurrutetuksi kuulijaansa mieleen. Kun
nämä väärät periaatteet oli omaksuttu, ne vaikuttivat kuten hapatus taikinassa,
tunkien läpi luonteen ja muuttaen sen. Tämä petollinen opetus teki ihmisille niin
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vaikeaksi Kristuksen sanojen vastaanottamisen.” Ta. s. 390.
Ei minun tahtoni
7. Mikä on erityisen tärkeää opittavaa tästä tapauksesta? Jos me
pyydämme Herralta jotakin ilman katuvaa sydäntä ja henkeä, mitä
voimme odottaa? Jaakob 4:2, ensimmäinen osa, 3; Ps. 66:18.
”Jumala voi milloin tahansa täyttää lupauksensa, ja työn, jonka Hän antaa
kansansa tehtäväksi, Hän voi suorittaa heidän välityksellään. Jos he tahtovat elää
jokaisen Hänen lausumansa sanan mukaan, heidän kohdalleen täyttyy jokainen
hyvä sana ja lupaus. Mutta elleivät he ole täydellisesti kuuliaisia, jäävät suuret ja
kalliit lupaukset kauaksi heistä eivätkä ne voi täyttyä.” -Ta. 1 s. 199.
Mietiskelyä varten
”Älkää antako kenenkään pettää itseään uskomalla, että Jumala armahtaa ja
siunaa häntä samalla, kun hän itse rikkoo jotakin Hänen vaatimuksistaan.
Tahallinen synnin tekeminen vaientaa Hengen todistavan äänen ja erottaa sielun
Jumalasta. Olkoon uskon tunteen huuma minkälainen tahansa, Jeesus ei voi
säilyä sydämessä, joka ei piittää jumalallisesta laista. Jumala kunnioittaa vain
niitä, jotka kunnioittavat Häntä.” -Messages to Young People
Lisätutkimista varten
Matt. 12:38-45; Luuk. 11:16, 29-32; Jes. 1:15-18; Aikakausien Toivo s. 386-392.
Tiivistelmä
Tiivistä tärkeimmät asiat tässä läksyssä
1._____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________

****

Lähetyskertomus Boliviasta
Luettavaksi Sapattina 24. syyskuuta 2011
Erikoissapattikolehti kerätään 1. lokakuuta 2011
Bolivia kattaa 1 098 581 neliökilometriä Etelä-Amerikan keskiosasta, ja siellä
asuu 9 427 219 asukasta. Bolivia on poliittisesti hyvin epävakaa valtio.
Uskonpuhdistuksen sanoma levisi maahan 1939 pastori Carlos Kozelin
mukana; vuotta myöhemmin vuonna 1940 kaksi perulaista lähetyssaarnaajaa
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(veljet José Carmen ja Heraclio Begazo) lähetettiin työskentelemään maahan.
Vuoteen 1943 mennessä seurakunnan toimintaan osallistui jo 30 kiinnostunutta
sielua. Sen jälkeen, kun ensimmäinen seurakunta perustettiin pääkaupunkiin La
Paziin, sanoma on viety useimpiin kaupunkeihin. 23. Joulukuuta 1963
Seitsemännen päivän adventistien lähetysseurakunnan uskonpuhdistusliikkeen
Bolivian kenttä rekisteröitiin virallisesti lähetyskentäksi pääkonferenssissa
Saksassa.
Vuonna 1975 pääkonferenssi asetti Bolivian kentän Perun Unionin
hallittavaksi; ja vuonna 1986 Boliviasta tuli jälleen pääkonferenssin alainen
lähetyskenttä.
Tammikuusta 1992 vuoteen 1995, kun seurakunnassa oli jo 324 jäsentä,
seurakunta koki romahduksen, joka toi mukanaan suuria vaikeuksia alueelle. Vain
205 jäsentä pysyi uskollisena oikealle opille. Tämän ongelman takia työ
jouduttiin aloittamaan alusta, käytössä oli vain kolme seurakuntataloa, yksi
kulkuneuvo ja 10% julkaisuja. Tilanne oli hyvin epävarma.
Mutta nyt, kiitos Jumalan ja uhrausten, joita paikalliset ja ulkomaalaiset
raamattutyöntekijät ja saarnaajat ovat tehneet, Bolivian lähetyskentällä on 317
jäsentä ja vähän aikaa sitten se muutettiin kasvaneen jäsenmäärän takia
Unioniksi. Kuten tiedetään, tämä unioni on taloudellisesti köyhä,
silti
lahjoitukset ja meidän veljiemme ja sisartemme yhteistyö on tehnyt mahdolliseksi
unionin ostaa Cochabamban kaupungista 1700 neliömetriä maata, mille on
tarkoitus rakentaa keskus, josta johdetaan koko maan työtä.
Me vetoamme kaikkiin uskovaisiin ympäri maailmaa auttamaan meitä
toteuttamaan rakennussuunnitelmamme, sillä emme pysty siihen yksin. Kuten on
kirjoitettu: ”Autuaampi on antaa kuin ottaa.” Apostolien teot 20:35.
”Itsekieltäymys tuo Jumalan aarreaittaan tarpeelliset varat Hänen työnsä
edistämiseksi. Siten me voimme toimia yhdessä Kristuksen kanssa.” -In Heavenly
Places
Olkoon teidän lahjanne hyvin erityinen Herramme ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen työlle, ja me rukoilemme että Hän korvaisi moninkertaisesti
teidän anteliaisuutenne.
-Alfonso Reto Rueda - Pääkonferenssin Etelä-Amerikan edustaja
*****************************************************************
Julkaisija: Seitsemännen Päivän Adventistien kansainvälisen lähetysseurakunnan
Uskonpuhdistusliikkeen Pääkonferenssi Toimituspaikka Suomessa: Mastotie 10,
37800 Toijala
www.spaup.org info@spaup.org
*****************************************************************

Sapattikoulunläksyt

52

3 neljännes 2011

