Alkusanat
Tällä neljänneksellä jatkamme tutkimista “Pelastussuunnitelma ja
jäännösseurakunta”, mukaan lukien kolmannen enkelin sanoma ja 144.000
pelastetun ainutlaatuista kokemusta, “jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä Hän
menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoisiksi Jumalalle ja Karitsalle.” Ilm.
14:4.
Lisäksi 144 000-n sinetöiminen on totuus joka näytetiin sisar Ellen G.
White’lle ensimmäisessä näyssä vuoden 1844 pettymyksen jälkeen. Oppi, jota ei
voi ottaa kevyesti. Itse asiassa monet ihmiset nykyään ovat huolissaan siitä, että
se on tahallaan laiminlyöty.
Herra muistuttaa; koska nykyinen totuus ei opeteta sinetöimistä on yksi syy
miksi nykyisin niin monta kallisarvoista sielua kuolee hengelliseen nälkään.
Emme saa unohtaa, että kolmas enkeli “…jonka tehtävänä on valita nisut
lusteiden seasta ja sinetöidä tahi sitoa vehnä kimppuihin taivaalliseen viljaaittaan pantavaksi. Näiden asioiden tulisi vallata koko mielemme, koko
huomiomme.»” H. k. 136.
Nykyään monet opettavat, että 144.000, joka esiintyy Ilmestyskirjan luvuissa
7 ja 14, on symbolinen ryhmä ja tarkoittaa suurta joukkoa. He väittävät, että
144.000 ei voi olla kirjaimellinen joukko koska Jumalan rakkaus on rajaton.
Kuulemme kysyttävän: "Miksi 144.000 oppi niin tärkeä?" "Pitääkö meidän olla
osa 144.000? Miksi ei noin vain voi pelastua?" "Miksi niin harvat pelastuvat?
"Tutkiessamme asiaa ei ole tarkoituksena rajata Jumalan rakkautta, mutta
ymmärtää Raamatun lunastussuunnitelma ja valmistautua tapahtumiin, jotka
ovat aivan edessämme.
Aiomme
myös
selvittää
144.000-n
aseman
ja
merkityksen
pelastussuunnitelmassa. Jos joku on pelastettu, se tulee olemaan niin kuin
Jumala on ilmoittanut lunastussuunnitelmassa, koska profetian henki niin
vakuuttaa:
“’Herra toimii omalla tavallaan, ja Hänen oman suunnittelemansa mukaan.
Rukoilkoon ihminen, että voisi kieltää itsensä, ja voisi olla sopusoinnussa
taivaan kanssa. Rukoilkaa, ‘ei minun tahtoni, vaan sinun, oi Jumala, on
tapahtuva.’ Pitäköön he mielessään, että Jumalan tiet eivät ole heidän teitään,
eikä hänen ajatuksensa meidän ajatuksiamme, sillä hän sanoo: ‘niin paljon
korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja
minun ajatukseni teidän ajatuksianne.’” –(Review and Herald, May 5, 1896)
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 1004.
“"Näin lunastussuunnitelma on kirjoitettu meille avoimena, niin että jokainen
sielu voi nähdä vaiheet, joita hän ottaa vastaan katumuksessa Jumalan puoleen ja
uskoo meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, voidakseen pelastua Jumalan
määräämällä tavalla, mutta näitten totuuksien mukaan on niin helppo ymmärtää
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valemysteerit, jotka piilottavat Hänen kirkkautensa salaisuuksia, jotka täyttävät
mielen näitä tutkiessa, ja innostavat vilpitöntä etsijää tutkimaan totuutta
kunnioituksella ja uskossa.” –Testimonies for the Church, vol. 5, p. 700.
Kain ei halunnut pelastua Jumalan määräämällä tavalla ja suunnitelman
mukaan ja tiedämme, mitä siitä seurasi. Näemme, että tämä ei ollut vain hänen
ongelmansa. “Olen selittänyt heille, mitä oli osoitettu minulle, mutta pieni
joukko jotka nyt tunnustaa uskovansa totuuteen eivät pelastukaan, koska heitä ei
voitu pelastaa, vaan he eivät halunneet pelastua Jumalan määräämällä tavalla.” –
Testimonies for the Church, vol. 2, p. 445.
"Me olemme Jumalan palvelijoita, ja meidän tulee olla kanssatyöntekijöitä,
eli tehdä työtä Hänen tavallaan, että kaikki joiden puolesta työskentelemme
voivat nähdä, että toivomuksemme on saavuttaa korkeampi pyhyyden taso." –
Testimonies for the Church, vol. 6, p. 96.
Rakkaat veljet ja sisaret. Sukukupolven, joka valmistautuu näkemään meidän
Herramme kunnian, pitäisi tutkia lunastussuunnitelmaa hartaasti.144. 000 on
kutsuttu tämän maan pelastettujen ensimmäisenä hedelmänä. Herra on kylvänyt
evankeliumin siemenen ja kastellut sen omalla verellään, hän myös lähetti Pyhän
Henkensä huolehtimaan kasvusta, jotta se kantaisi hedelmää. Kun hedelmät ovat
kypsiä, ja lukumäärä on täyttynyt, Herra tulee korjaamaan sadon. Voi, minkä
ihanan totuuden löydämme lunastussuunnitelmassa!
Saamme tutustua tähän opetukseen näiden läksyjen välityksellä
ymmärtääksemme selkeämmin pelastussuunnitelman saadaksemme taivaallista
voimaa, kuulua 144. 000-n joukkoon. Profetian henki todistaa: “Ne, joita Karitsa
on johdattava elämän veden lähteelle, ja joiden silmistä Hän on pyyhkivä pois
kaikki kyyneleet, ovat ne, jotka nyt saavat tietoa ja ymmärrystä Raamatusta,
Jumalan Sanasta.” Sanoma jatkuu, kutsu on annettu: “Pyrkikäämme kaikilla
voimilla, joita Jumala on antanut meille kuulua sadan neljänkymmenenneljän
tuhannen joukkoon.” –(Review and Herald, March 9, 1905) Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 970.
Voivatko kaikki, jotka tutkivat näitä läksyjä saada 144. 000-en siunaukset ja
etuoikeudet?
–Pääkonferenssin veljet ja sisaret
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Sapatin erikoiskolehti on tarkoitettu Romanian lähetystyön hyväksi.
Muistakaa antaa uhrinne rakkauden ja kiitollisuuden osoituksena
1
Sapatti, 6.10.2012

Pyhäkön puhdistaminen ja meidän
valmistautumisemme
Muistojae
“Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät
jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset
ymmärtävät.” Dan. 12:10.
Pettymyksen syy
2. Miksi William Miller ja hänen seuraajansa kohtasivat kaksi suurta
pettymystä? Mikä oli yleisesti hyväksytty mutta virheellinen käsitys,
jonka William Miller hyväksyi? Ilm. 10:8-10.
“Miller omaksui sen yleisesti hyväksytyn käsityksen, että kristillisellä ajalla maa
on pyhäkkö, ja sen mukaisesti hän luuli Dan. 8: 14:ssa ennustetun pyhäkön
puhdistuksen tarkoittavan maan puhdistamista tulella Kristuksen toisessa
tulemuksessa…. Selittäessään Dan. 8: 14:ssa olevaa ennustusta: »Kahtatuhatta
kolmeasataa iltaa ja aamua, sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa» (engl,
käänn.: pyhäkkö puhdistetaan), Miller omaksui, kuten ennen on mainittu, sen
yleisen käsityksen, että maa on pyhäkkö, ja hän uskoi,. että pyhäkön
puhdistaminen merkitsee maan puhdistamista tulella Herran tullessa. Sen tähden
hän, huomatessaan, että 2 300 päivän päättyminen oli selvästi ennustettu,
päätteli, että samalla oli ilmoitettu Kristuksen toisen tulemisen aika. Hänen
erehdyksensä johtui siitä, että hän hyväksyi yleisesti vallalla olevan käsityksen
pyhäköstä.” S. t. 310, 337.
“Minä näin, että vuoden 1843 A taulukkoa valmistettaessa Herran käsi oli
mukana ohjaamassa sekä että sitä ei tulisi muuttaa. Numerot olivat, niin kuin
Jumala oli ne tahtonut. Hänen kätensä oli taulukolla kätkien erehdyksen
johonkin numeroon, niin ettei kukaan voinut huomata sitä, ennen kuin hän oli
siirtänyt kätensä pois.” H. k. 85.
3. Miksi Herra salli, ettei virhettä huomattu heti? Jes 52:11; 2 Kor. 11:2;
Snl. 17:3.
“Minä näin Jumalan todellisten lasten iloisin toivein odottavan Herransa tuloa.
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Mutta Jumalalle näkyi hyväksi koetella heitä. Hänen kätensä kätki erään virheen
profeetallisten aikojen laskelmassa. Ne, jotka odottivat Herraansa, eivät
huomanneet virhettä, eivätkä oppineimmatkaan miehet, jotka vastustivat ajanmääräämistä, voineet sitä huomata. Jumala oli säätänyt, että hänen kansaansa
kohtaisi pettymys. Määrätty aika meni ohi, ja ne, jotka olivat iloisin toivein
odottaneet Vapahtajaansa, tulivat murheellisiksi ja alakuloisiksi, kun taas ne,
jotka eivät olleet rakastaneet Jeesuksen ilmestystä, vaan olivat vain pelon tähden
omaksuneet sanoman, olivat mielissään siitä, ettei hän saapunut odotetulla ajalla.
Heidän tunnustuksensa ei ollut muuttanut heidän sydäntään eikä puhdistanut
heidän elämäänsä. Pettymys oli juuri parahin keino, mikä paljasti sellaiset
sydämet. He olivat ensimmäisinä valmiit pilkkaamaan noita surullisia ja
pettyneitä, jotka todella rakastivat Vapahtajansa ilmestystä. Minä näin Jumalan
viisauden siinä, että hän pani kansansa tutkivalle koetteelle, jotta kävisi ilmi,
ketkä eivät voisi kestää koetuksen hetkellä.” H. k. 262.
Sanoma ja valmistautuminen
3. Miten Jumala kaitselmuksessaan toimi Millerin saarnatessa ennustusta?
Olemmeko aina valmiita ja innokkaita ymmärtämään Jumalan teitä
meihin nähden? Jes 55:8, 9; Joh. 13:7.
“Minä näin Jeesukseen luottavien pettymyksen, kun he eivät saaneet nähdä
Herraansa odotettuna aikana. Jumalan tarkoituksena oli ollut salata tulevaisuus ja
saattaa kansansa ratkaisevaan hetkeen. Jollei olisi saarnattu, että Kristus saapuu
määrätyllä ajalla, ei Jumalan aikomaa työtä olisi saatu suoritetuksi… Oli sen
vuoksi tarpeellista, että kansa saatettiin etsimään hetkittäistä valmistautumista.”
H. k. 273.
4. Mikä toimenpide vaadittiin ylimmäiseltä papilta, ennen kuin hän tuli
vuotuiseen palvelukseensa kaikkein pyhimpään? Mitä tiedetään
adventistien kokemuksesta heidän valmistautuessaan Herran tuloa
varten? 3. Moos. 16:3, 4, 6, 11.
“Tätä liikettä kuvaillessaan Miller sanoi: »Mitään suuren ilon ilmaisua ei
esiinny; se on aivan kuin pidätetty sitä hetkeä varten, jolloin taivas ja maa
yhdessä iloitsevat sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Ei kuulu mitään
huutoa; sekin on säästetty siihen hetkeen, jolloin huuto kuuluu taivaasta… Ei ole
erilaisten mielipiteiden aiheuttamaa hälinää; koko joukossa on yksi sydän ja yksi
sielu.»… Kaikista suurista uskonnollisista liikkeistä apostolien ajasta lähtien ei
mikään ole ollut vapaampi inhimillisistä puutteellisuuksista ja saatanan juonista
kuin syksyn 1844 liike. Vielä nytkin, monen vuoden perästä, tässä liikkeessä
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mukana olleet ja totuudessa lujina pysyneet tuntevat tuon siunauksellisen
toiminnan pyhän vaikutuksen ja todistavat sen olleen Jumalasta.” S. t. 402.
Suuri sovituspäivä
5. Mitä muinaisen Israelin piti tehdä suurena sovituspäivänä, saadakseen
pyhäkön puhdistamisen siunaukset? Miten pyhä ja juhlallinen päivä
tämä oli kansalle? 3. Moos. 23:27, 28.
“Jumala käski toimittaa sovituksen kummallekin pyhälle huoneelle ja myös
alttarille. »Hän toimittakoon pyhäkölle sovituksen israelilaisten saastaisuudesta
ja heidän rikoksistaan, olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa, näin hän
tehköön myös ilmestysmajalle, joka on heidän tykönänsä, keskellä heidän
saastaisuuttansa... Sitten hän lähteköön sieltä alttarin ääreen, joka on Herran
edessä... ja puhdistakoon ja pyhittäköön sen israelilaisten saastaisuudesta.» 3
Moos. 16: 16, 18, 19.… Jokaisen oli kuritettava itseään paastolla tämän
sovituspalveluksen aikana… ja koko Israelin seurakunnan oli vietettävä päivä
vakavasti nöyryyttämällä itsensä Jumalan edessä, rukouksin, paastoin ja syvin
sydämen tutkisteluin.“ S. t. 419, 420.
“Kuvainollisessa palveluksessa; kun ylimmäinen pappi oli suorittanut
sovitustyön pyhäkön kaikkein pyhimmässä, kansan piti nöyryyttää sielunsa
Jumalan edessä ja tunnustaa syntinsä, että ne olisivat sovitetut ja poispyyhityt.” –
Selected Messages, book 1, p. 125.
6. Mihin osastoon taivaallisessa pyhäkössä kolmas enkeli viittaa? Mihin
tulisi olla kiinnitetty Jumalan kansan huomio tänään? 3. Moos. 23:29;
10:1, 2; Fil. 2:12, loppu-osa.
“Minä näin kolmannen enkelin viittovan ylöspäin osoittaen niille, jotka olivat
pettymyksen kokeneet, tietä taivaallisen pyhäkön pyhimpään. Uskon kautta
käydessään kaikkein pyhimpään, he löytävät siellä Jeesuksen, ja silloin heidän
ilonsa ja toivonsa alkaa uudelleen elpyä… Monilla niistä, jotka omaksuivat
kolmannen enkelin sanoman, ei ollut kokemusta kahdessa edellisessä sanomassa.
Saatana ymmärsi tämän ja kiinnitti heihin karsaan katseensa aikoen kukistaa
heidät; mutta kolmas enkeli osoitti heille kaikkein pyhintä ja ne, joilla oli
kokemusta edellisissä sanomissa, neuvoivat heille tietä taivaalliseen pyhäkköön.
Monet näkivät näissä enkelien sanomissa täydellisen sopusoinnun ja ottivat ne
järjestyksessä vastaan iloiten niistä sekä seurasivat Jeesusta uskon kautta
taivaalliseen pyhäkköön.” H. k. 282, 284.
7. Mitä valmisteluita tarvitaan tänään - oikeana sovituspäivänä, kun Jeesus
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on taivaan pyhäkön kaikkienpyhimmässä? 3. Moos. 16:29; 20:7; 4. Moos
19:20.
“Tarvitaan perusteellista uudistusta niiden joukossa, jotka tunnustavat uskovansa
totuuden, seuratakseen Jeesusta ja totella Jumalan tahtoa, ei alistua satunnaisiin
olosuhteisiin, kuten israelilaiset olivat kauhuissaan kun rajaton voima paljastui
heille, mutta tärkeämpää olisi ollut syvä ja harras parannus ja synnistä
luopuminen.” –Testimonies for the Church, vol. 4, p. 155.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
•
Miten pyhäkkö-oppi kehitti adventistien opetuksissa perusteellista
parannusta ja antautumista?
•
Miksi ensimmäisen ja toisen enkelin sanomien ymmärtäminen oli
välttämätön, käsittääkseen sovituspäivän ja Jeesuksen työn kaikkein
pyhimmässä?
•
Henkilökohtainen kysymys: Olenko valmis kohtaamaan Jeesuksen
uskossa kaikkeinpyhimmässä?

***
2
Sapatti, 13.10.2012

Taivaallinen pyhäkkö
Muistojae
“Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen
ylimmäinen pappi,… tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä, siinä
oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. .” Hebr. 8:1, alkuosa, 2.
Avain taivaalliseen pyhäkköön
1. Mikä oli avain pettymyksen syyn selvittämiseksi, jonka adventtiliike koki
vuonna 1844? Hebr. 9:23, 24.
“Pyhäkköoppi oli se avain, jonka avulla vuonna 1844 koetun pettymyksen
salaisuus paljastui. Se toi päivän valoon täydellisen totuuden järjestelmän,
yhtenäisen ja sopusointuisen, näyttäen että Jumalan käsi oli johtanut suurta
adventtiliikettä. Samalla se ilmoitti Jumalan kansalle sen velvollisuuden,
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paljastaessaan sen aseman ja tehtävän.” S. t. 423.
2. Mikä totuus tuli selväksi, lokakuun 22. 1844 pettymyksen jälkeen? Hebr.
9:11.
“…Hiram Edson ja O.R.L. Crosier... Raamatussa esitetyt todistukset auttavat
ymmärtämään, että maallisen pyhäkön palveluksen kaksi vaihetta olivat kuvaus
Kristuksen palveluksesta taivaallisessa pyhäkössä. Näin ollen Edson ja Crosierin
käsityksen mukaan tapahtumat, jotka tapahtuivat 22. lokakuuta 1844, olivat
tapahtumia taivaassa.” –Ellen Gould White, The Early Years, vol. 1, pp. 107,
108.
“Minä näin kolmannen enkelin viittovan ylöspäin osoittaen niille, jotka olivat
pettymyksen kokeneet, tietä taivaallisen pyhäkön pyhimpään. Uskon kautta
käydessään kaikkein pyhimpään, he löytävät siellä Jeesuksen, ja silloin heidän
ilonsa ja toivonsa alkaa uudelleen elpyä. Minä näin heidän katsovan taaksensa ja
muistelevan mennyttä aikaa ja kokemuksiaan siitä asti, kun Jeesuksen toista
tulemista alettiin julistaa aina siihen asti, kun profeetallinen aika meni ohi
vuonna 1844. He näkevät syyn pettymykseensä, ja ilo ja varmuus elähyttää heitä
jälleen. Kolmas enkeli on valaissut menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta, ja
he tietävät, että Jumala todellakin on kuljettanut heitä ihmeellisen
kaitselmuksensa kautta.” H. k. 282, 283.
3. Miten pyhäkköoppi on yhteydessä uskon kanssa Jeesukseen? Hes. 37:28.
“Taivaassa oleva pyhäkkö on sen työn keskus, mitä Kristus suorittaa ihmisten
hyväksi. Tämä asia koskee jokaista maan päällä elävää ihmistä. Pyhäkköoppi
esittää pelastussuunnitelman, johtaen meidät aina ajan loppuun saakka, ja
ilmaisee vanhurskauden ja synnin välisen taistelun onnellisen päätöksen. On
mitä tärkeintä, että kaikki tutkivat näitä asioita perusteellisesti, niin että
kykenevät antamaan vastauksen jokaiselle, joka kysyy heissä olevan toivon
perustusta.” S. t. 481.
Varjo ja todellisuus
4. Tarkkaile seremonialakia(varjo) ja Jeesuksen työtä maan päällä ja
taivaan pyhäkössä (todellisuus). Hebr. 8:5.
“Kristuksen evankeliumi heijastaa kirkkautta juutalaisten ajan yli. Se valottaa
koko juutalaista taloutta ja antaa tietoa seremonialaista. Jumalan pyhäkkö, tai
temppeli maan päällä oli malli alkuperäisestä taivaassa. Kaikki juutalaisen lain
seremoniat olivat ennustuksia, lunastussuunnitelmasta - todellisuuden varjo.” –
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(Signs of the Times, July 29, 1886) Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 6, p. 1095.
“Tässä on esitetty uuden liiton pyhäkkö. Vanhan liiton pyhäkön rakensivat
ihmiset Mooseksen johdolla, mutta tämän on rakentanut Herra eikä ihminen.
Vanhan liiton pyhäkössä toimittivat palvelusta maalliset papit; tässä pyhäkössä
Kristus, meidän suuri ylimmäinen pappimme tekee pappispalvelusta Jumalan
oikealla puolella. Ensimmäinen pyhäkkö oli maan päällä, toinen on taivaassa.”
S. t. 412.
5. Missä Johannes näki Jeesuksen palvelemassa ylimmäisenä Pappina
ylösnousemuksensa jälkeen,? Ilm. 1:12, 13; 4:5.
“Taivaallisen pyhäkön pyhiä huoneita kuvasi maallisen pyhäkön kaksi osastoa.
Kun apostoli Johannes sai näyssä katsella Jumalan temppeliä taivaassa, hän näki,
kuinka siellä »valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua». Ilm. 4: 5. Hän
näki myös, miten eräs enkeli »asettui alttarin ääreen pitäen kultaista
suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien
pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä». Ilm. 8:3.
Tässä profeetta sai nähdä taivaassa olevan pyhäkön ensimmäisen osaston, jossa
hän näki »seitsemän tulisoihtua» ja »alttarin», joita maallisessa pyhäkössä
vastasivat kultainen lampunjalka seitsemine lamppuineen ja suitsutusalttari…
Kahdeksantoista vuosisataa tämä palvelustyö jatkui pyhäkön ensimmäisessä
osastossa. Kristuksen veri, joka puhui katuvien uskovaisten puolesta, takasi
heille anteeksiannon ja hyväksymisen Isän luona, mutta heidän syntinsä jäivät
vielä taivaan kirjoihin.” S. t. 419, 420, 421.
6. Mihin taivaallisen pyhäkön osaan Kristus siirtyi lokakuun 22. päivänä
1844,? Ilm. 11:19.
“Minulle osoitettiin, mitä taivaassa tapahtui profeetallisen ajanjakson kuluttua
vuonna 1844.…. Näin Isän nousevan valtaistuimelta1), menevän leimuavissa
vaunuissa kaikkein pyhimpään esiripun sisäpuolelle ja istuutuvan. Sitten nousi
Jeesus valtaistuimelta, samaten useimmat kumarruksissa olleista nousivat hänen
kanssaan…. Sitten saapuivat Jeesuksen tykö pilvi vaunut, joiden pyörät olivat
kuin tulen liekit ja joita enkelit ympäröivät. Jeesus nousi vaunuihin, ja niissä
hänet vietiin kaikkein pyhimpään, missä Isä istui. Siellä minä näin Jeesuksen,
suuren Ylimmäisen Papin, seisovan Isän edessä.” H. k. 278, 63.
Saatanan petos
7. Mitä petosta saatana levittää? Apt. 7:44; Hebr. 9:24.
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“Tulevaisuudessa kaikenlainen harhaanjohtavuus on nousussa mutta me
haluamme hyvän perustan jaloillemme. Haluamme vankat pilarit rakennukselle.
Naulaakaan ei saa poistaa, minkä Herra on perustanut. Vihollinen tuo vääriä
teorioita, kuten oppi ettei pyhäkköä ole. Tämä on yksi niistä kohdista, jonka
vuoksi ihmiset luopuvat uskosta. Mistä me löydämme turvallisuutta, ellemme
pysy totuuksissa, jotka Herra on antanut viimeisen viidenkymmenen vuoden
aikana? –Evangelism, p. 224.
“Ennustuksessa mainittujen 2300 päivän päättyessä vuonna 1844 ei maan päällä
ollut mitään pyhäkköä, sillä maallinen pyhäkkö oli lakannut olemasta aikoja
sitten. Siten ennustuksen sanat: »Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten
pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa» [engl. kään. muk.: »sitten pyhäkkö
puhdistetaan»] epäilemättä tarkoittavat taivaassa olevaa pyhäkköä.” S. t. 416.
8. Miksi nykyisinkin tulisi olla hyvin kiinnostuneita taivaallisesta
pyhäköstä? Ps. 73:16, 17; 77:13; 134:2.
“Tapahtumien, jotka liittyvät pyhäkköön tulisi antaa sellainen vaikutelma
kaikkien mieleen ja sydämeen, että ne voisivat vaikuttaa muihinkin ihmisiin.
Kaikki tarvitsevat entistä enemmän taivallista viisautta ymmärtääkseen
sovitustyön, joka on menossa taivaan pyhäkössä. Kun tämä suuri totuus on
huomattu ja omaksuttu ne, jotka noudattavat sitä toimivat sopusoinnussa yhdessä
Kristuksen kanssa, valmistaakseen kansaa seisomaan Jumalan suurena päivänä ja
heidän ponnistelunsa onnistuvat. Tutkimalla, miettimällä ja rukoillen Jumalan
lapset kohoavat maallisien ajatuksien ja tunteiden yläpuolelle ja ovat
sopusoinnussa Kristukseen ja Hänen sovitustyön taivaan pyhäkön
puhdistamiseksi kansan synneistä. He seuraavat uskossa pyhäkkö-oppia ja
heidän elämäänsä verrataan vanhurskauden mittapuuhun.” –Testimonies for the
Church, vol. 5, p. 575.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
•
Mikä oli se avain, joka ratkaisi pettymyksen salaisuuden
adventtiliikkeen alussa?
•
Miksi Jeesuksen palvelus taivaan pyhäkössä on niin tärkeä?
•
Mitä oppia saatana niin voimakkaasti vastustaa?
***
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3
Sapatti, 20.10.2012

Kolmas enkeli
Muistojae
“Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku
kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin
hänkin on juova Jumalan vihan viiniä,…” Ilm. 14:9, 10, alku-osa.
Kolmas enkeli
1. Miten vakavan varoituksen kolmas enkeli julistaa? Milloin tämä enkeli
tuli maan päälle? Ilm. 14:9-11; 7:2.
“Kun määrätty aika vuonna 1844 meni ohi, tuli vaikean koetuksen aika niille,
jotka vielä uskoivat Kristuksen tulevan pian… Kun he valvoen ja rukoillen
odottivat saavansa tietää Jumalan tahdon, he näkivät suuren ylimmäisen
Pappinsa ryhtyneen suorittamaan papillisen palveluksensa toista osaa. Seuraten
häntä uskossa he oppivat ymmärtämään seurakunnan viimeisen työn. He
ymmärsivät paremmin ensimmäisen ja toisen enkelin sanomat sekä olivat valmiit
vastaanottamaan ja antamaan maailmalle kolmannen enkelin vakavan
varoituksen, sellaisena kuin se esitetään Ilmestyskirjan 14. luvussa.” S. t. 430.
“Kun Jeesuksen palvelus pyhässä oli päättynyt ja kun hän oli siirtynyt kaikkein
pyhimpään seisoen arkin edessä, jossa Jumalan laki oli, lähetti hän erään toisen
väkevän enkelin kolmannen sanoman keralla maailmaan.” H. k. 281.
2. Mitä kolmannen enkelin sanoma sisältää? Mitä "avoin ovi" ja "suljettu
ovi" tarkoittaa? Ilm. 11:19.
“Kun Jeesuksen palvelus pyhässä oli päättynyt ja kun hän oli siirtynyt kaikkein
pyhimpään seisoen arkin edessä, jossa Jumalan laki oli, lähetti hän erään toisen
väkevän enkelin kolmannen sanoman keralla maailmaan. Enkelin käteen
annettiin pergamentti, ja laskeutuessaan maan päälle voimassa ja
majesteettiudessa hän julisti pelottavaa varoitusta sekä hirmuisinta uhkausta,
mitä koskaan ennen on ihmisille julistettu…. Kolmas enkeli lopettaa sanomansa
seuraavanlaisesti: »Tässä on pyhien kärsivällisyys; tässä ovat ne, jotka pitävät
Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.»… Minulle näytettiin, ettei Jumalan käskyjä
ja Jeesuksen todistusta koskien suljettua ovea voitu erottaa toisistansa. Näin että
aika, jolloin Jumalan kansaa koeteltaisiin sapattitotuudella, koitti silloin kun ovi
aukeni taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimpään, missä kymmenen käskyä
sisältävä arkki oli. Tätä ovea ei oltu avattu, ennen kuin Jeesuksen välitystyö
pyhäkön ensimmäisessä osassa oli päättynyt v. 1844. Silloin Jeesus nousi, sulki

Sapattikoululäksyt

11

4 neljännes 2012

oven pyhään ja avasi oven kaikkein pyhimpään astuen siten toisen esiripun
sisäpuolelle, missä hän nyt seisoo arkin vieressä ja minne Israel nyt uskon kautta
käy. H. k. 281, 282, 48.
3. Mitä Herran palvelija sai nähdä näyssä kaikkein pyhimmästä? Mitä
tiedetään sen sisällöstä? 2. Aikak. 5:7; Hebr. 9:3, 4.
“Pyhimmässä näin arkin. Sen kansi ja sivut olivat puhtainta kultaa. Arkin
molemmissa päissä oli kummassakin viehättävä keruubi, jotka levittivät siipensä
sen yli. Keruubien kasvot olivat käännetyt toisiinsa, ja katseet olivat suunnatut
alaspäin. Enkelien välissä oli kultainen suitsutusastia. Arkin yläpuolella, missä
enkelit seisoivat, oli erinomaisen kirkas loiste, näöltään ikään kuin valtaistuin,
jossa Jumala asui. Jeesus seisoi arkin vieressä, ja pyhien rukousten noustessa
hänen tykönsä suitsutus astiassa rupesi savuamaan, ja Jeesus esitti heidän
rukouksensa suitsutussavun kera Isälleen. Arkissa oli kultainen manna-astia,
Aaronin kukoistanut sauva ja kivitaulut, jotka olivat kirjan tavoin taitetut yhteen.
Jeesus avasi ne, ja minä näin kymmenen käskyä, jotka Jumala omalla sormellaan
oli niihin kirjoittanut. Toisessa taulussa oli neljä käskyä ja toisessa kuusi.
Toisessa taulussa olevat neljä käskyä loistivat kirkkaammin kuin toiset kuusi
käskyä. Mutta neljäs käsky, sapattikäsky, voitti kaikki muut kirkkaudessa; sillä
sapattikäsky oli erotettu pidettäväksi Jumalan pyhän nimen kunniaksi. Pyhä
sapatti loisti ihanana. Kirkkauden sädekehä oli sen ympärillä. Minä näin, ettei
sapattikäskyä oltu naulattu ristiin. Jos se olisi ollut naulattu ristiin, niin olisivat
myöskin toiset yhdeksän käskyä olleet naulatut ristiin, ja silloin meillä olisi
vapaus rikkoa jokaista käskyä yhtä hyvin kuin neljättäkin käskyä. Näin, ettei
Jumala ollut muuttanut sapattia, sillä hän ei milloinkaan muutu.” H. k. 38.
4. Mihin osaan taivaallisessa pyhäkössä kolmas enkeli suuntaa Jumalan
kansan huomion? Mitä on lopun ajan kansalle? Ilm. 14:12.
“Tämän sanoman tarkoituksena oli saattaa Jumalan lapset varuilleen, heille kun
näytettiin koetuksen ja tuskan hetkeä, mikä oli heidän edessänsä. Enkeli sanoi:
»He joutuvat ankaraan taisteluun pedon ja sen kuvan kanssa. Heidän ainoa
iankaikkisen elämän toivonsa on siinä, että pysyvät lujina. Vaikkapa heidän
elämänsä olisi kyseessä, tulee heidän pitää kiinni totuudesta.» Kolmas enkeli
lopettaa sanomansa seuraavanlaisesti: »Tässä on pyhien kärsivällisyys; tässä
ovat ne, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.»…” H. k. 282.
5. Mihin käskyyn kymmenestä Jumala lapset saavat erityistä valoa? 2.
Moos. 20:8, 11.
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“Minulle esitettiin, että jäljellejääneet seurasivat Jeesusta kaikkein pyhimpään
nähden siellä arkin ja armo¬istuimen, joiden ihanuus hurmasi heidät .'Sitten
Jeesus kohotti arkin kantta ja katso! siellä olivat "kivitaulut, joille kymmenen
käskyä oli kirjoitettu. He lukevat noita eläviä sanoja, mutta astuvat vavisten
taaksepäin nähdessään, miten neljättä käskyä kymmenen pyhän käskyn joukossa
valaisee kirkkaampi valo kuin yhdeksää muuta käskyä. Sitä ympäröi kirkas
sädekehä joka puolelta. He eivät löydä mitään, mikä heille ilmoittaisi, että sapatti
on poistettu tai muutettu viikon ensimmäiselle päivälle. Sapattikäsky on aivan
sama, jonka Jumala omalla äänellään julisti vuorella juhlallisen ja pelättävän
loiston vallitessa, salamoiden leimahdellessa ja ukkosen jyristessä. Se kuuluu
aivan samoin kuin se kuului silloin, kun Jumala sen omalla sormellaan kirjoitti
kivisiin tauluihin: »Kuusi päivää tulee sinun työtä tehdä ja toimittaa kaikki
askareesi; mutta seitsemäntenä päivänä on Herran, sinun Jumalasi sapatti.» He
hämmästyvät nähdessään miten tarkkaa huolta kymmenistä käskyistä on
pidetty.” H. k. 283.
Keskipiste viimeisessä taistelussa
6. Mikä on pääaihe suuren taistelun lopussa ? Hes. 20:12, 20.
“Sen jälkeen kun Jeesus oli avannut oven kaikkein pyhimpään saatiin valoa
sapattikysymykseen, ja Jumalan kansa pantiin koetukselle, samoin kuin Israelin
lapset muinoin, jotta kävisi ilmi, pitääkö se Jumalan lain vai ei.” H. k. 282.
“Sapatti on oleva kiistakysymyksenä siinä suuressa viimeisessä taistelussa, jossa
koko maailma on osallisena... Jumala on kutsunut meidät kohottamaan hänen
poljetun sapattinsa lippua. Miten tärkeätä siis onkaan, että näytämme
sapatinvietossa oikeata esimerkkiä.” –Ta. 3 s.15.
“…maailma saa kylliksi valoa oikean sapatin velvoituksista,… jonka Jumala on
selittänyt valtansa merkiksi…” S. t. 446.
7. Miten saatana yrittää vääristellä Kristuksen kuolemaa ristillä? Miten
Raamattu selittää tämän salaisuuden? Ps. 78:10; 2. Tess. 2:3, 7.
“Silloin Saatana esitti toisen petoksen. Hän selitti, että armo teki vanhurskauden
tyhjäksi ja että Kristuksen kuolema kumosi Hänen Isänsä lain. Jos laki olisi voitu
muuttaa tai kumota, ei Kristuksen olisi tarvinnut kuolla. Mutta lain kumoaminen
olisi merkinnyt rikkomuksen ikuistamista ja olisi antanut maailman Saatanan
valtaan. Jeesus ripustettiin ristille siksi, että lakia ei voitu muuttaa ja ihminen
voitiin pelastaa vain sen määräyksiä noudattamalla. Kuitenkin Saatana esitti
juuri sen keinon, jolla Kristus vahvisti lain, sen tuhoamisena. Tätä on koskeva
viimeinen kamppailu Kristuksen ja Saatanan välisessä taistelussa.” AT. 735.
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8. Kuinka Jumalan kansan taistelu päättyy? Minkälainen sydämen
valmistautuminen on tärkeä? 1. Joh. 5:4, 5; Ilm 14:12, loppu-osa
“Valitkaa ennemmin köyhyys, moite, ero ystävistä tai mikä kärsimys tahansa
kuin synti, joka saastuttaa sieluanne. Kuolema ennemmin kuin kunniattomuus
tulee olla jokaisen kristityn tunnuslauseena.” –Ta.2. s. 33,34
“‘Jeesus sanoi vielä: »Maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole
mitään.» Joh. 14:30. Hänessä ei ollut mitään, niihin Saatanan viisastelut olisivat
tehonneet. Hän ei suostunut syntiin. Ei Hän ajatuksissaankaan langennut
kiusaukseen. Näin voi olla meidänkin laitamme. Kristuksen inhimillisyys liittyi
Hänen jumalallisuuteensa. Hänessä asuva Pyhä Henki teki Hänet kelvolliseksi
taisteluun. Ja Hän tuli tehdäkseen meidät jumalallisesta luonnosta osallisiksi.
Niin kauan kuin uskon kautta olemme liittyneet Häneen, ei synnillä ole valtaa
meihin. Jumala kurottautuu tarttumaan uskon käteemme liittääkseen sen lujalla
otteella Kristuksen jumalallisuuteen, jotta voisimme saavuttaa täydellisen
luonteen.” AT. 104.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
•
Mikä tosiasia ilmeni kaikkeinpyhimmässä?
•
Mikä on välttämätöntä meille pitääksemme Jumalan käskyt?
•
Onko meillä tällaista uskoa?
***
4
Sapatti, 27.10.2012

Sovituspäivä
Muistojae
“Tämän seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä on sovituspäivä; pitäkää
silloin pyhä kokous, kurittakaa itseänne paastolla ja tuokaa Herralle uhri.” 3.
Moos. 23:27.
Sovituspäivä
1. Mihin pyhäkön osaan ylimmäinen pappi meni tekemään palvelusta
kerran vuodessa? 3. Moos 16:2; Hebr. 9:3.
“Kerran
vuodessa,
suurena
sovituspäivänä,
pappi
astui
sisälle
kaikkienpyhimpään puhdistaakseen pyhäkön. Siellä suoritettu työ päätti
pyhäkköpalveluksen vuotuisen kierron.” P. p. 333.

Sapattikoululäksyt

14

4 neljännes 2012

“Jeesus seisoo kaikkein pyhimmässä kasvot Jumalaan päin meidän
puolustajanamme. Hän ei lakkaa esittämästä kansaansa Jumalalle. Mutta koska
me siis olemme edustettuna Isän edessä, meidän ei tulisi kuvitella, että voimme
käyttää väärin Hänen armoansa ja tulla huolimattomiksi, välinpitämättömiksi ja
omahyväisiksi. Kristus ei ole synnin Palvelija. Hänessä olemme hyväksyttyjä
kuin rakkaita, jos vain pysymme Hänessä uskon kautta.” –(Signs of the Times,
July 4, 1892) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 933.
2. Mitä oli armoistuimella? Mllainen ilmoitus siitä oli annettu? 2. Moos.
25:22; 4. Moos. 7:89.
“Tätä arkkia pidettiin Israelin autuutena ja väkevyytenä. Sen yllä oli yöt päivät
jumalallisen läsnäolon merkki.” Lunastuksen historia, 141.
“Pyhäkössä ja temppelissä hänen kunniansa näyttäytyi pyhänä valona
armoistuimen yllä. Hän osoitti heille aina runsaasti rakkauttaan ja
kärsivällisyyttään.” P. ja k. 13.
“Täällä Herra oli ilmaissut läsnäolonsa armoistuimen yläpuolella olevassa
kirkkauden pilvessä. Tuolla oli paikka, mihin salaperäisten, maan ja taivaan
yhdistävien tikapuiden alapää oli laskettu (1. Moos. 28: 12; Joh. 1: 51),
tikapuiden, joita pitkin Jumalan enkelit kulkivat ylös ja alas, ja jotka aukaisivat
maailmalle tien kaikkienpyhimpään.” S. t. 23.
“Kun ylimmäinen pappi kerran vuodessa astui kaikkein pyhimpään ja suoritti
palvelusta arkin edessä Jumalan juhlallisessa läheisyydessä, hän kysyi, ja Jumala
vastasi hänelle usein kuuluvalla äänellä. Milloin Jumala ei vastannut äänen, Hän
antoi pyhien valon- ja kirkkauden säteiden laskeutua arkin oikealla puolella
olevan kerubin ylle osoitukseksi hyväksymisestään ja mielisuosiostaan. Mutta
jos Hän epäsi heidän pyyntönsä, pilvi laskeutui vasemmalla olevan kerubin
ylle.” Lunastuksen historia, 141, 142.
3. Mitä kansan piti tehdä silloin kun ylimmäinen pappi oli suorittamassa
erityistä palvelua kaikkein pyhimmässä? 3. Moos. 16:29, 31; 23:27-31.
“Tämän seremonian tarkoituksena oli juurruttaa israelilaisten mieliin ajatus
Jumalan pyhyydestä ja hänen vihastaan syntiä kohtaan, sekä lisäksi osoittaa
heille, etteivät he voineet tulla kosketuksiin synnin kanssa saastumatta siitä.
Jokaisen oli kuritettava itseään paastolla tämän sovituspalveluksen aikana.
Kaikki askareet oli jätettävä, ja koko Israelin seurakunnan oli vietettävä päivä
vakavasti nöyryyttämällä itsensä Jumalan edessä, rukouksin, paastoin ja syvin
sydämen tutkisteluin.” S. t. 420.
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Kaikkein Pyhin
4. Mieti ennustusta, joka koskee 2 300 päivää ja pyhäkön puhdistamista,
suurta sovitus päivää ja Kristuksen astumista kaikkein pyhimpään
taivaassa Ilm. 11:19 valossa.
“Raamatun ennustuksen mukaan Kristuksen palvelus kaikkienpyhimmässä alkoi
noiden profeetallisten päivien päättyessä v. 1844. Tätä aikaa koskevat
Ilmestyskirjan näkijän sanat: ‘Jumalan temppeli taivaassa aukeni ja Hänen
liittonsa arkki näkyi Hänen temppelissään.’ Ilm. 11:19. Jumalan liiton arkki on
pyhäkön toisessa osastossa. Kun Kristus astui sinne suorittamaan palvelusta
syntisen hyväksi temppelin sisäosa avautui ja Jumalan arkki tuli näkyviin. Niille,
jotka uskossa katselevat Vapahtajaa Hänen suorittaessaan välitystehtäväänsä,
ilmeni Jumalan majesteettius ja voima. Kun Hänen kunniansa täytti temppelin,
niin valo kaikkienpyhimmästä loisti Hänen maan päällä odottavan kansan ylle.”
Lun. his. 299.
5. Mikä erotti pyhäkön kaksi osastoa, ja mitä kaikkein pyhin sisälsi? 2.
Moos. 26:33; 2. Aik. 5:7.
“Sisemmän esiripun takana oli kaikkienpyhin, jonne keskittyi sovitusta ja
välitystoimintaa kuvaava palvelus sekä taivaan ja maan välinen yhteydenpito.
Pyhäkön tässä osassa sijaitsi akasiapuusta tehty arkki. Se oli silattu kullalla sekä
sisältä että päältä, ja kultareunus kiersi sen kantta. Se valmistettiin niiden
kivitaulujen säilytyspaikaksi, joihin Jumala oli kirjoittanut kymmenen
käskysanaa. Tästä syystä arkkia kutsuttiin Jumalan liiton arkiksi, koska
kymmenet käskyt olivat Jumalan ja Israelin välisen liiton perustana. Pyhän arkin
kantta kutsuttiin armoistuimeksi. Se oli täyttä kultaa, ja sen päällä oli kaksi
kultaista kerubia, yksi kannen kummassakin päässä. Kummankin enkelin toinen
siipi oli kohotettu ylöspäin ja toinen taivutettu peittämään ruumista (ks. Hes. 1:
11) kunnioituksen ja nöyryyden merkiksi. Kerubien kasvot olivat vastakkain ja
käännetyt kunnioittavasti alas arkkia kohti. Tämä asento ilmaisi taivaallisen väen
kunnioitusta Jumalan lakia kohtaan ja mielenkiintoa lunastussuunnitelmaa
kohtaan.” P. p. 326, 327.
Kristuksen veri
6. Mitä ylimmäinen pappi otti mukaansa maallisessa pyhäkköpalveluksessa
astuessaan kaikkeinpyhimpään? Hebr. 9:7.
“Koko Israelin välimiehenä hän astui sovituspäivänä kaikkienpyhimpään, »ei
ilman verta».” P. p. 407.
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“Puhdistaminen, sekä vertauskuvallisessa että todellisessa palveluksessa, täytyy
toimittaa verellä: edellisessä eläinten verellä, jälkimmäisessä Kristuksen
verellä.” S. t. 416.
7. Kuinka israelin kansa puhdistui sovituspäivänä? Mistä todellinen uhri on
vertauskuva? Hebr. 9:13; 3. Moos. 16:15, 16.
“Tämä vuosittainen palvelus opetti kansalle tärkeitä totuuksia sovituksesta.
Vuoden varrella toimitetuissa syntiuhreissa oli sijainen hyväksytty syntisen
tilalle, mutta uhrieläimen veri ei ollut aikaansaanut synnille täyttä sovitusta. Se
oli vain mahdollistanut synnin siirtämisen pyhäkköön. Veriuhrilla syntinen
tunnusti lain sitovuuden ja oman syyllisyytensä sen rikkomiseen sekä ilmaisi
uskovansa häneen, joka oli ottava pois maailman synnin. Mutta hän ei vielä
päässyt täysin vapaaksi lain tuomiosta. Kun ylimmäinen pappi oli sovituspäivänä
toimittanut kansan syntiuhrin, hän vei sen verta kaikkienpyhimpään ja pirskotti
sitä armoistuimelle, lain taulujen yläpuolelle. Näin täytettiin se lain vaatimus,
joka langetti kuoleman syntiselle.” P. p. 334.
“Juutalaisten totutuissa uhreissa nähtiin vertauskuva Kristuksesta, jonka veri oli
tarkoitus vuodattaa maailman pelastukseksi. Tämän uhrijärjestelmän kautta
totuus sovituksesta piti juurruttaa maailman mieleen, että kaikki tietäisivät, että
ilman verenvuodatusta ei ole syntien anteeksisantamusta” –Signs of the Times,
August 28, 1893.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
•
Milloin todellinen sovituspäivä alkoi?
•
Minkälainen käsitys kansalla oli sovituspäivästä?
•
Ajattele miten pätevä Kristuksen veri oli ihmisen pelastamiseksi.
***
5
Sapatti, 3.11.2012

Kultainen manna-astia
Muistojae
“… jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt
sauva ja liiton taulut, ” Hebr. 9:4.
Manna
1. Mitä tehtiin arvokkaan manna astian kanssa, jota Herra armossaan antoi
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runsaasti Israelille? Miksi manna pidettiin
pyhimmässä? Hebr. 9:3, 4; 2. Moos. 16:33, 34.

arkissa

kaikkein

“Pyhimmässä näin arkin…. Arkissa oli kultainen manna - astia, Aaronin
kukoistanut sauva ja kivitaulut, jotka olivat kirjan tavoin taitetut yhteen.” H. k.
38.
2. Miten israelilaiset suhtautuivat mannaan, jota Jumala antoi heille
taivaasta? 4. Moos. 11:6-8.
“Kun heidän ruokahaluaan rajoitettiin, israelilaiset olivat tyytymättömiä,
napisivat ja valittivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja Jumalaa vastaan… Mutta
Jumala koetteli kansaansa. Tullakseen ilmi, mitä oli heidän sydämissään, Hän
johdatti heitä läpi ankarien koettelemuksien. Kun he epäonnistuivat, Hän toi
heidät takaisin samaan kohtaan, koettelen heitä hieman tarkemmin ja
vakavasti… Egyptissä heidän makunsa oli pilaantunut. Jumalan tarkoituksena oli
palauttaa heidän ruokahalunsa puhtaaseen ja terveelliseen tilaan, jotta he voisivat
nauttia yksinkertaisista hedelmistä, jotka annettiin Aadamille ja Eevalle
Eedenissä. Hän aikoi viedä heidät toiseen Edeniin, ihanaan maahan, jossa he
voisivat nauttia hedelmistä ja jyvistä, joita Hän antaisi heille. Hänen
tarkoituksenaan oli poistaa kuumennettu ruokavalio, jota he olivat käyttäneet
Egyptissä, sillä hän halusi heidän olevan täysin terveitä ja voimissaan, kun he
tulevat ihanaan maahan, johon Hän johti heidät….” –Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 1, p. 1102.
Mannan vertauskuva
3. Minkä opetuksen manna-astia antaa niille, jotka elävät todellisen
sovituspäivän aikana? Hebr. 9:3, 4.
“Mielen tila on pitkälti tekemisissä kehon terveyden kanssa ja erityisesti
ruuansulatuselimien terveyden kanssa. Pääasiallisesti, Herra ei antanut
kansalleen lihaa erämaassa, sillä Hän tiesi, että tämän ruokavalion käyttö
aiheuttaisi sairauksia ja tottelemattomuutta. Muuttaakseen taipumuksia ja
elvyttääkseen mielen suurimmat aktiiviset voimat, Hän poisti heiltä kuolleen
eläinlihan. Hän antoi heille enkelin ruokaa, mannaa taivaasta.” –Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1113.
4. Kuinka merkittävä on terveysuudistus ihmisille, jotka elävät todellisen
sovituspäivän aikana? 1. Kor. 9:25.
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“Sekä manna että näkyleivät kuvaavat Kristuksen elävää leipää, joka on aina
läsnä Jumalan edessä puolestamme…” –The Faith I Live By, p. 197.
“Valo, jonka Jumala on antanut ja antaa edelleen ruuan kysymyksen suhteen on
oltava samaa kansalleen nykyisin, mitä manna oli Israelin lapsille .... Ei
tippaakaan lihaa pitäisi tulla vatsaan. Lihan syöminen on epäluonnollista.
Meidän on palattava alkuperäisen tarkoitukseen ihmisen luomisessa. –Counsels
on Diet and Foods, pp. 269, 380.
5. Ottaen huomioon, että israelilaiset paastosivat sovituksen päivänä, mitä
meidän pitäisi tehdä? Mikä on todellinen paasto? Jes. 58:3-7.
“Todellinen paasto, joka on suositeltavaa kaikille, on pidättäytyminen sellaisista
ruuista, jotka ovat haastavia ja käyttää oikeaa terveellistä, yksinkertaista ruokaa,
jota Jumala on antanut runsaasti… Ihmisten täytyy miettiä vähemmän sitä,
ajallista ruokaa, mitä he syövät ja juovat ja ottaa enemmän huomioon
taivaallinen ruoka, joka antaa sävyn ja elinvoimaa koko uskonelämään. –
Counsels on Diet and Foods, p. 188.
Kadonnut manna ruukku
6. Israelilaiset eivät säilyttäneet manna-astiaa, jota pidettiin arkissa. Onko
olemassa vaara Nyky-Israelille unohtaa opetus mannasta? 2. Kun. 8:9;
2. Aikak. 5:9.
“Jos Seitsemännen päivän adventistit harjoittavat mitä he tunnustavat uskovansa,
jos he olisivat vilpittömiä terveysuudistajia, he olisivat todellakin ihme
maailmalle, enkeleille ja ihmisille. Jos he osoittaisivat huomattavasti suurempaa
intoa pelastukseksi niille, jotka eivät tunne totuutta… Suurempia uudistuksia
pitäisi nähdä niiden joukossa, jotka väittävät odottavansa pian ilmestyvää
Kristusta. Terveys uudistus on tehtävä kansamme keskuudessa, työtä, jota ei ole
vielä tehty. On niitä, joiden pitäisi olla hereillä lihan syömisen vaaroista, jotka
edelleen syövät eläinten lihaa, mikä vaarantaa fyysistä, henkistä ja hengellistä
terveyttä. Monet, jotka nyt vain puoliksi ovat kääntyneinä lihan syömisen
suhteen, vetäytyvät Jumalan kansasta, etteivät kulkisi enää heidän kanssaan.” –
Counsels on Health, p. 575.
“Voisimmeko luottaa saarnaajiin joiden pöydillä on tarjolla lihaa ja yhdessä
muiden kanssa syövät sitä? ... ‘Pitää ahkerasti Herran, sinun Jumalasi käskyjä.’
"Jokainen, joka rikkoo terveyslait, varmasti kohtaa Jumalan epäsuosion.” –
Counsels on Diet and Foods, p. 402.
7. Minkä varoituksen Jumala lähettää niille, jotka tappavat eläimiä ja
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nauttivat niillä juhlimisesta paasto päivänä? Jes. 22:12-14; 1. Kor. 3:16,
17; 2. Kor. 7:1. Missä samanlaisessa vaarassa on Nyky-Israel?
“Tietämättömyys ei ole nyt puolustus rikkoa lakia. Valo paistaa selvästi, eikä
kenenkään tarvitse olla tietämätön, että suuri Jumala itse on ihmisen ohjaaja.
Kaikki ovat sitoutuneet pyhiin velvollisuuksiin Jumalaa kohtaan, kuunnellen
totuuden ääntä ja aitoja kokemuksia, joita Hän nyt antaa heille viitaten
terveysuudistukseen. Hän suunnittelee, että suuri aihe terveysuudistuksesta on
saatava liikkeelle ja koskettamaan yleisön mieltä. Syvästi tutkimaan, sillä on
mahdotonta miehille ja naisille, synnillisillä terveyttä tuhoavilla ja aivoja
heikentävillä tottumuksilla, erottaa pyhä totuus, jonka kautta heidän tulee
pyhittyä ja puhdistua, kohottautua tullakseen sopiviksi taivaallisten enkelien
yhteiskunnalle kirkkauden valtakunnassa.” –Testimonies for the Church, vol. 3,
p. 162.
Kolmannen enkelin sanoman oikea käsi
8. Kuinka tärkeää on kohtuullisuus kristillisessä kokemuksessa? Missä
vaarassa ovat ne, jotka eivät tunnusta terveysuudistuksen tärkeyttä? 1.
Tess. 5:23; 1. Kor. 9:25.
“Huomasin, että taivaallinen Isämme on suonut meille suuren siunauksen valoa
terveysuudistukseen, että voimme noudattaa vaatimuksia, jotka Hän on meille
antanut ja ylistämällä Häntä kehossamme ja hengessä, jotka ovat Hänen ja
lopulta seisoa virheettömänä Jumala valtaistuimen edessä. Uskomme vaatii
meitä nostamaan tasoa ja ryhtyä toimenpiteisiin.... On kuitenkin muutamia vielä
jotka eivät ymmärrä, kuinka paljon heidän ruokavaliotavoillaan on tekemistä
oman terveyden kanssa, heidän luonteeseen, heidän käyttökelpoisuuteen tässä
maailmassa, ja heidän iankaikkisen kohtalonsa kanssa.... Sapatinpitäjät, jotka
odottavat pian ilmestyvää Vapahtajaa tulisi olla edelläkävijöitä, jotka
osoittaisivat enemmän kiinnostusta tähän suureen uudistuksen työhön.” –
Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 488, 489.
“…Ne, jotka ovat ruokahalun orjia epäonnistuvat kristillisen luonteen
täydellisyydessä.” –Testimonies for the Church, vol. 3, p. 492.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
•
Mikä on opetus mannasta meille, jotka elämme todellisen
sovituspäivän aikana?
•
Missä vaarassa olemme, jos menetämme tai hylkäämme
terveysuudistuksen?
•
Henkilökohtainen kysymys: Miten uskollinen toteuttaja ja tekijä olen
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taivaallisten terveyskäsitteiden suhteen?
“Jumala oli ruokkinut Israelia erämaassa taivaan leivällä, ja häneen heidän täytyi
yhä turvautua saadakseen sekä ajallista ruokaa että hengellisiä siunauksia.” P. p.
332.
***
6
Sapatti, 10.11.2012

Aaronin sauva
Muistojae
“… katso, Aaronin sauva, joka oli siinä Leevin sukukunnan puolesta, oli alkanut
versoa, siihen oli ilmestynyt silmuja, puhjennut kukkia ja kasvanut kypsiä
manteleita.” 4. Moos. 17:8.
Aaronin sauva
1. Mikä oli liitonarkissa kaksi lain talun ja manna ruukun lisäksi? Hebr.
9:3, 4.
2. Miksi Aaronin sauvaa pidettiin liitonarkissa? 4. Moos. 17:5, 10.
“Kaikki merkittävät muutokset sauvassa tapahtuivat yhdessä yössä,
vakuuttaakseen heille, että Jumala oli tehnyt positiivisen huomautuksen Aaronin
ja muiden israelilaisten välillä. Tämän jumalallisen ihmeen jälkeen pappeuden
valta ei ollut enää kyseenalainen. Tämä ihmeellinen sauva oli säilynyt,
voidakseen osoittaa ihmisille muistuttaen heitä menneisyydestä, jotta he eivät
napisisi ja uudelleen asettaisi kyseenalaiseksi kenelle pappeuden oikeus kuului.
Sen jälkeen kun israelilaiset tulivat täysin vakuuttuneiksi väärästä,
epäoikeudenmukaisesta syytöksestään Moosesta ja Aaronia vastaan, niin kuin
olivat tehneet, he näkivät heidän entisen kapinansa kauhuisaan sen todellisessa
valossa.” –(Spiritual Gifts, vol. 4a, pp. 35, 36) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 1, p. 1115.
Kapina johtoa vastaan
3. Mikä yritys kaataa Jumalan nimeämä johto tehtiin Israelin leirissä?
Minkä muun tapauksen kanssa voidaan tätä kapinaa verrata? 4. Moos.
16:1-3.

Sapattikoululäksyt

21

4 neljännes 2012

“Koorahin kapinassa nähdään suppeammassa määrin saman hengen toimintaa,
joka taivaassa johti saatanan kapinaan. Ylpeys ja kunnianhimo saivat Lusiferin
moittimaan Jumalan hallintoa ja yrittämään taivaallisen asiaintilan ja
järjestyksen kumoamista. Lankeemuksensa jälkeen hän on ottanut kylvääkseen
ihmisten mieleen samaa kateuden ja tyytymättömyyden mieltä, samaa
kunnianhimoa ja ylhäisen aseman tavoittelua. Näin hän vaikutti Koorahin,
Daatanin ja Abiramin mieleen yllyttäen heitä itsekorotukseen, kateuteen,
epäluottamukseen ja kapinaan. Saatana sai heidät hylkäämään Jumalan asettamat
miehet ja siten hylkäämään Jumalan johtajanaan.” P. p. 385.
4. Minkä opetuksen seurakunnan pitää oppia Koorahin, Datanin ja
Abiramin kapinasta? Kuka on antanut seurakunnalle valtuudet? Matt.
16:18, 19.
“Joka halveksii seurakunnan arvovaltaa, halveksii itse Kristuksen arvovaltaa.”
AT. 385.
“Ylenkatsomalla seurakunnan arvovallan he osoittavat halveksuntaa Jumalalle,
jolta seurakunta on saanut arvovaltansa…. Seurakunta on Jumalan linnoitus,
hänen turvakaupunkinsa kapinoivassa maailmassa. Mikä tahansa seurakunnan
pettäminen on myös hänen kavaltamistaan, joka on ostanut ihmiskunnan
ainokaisen Poikansa verellä.” Ap. teot, 233, 12.
Opetus viimeiselle sukupolvelle
5. Mitä voimme oppia Koorahin ja hänen liittolaistensa kapinasta sen
tosiasian valossa, että Aaronin sauva on jatkuva muistutus Jumalan
johdosta Hänen valittujen palvelijoidensa kautta? 1. Kor. 10:11.
“Arkissa oli kultainen manna - astia, Aaronin kukoistanut sauva ja kivitaulut,
jotka olivat kirjan tavoin taitetut yhteen.” H. k. 38.
“Tutkikaa Patriarkat ja profeetat (kirjassa) Koorahin, Datanin ja Abiramin
kapinaa. Tämä kapina laajentui, enemmän kuin kahdella miehellä. Sitä johti
kaksisataaviisikymmentä ruhtinasta, jotka olivat tunnettuja seurakunnan miehiä.
Kutsu kapinaa sen oikealla nimellä ja luopumusta sen oikealla nimellä, ja sitten
harkitse, että Jumalan vanhan kansan kokemus kaikkine kielteisine piirteineen
oli uskollisesti kirjattu ja jäi historiaan. Raamattu ilmoittaa: ‘Tämä, mikä
tapahtui heille,… on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen
loppukausi on tullut.’1. Kor. 10:11.” –Selected Messages, book 2, p. 393.
6. Miten kapinan historia Israelissa toimii tämän nykyisen sukupolven
peilinä ja varoituksena? 1. Kor. 10:1, 6.
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“Eikö yhä vieläkin ole olemassa samoja paheita, jotka aiheuttivat Koorahin
perikadon? Ylpeys ja kunnianhimo ovat laajalle levinneitä, ja missä niitä
suositaan, siellä ne herättävät kateutta ja vallanhimoa. Näin sielu loittonee
Jumalasta ja joutuu tietämättään saatanan puolelle. Koorahin ja hänen
kumppaniensa tavoin monet Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvatkin korottavat
itseään ajatuksin, sanoin ja teoin niin innokkaasti, että saadakseen puolelleen
ihmisten myötätunnon ja tuen ovat valmiit vääntämään kieroon totuuden,
panettelemaan ja esittämään väärässä valossa Herran palvelijoita ja jopa
syyttämään heidän vaikuttimiaan alhaisiksi ja itsekkäiksi, vaikka heidän oman
sydämensä herätteet ovat juuri sellaisia. Toistamalla itsepintaisesti valhetta
vastoin kaikkia todisteita he lopulta uskovat sen todeksi. Koettaessaan saada
Jumalan miehet menettämään kansan luottamuksen he todella uskovat tekevänsä
hyvää työtä ja edistävänsä Jumalan asiaa.” P. p. 385, 386.
7. Voimmeko sanoa varmuudella, että meillä ei ole henkeä, joka muodostaa
ryhmittymän ja syyn eroon? Rom. 2:8; Juuda 19.
“Kapina ja luopumus ovat ilmassa, jota hengitämme. Ne vaikuttaisivat meihin,
ellemme uskossa kiinitä avutonta sieluamme Kristukseen.” –Selected Messages,
book 2, p. 394.
“Kristus ei tullut maailmaamme avustamaan saatanan kapinointia, vaan
kukistamaan kapinan. Missä tahansa ihmiset alkavat kapinoida he toimivat salaa
ja pimeässä, koska he eivät tule niin kuin itse Kristus on käskenyt heidän tehdä
niille, joita vastaan heillä on asiaa. Sen sijaan he tuovat esille valheita ja
vihamielisyyttä, pahoja epäilyksiä ja saatanallisia esityksiä, samoin kuin saatana
teki johtamilleen enkeille, ja hankki heidän myötätuntonsa väärillä esityksillä.” –
(Letter 156, 1897) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1115.
Olkaa yhtä
8. Minkä neuvon Kristus antoi Hänen opetuslapsilleen? Joh. 13:34, 35;
15:12. Mikä neuvo on äärimmäisen tärkeä seurakunnalle tänään?
“Minä näin, että vihollinen ahkeroi sielujen tuhoamisessa. Itsekorotus on tullut
yleiseksi; on oltava enemmän nöyryyttä. Liian paljon riippumattomuuden henkeä
hellitään lähettiläiden keskuudessa. Tämä on poistettava, ja Jumalan palvelijoilla
on oltava yhteishenkeä. –Testimonies for the Church, vol. 1, p. 113.
“Sanat kaikuvat korvissani: "Tulkaa yhteen, tulkaa yhteen." Juhlallisen ja pyhän
tämän ajan totuuden on määrä yhdistää Jumalan kansa. Halun ensimmäisiin
sijoihin täytyy kuolla. Yhden tavoitteen on mentävä kaikkien muiden edelle, kuka tahtoo läheisimmin muistuttaa Kristusta luonteeltaan? Kuka täysin
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turvautuu Jeesukseen?” –Testimonies for the Church, vol. 6, p. 42.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
•
Mikä on opetus Aaronin sauvasta meille, jotka elämme lopullisen
sovituksen ajassa?
•
Luuletko, että on olemassa kapinan vaara myös tämän sukupolven
aikana? Miksi, tai miksi ei?
•
Miten ainoastaan voimme olla vapaita kapinahengestä?
***
7
Sapatti, 17.11.2012

Sinetöivä enkeli
Muistojae
“Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä
oli elävän Jumalan sinetti.” Ilm. 7:2.
Enkeli sinetin kanssa
1. Mitä apostoli Johannes näki nousevan idästä? Mitä viestiä tämä enkeli
julistaa suurella äänellä? Ilm. 7:2, 3.
2. Osoittaako sana "itä" tiettyyn suuntaan tai paikkaan? Vertaa tätä siihen
asiaan, että pyhäkön ovi on idän puolella. Ilm. 7:2; Joh. 10:9.
“Minua ohjaava enkeli suuntasi jälleen katseeni kaupunkiin, missä minä näin
neljä enkeliä lentävän kaupungin porttia kohden…. Näin neljä enkeliä, joilla oli
tehtävä toimitettavana maan päällä, ja enkelit olivat lähteneet työtään
täyttämään. Jeesus oli puettu papilliseen juhla pukuunsa. Hän loi säälivän
katseen jäännöskansaan, kohotti sitten kätensä ja huusi syvällä myötätunnon
äänellä: »Minun vereni, Isä, minun vereni, minun vereni, minun vereni!»…
Sitten näin enkelin, joka oli saanut tehtävän Jeesukselta, lentävän nopeasti niiden
neljän enkelin luo, joilla oli työ toimitettavana maan päällä. Hän heilutti jotakin
edes takaisin kädessään ja huusi voimakkaalla äänellä: »Pidättäkää! Pidättäkää!
Pidättäkää! Pidättäkää, kunnes sinetti on painettu Jumalan palvelijain otsiin!»”
H. k. 43, 44.
3. Kuka edustaa idästä tuleva enkeli, jolla on elävä Jumalan sinetti? Ilm.
7:2; 14:9.

Sapattikoululäksyt

24

4 neljännes 2012

“Profeetta näki ‘neljä enkeliä seisoivat maan neljällä kulmalla, pitäen maan
neljän tuulen, ettei tuuli puhaltaisi maan päällä, ei merellä, eikä jonkun puun
päälle.’ Toinen enkeli nousi idästä, ja huusi heille sanoen ‘Älkää vahingoittako
maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin
Jumalamme palvelijain otsaan.’ Tämä muistuttaa työstä, jonka meidän on nyt
tehtävä, huutaa Jumalaa puoleen, että enkelit pidättäisivät tuulia, kunnes
lähetyssaarnaajia lähetetään kaikkialle maailmaan ja julistamaan varoitusta
Jehovan lain hylkäämistä vastaan.” –(Review and Herald Extra, December 11,
1888) Last Day Events, p. 125.
“Kolmas enkeli, joka lentää keskitaivaalla ilmoittaen Jumalan lain ja Jeesuksen
todistuksen edustaa työtämme. Sanoma ei menetä mitään voimastaan enkelin
lentäessä eteenpäin, sillä Johannes näkee sen lisäntyvän voimassa ja vallassa,
kunnes koko maa on valaistu sen kirkkaudesta. Jumalan käskyä pitävän kansan
kulkusuunta on eteenpäin, alati eteenpäin. Totuuden sanoma, jota levitämme
täytyy mennä kansanheimoille, kielille ja kansoille. Pian se menee kovalla
äänellä, ja maa valkenee sen kirkkaudesta. Olemmeko valmistumassa tätä suurta
Jumalan Hengen vuodatusta varten?” –Testimonies for the Church, vol. 5, p. 383.
“Kolmas enkeli on esitetty lentävänä keskellä taivasta, huutaen suurella äänellä.
‘Tässä on … jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.’ (Ilm. 14:12).” –
Selected Messages, book 2, p. 117.
Ne, joilla on Jumalan sinetti
4. Minkä joukon Johannes näki olevan Karitsan kanssa Siionin vuorella?
Keitä he ovat? Ilm. 14:1.
“Minä käännyin katsellakseni adventtikansaa maailmassa, mutta en voinut
huomata sitä. Silloin ääni sanoi minulle: »Katso jälleen, mutta katso hiukan
ylemmäksi.» Kehotusta noudattaen minä nostin silmäni ja näin suoran, mutta
kaidan, polun korkealla maailman yläpuolella…. Pian sen jälkeen kuulimme
Jumalan äänen, kuten paljojen vesien pauhinan, julistavan meille Kristuksen
tulemisen päivän ja hetken. Elossa olevat pyhät, luvultaan 144,000, tunsivat ja
ymmärsivät äänen, samalla kun jumalattomat luulivat ukkosen jyrisseen ja maan
järkkyneen…. 144, 000 olivat kaikki sinetöidyt ja täydellisesti yhtyneet. Heidän
otsissansa oli kirjoitettu nimet: Jumala ja Uusi Jerusalem.” H. k. 17, 18.
5. Miksi monet ihmiset tulevat pettymään lopussa? Matt. 7:23; 25:11, 12.
“Suurta joukkoa tunnustavista kristityistä kohtaa katkera pettymys Jumalan
päivänä. Elävän Jumalan sinetti ei ole heidän otsallaan.” –(Letter 121, 1903) …
“Vain se, jolla on elävä Jumalan sinetti saa passin käydä pyhän kaupungin
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porteista sisälle.“ –(Letter 164, 1909) Seventh-day Adventist Bible Commentary
vol. 7, p. 970.
6. Mitä ajankohtaisen totuuden vihollinen yrittää tehdä sinetöimisen
aikana? Matt. 24:4; Jes. 9:16.
“Nykyisen totuuden viholliset ovat koettaneet avata ovea pyhään, jonka Jeesus
on sulkenut ja sulkea oven kaikkein pyhimpään, jonka Jeesus avasi v. 1844 ja
jossa on arkki, joka sisältää kaksi kivistä taulua, joihin kymmenen käskyä on
kirjoitettu Jehovan omalla sormella. Tänä sinetöimisen aikana saatana käyttää
jokaista keinoa vieroittaakseen Jumalan kansan mielet nykyisestä totuudesta ja
saattaakseen heidät horjumaan. Näin Jumalan levittävän peitteen kansansa ylitse
suojellaksensa heitä ahdistuksen aikana. Näin että jokaista sielua, joka oli varma
totuudessa ja puhdassydäminen, suojeltaisiin Kaikkivaltiaan peitteellä. Saatana
tiesi tämän, ja hän vaikutti voimallisesti pitäen niin monen mielet kuin suinkin
mahdollista vakaantumattomina ja horjuvaisina totuuteen nähden.” H. k. 49.
Sinetöimisen aika
7. Kolmannen enkelin työ alkoi vuonna 1844. Mikä on hänen tehtävänsä?
Milloin hänen sinetöimisen työ alkoi? Ilm. 14:9.
“Kun Jeesuksen palvelus pyhässä oli päättynyt ja kun hän oli siirtynyt kaikkein
pyhimpään seisoen arkin edessä, jossa Jumalan laki oli, lähetti hän erään toisen
väkevän enkelin kolmannen sanoman keralla maailmaan…. Sen jälkeen näin
kolmannen enkelin. Seurassani oleva enkeli sanoi: »Pelättävä on hänen tekonsa.
Outo

on hänen toimituksensa. Hän on se enkeli, jonka tehtävänä on valita nisut
lusteiden seasta ja sinetöidä tahi sitoa vehnä kimppuihin taivaalliseen
vilja-aittaan pantavaksi. Näiden asioiden tulisi vallata koko mielemme,
koko huomiomme.»” H. k. 281, 135, 136.
8. Mitä sanomaa sinetöivä enkeli on julistaa niille, jotka pidättävät sodan
tuulia? Koska näky sinetöimisestä (lainattu muistutuksessa) annettiin
vuonna 1849, mitä voidaan ymmärtää siitä ajasta kun sinetöiminen
alkoi? Ilm. 7:3.
“Näin neljä enkeliä, joilla oli tehtävä toimitettavana maan päällä, ja enkelit olivat
lähteneet työtään täyttämään. Jeesus oli puettu papilliseen juhlapukuunsa. Hän
loi säälivän katseen jäännöskansaan, kohotti sitten kätensä ja huusi syvällä
myötätunnon äänellä: »Minun vereni, Isä, minun vereni, minun vereni, minun
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vereni!» Sitten näin erinomaisen kirkkaan valon lähtevän Jumalasta, joka istui
suurella valkoisella valtaistuimella, ja valo levisi Jeesuksen ympärille. Sitten
näin enkelin, joka oli saanut tehtävän Jeesukselta, lentävän nopeasti niiden
neljän enkelin luo, joilla oli työ toimitettavana maan päällä. Hän heilutti jotakin
edestakaisin kädessään ja huusi voimakkaalla äänellä: »Pidättäkää! Pidättäkää!
Pidättäkää! Pidättäkää, kunnes sinetti on painettu Jumalan palvelijain otsiin!»
Kysyin enkeli-seuralaiseltani, mitä kuulemani tarkoitti ja mitä nuo neljä enkeliä
olivat tekemäisillään. Hän sanoi minulle, että Jumala pidätti valtoja ja että hän
antoi enkeleilleen vallan toimia maan päällä. Neljä enkeliä olivat saaneet
Jumalalta vallan pidättää neljää tuulta ja olivat antamaisillaan niiden puhaltaa.
Mutta juuri kun he olivat irrottamaisillaan kätensä, juuri kun neljä tuulta olivat
puhaltamaisillaan, katsahti Jeesuksen armelias silmä jäljellejääneitä, jotka eivät
olleet sinetöidyt, ja hän kohotti kätensä Isän puoleen vedoten vereensä, jonka
hän oli vuodattanut heidän tähtensä. Silloin eräs enkeli sai määräyksen lentää
nopeasti neljän enkelin luo pyytämään heitä pidättämään tuulia, siksi kunnes
Jumalan palvelijoiden otsiin oli painettu elävän Jumalan sinetti.” H. k. 43, 44.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
•
Mikä yhteys on kolmannen enkelin ja sinetöivän enkelin välillä?
•
Miksi monet ihmiset tulevat pettyneiksi, kun Jeesus tulee?
•
Onko sinetöimisen työn alku tulevaisuudessa tai menneisyydessä?
“Idästä nouseva toinen enkeli huusi toisille sanoen; ‘Älkää vahingoittako maata
älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin
Jumalamme palvelijain otsaan.’ Tämä muistuttaa tehtävästämme, joka meillä nyt
on tehtävänä, huutaa Jumalan puoleen, että enkelit pidättäisivät neljää tuulta,
kunnes lähetyssaarnaajia lähetetään kaikkialle maailmaan, ja he ovat julistaneet
varoituksen Jehovan lain rikkomista vastaan.” –The Home Missionary, August 1,
1889.
***
8
Sapatti, 24.11.2012

Elävän Jumalan sinetti
Muistojae
“Ja Herra sanoi hänelle: "Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee merkki
niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen
keskuudessa tehdään.".” Hes. 9:4.

Sapattikoululäksyt

27

4 neljännes 2012

Jumalan sinetti
1. Mikä vakuuttava lupaus Raamatussa on annettu niille, jotka
vastaanottavat Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajana? Ef. 1:13;
4:30; 2. Kor. 1:22.
“Voimme puhua Pyhän Hengen siunauksista, mutta jos emme valmistaudu sen
vastaanottoa varten, mitä hyötyä on työstämme? Pyrimmekö kaikin voimin
saavuttamaan Kristuksen miesten ja naisten muodon? Etsimmekö Hänen
täyteyttään, aina ponnistaen edessämme oleva esimerkkiä kohti - Hänen
luonteensa täydellisyyteen? Kun Herran ihmiset saavuttavat tämän kohdan,
heidät sinetöidään otsaan. Hengellä täytettyinä he ovat valmiit Kristuksessa, ja
sinetöivä enkeli tulee julistamaan, ‘Se on täytetty.’” –(Review and Herald, June
10, 1902) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1118.
Sapatin noudattaminen - Jumalan merkina
2. Mikä käsky sisältää Jumalan sinetin? 2. Moos. 20:8-11; 31:13.
3. Jos olemme saaneet sapatin noudattamisen merkin ja sen hengellisen
siunauksen, kuinka suhtaudumme toisiin käskyihin? Jes. 8:16; Jaak.
2:10, 11.
“Niinpä uudella armon innoituksella Hän yhdistää kaikki itsessään, jotka tulevat
Hänen luokseen. Hän painaa heihin sinettinsä, Hänen kuuliaisuuden ja
uskollisuuden merkkinsä, suhteessa Hänen pyhään sapattiinsa.” –(Manuscript
104, September 28, 1897, “Condemned by the Jews”) The Upward Look, p. 285.
“Kuuliaisuuden merkki on sapatin neljännen käskyn pitäminen. Jos ihmiset
pitävät neljännen käskyn, he pitävät myös kaikki muut.” –Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 7, p. 981.
“Samoin kuin väärän sapatin noudattaminen, sopusoinnussa maan lain kanssa ja
ristiriidassa neljännen käskyn kanssa, on julkinen tunnustus kuuliaisuudesta
Jumalaa vastustavalle vallalle, samoin oikean sapatin viettäminen,
kuuliaisuudessa Jumalan laille, on todistus uskollisuudesta Luojaa kohtaan. Kun
toinen luokka suostuu vastaanottamaan maallisille valloille antautumisen
tuntomerkin ja siten ottaa pedon merkin, niin toinen luokka valitsee merkin
uskollisuudesta Jumalaa kohtaan ja tulee merkityksi Jumalan sinetillä.” S. t. 590.
Sinetti ja luonne
4. Mikä yhteys on Jumalan sinetin ja ihmisen luonteen välillä? Matt. 5:48.
“Elävän Jumalan Sinetti painetaan vain niiden päälle, jotka kantavat Kristuksen
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luonteen kaltaisuutta.”–(Review and Herald, May 21, 1895).
“Niin kuin vaha ottaa sinetin jäljen, niin sielun on otettava Jumalan Hengen
vaikutus ja säilyttää Kristuksen kuva.” –(Signs of the Times, July 18, 1911)
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 970.
“Erityisesti päätöstyössä seurakunnan hyväksi, sadanneljäkymmenenneljän
tuhannen sinetöimisen aikana, joiden on seistävä virheettöminä Jumalan
valtaistuimen edessä, he tuntevat mitä syvimmin Jumalan tunnustavan kansan
vääryydet.” –Testimonies for the Church, vol. 3, p. 266.
5. Miten tulemme valmiiksi saamaan elävän Jumalan sinetti? Ilm. 14:4,
viim. osa, 5; 2. Kor. 6:17.
“Nyt on aika valmistautua. Jumalan sinettiä ei koskaan paineta epäpuhtaan
miehen tai naisen otsaan. Sitä ei koskaan paineta kunnianhimoisen, maailmaa
rakastavan miehen tai naisen otsaan. Sitä ei koskaan laiteta miesten tai naisten
otsaan, joilla on vääryyttä puheessa tai petollinen sydän. Kaikki, jotka saavat
sinetin tulee olla tahrattomia Jumalan edessä - taivaan ehdokkaita. Menkää
eteenpäin veljeni ja sisareni. Voin kirjoittaa vain lyhyesti näistä asioista tällä
hetkellä, vain herättäen huomiota valmistautumisen tarpeellisuuteen. Tutkikaa
Raamattua henkilökohtaisesti, että voitte ymmärtää nykyhetken pelottavan
juhlallisuuden.” –Testimonies for the Church, vol. 5, p. 216.
“Pyhän Hengen mahtava voima toimii ihmisen luonteen täydellisen muutoksen
hyväksi, joka tekee hänestä uuden luomuksen Kristuksessa Jeesuksessa. Kun
ihminen on täytetty Hengellä, mitä ankarammin hänet testataan ja koetellaan,
sitä selvemmin hän osoittaa, että hän edustaa Kristusta. Rauha joka asuu sielussa
on nähtävissä kasvoissa. Sanat ja teot ilmaisevat Vapahtajan rakkautta. Ei ole
yhtään pyrkimystä korkeimpaan asemaan. Oma minä pannan syrjään. Jeesuksen
nimi on kirjoitettu kaiken päälle, mitä sanotaan ja tehdään.” –(Review and
Herald, June 10, 1902) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1117.
144,000, sinetöidyt ihmiset
6. Kuinka monet sinetöidään Israelin keskuudessa? Tarkoittaako tämä
lihallista Israelia tai hengellistä Israelia? Ilm. 7:4; Room. 2:28, 29; 9:6-8.
7. Ketkä muodostavat hengellisen Israelin kansan tänään? Mitkä ovat
heidän tuntomerkkinsä? Hes. 20:12, 20; 2. Moos. 31:13.
“Minä näin, että pyhä sapatti on ja tulee olemaan väliseinä Jumalan todellisen
Israelin ja uskottomien välillä; ja että sapatti on suuri kysymys Jumalan
rakkaiden odottavien pyhien sydämien yhdistämisessä.” –Life Sketches (1915),
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p. 101.
“Rukoilen, että veljeni voivat ymmärtää, että kolmannen enkelin sanoma
merkitsee paljon meille ja että todellisen sapatin noudattamisen on oltava
merkki, joka erottaa ne, jotka palvelevat Jumalaa niistä, eivät Häntä palvele.” –
Testimonies for the Church, vol. 9, p. 251.
8. Miten niiden elämä muuttuu, jotka noudattavat pyhää sapattia? Onko
Jumalan sinetti ihmisen silmin nähtävissä? Hes. 20:12.
“Niille, jotka pitävät sapattia pyhänä, se on pyhityksen merkki. Todellinen
pyhitys on sopusointua Jumalan kanssa, yhtä Hänen kanssan luonteessa. Se
saavutetaan kuuliaisuudella niihin periaatteisiin, jotka ovat Hänen luonteensa
jäljennös. Sapatti on kuuliaisuuden merkki. Se, joka sydämestään tottelee
neljättä käskyä, noudattaa koko lakia. Hän pyhittyy kuuliaisuuden kautta.” –
Testimonies for the Church, vol. 6, p. 350.
“Mikä on elävä Jumalan sinetti, joka on laitettu Hänen kansansa otsaan? Se on
merkki, jonka enkelit, mutta eivät ihmisten silmät voi nähdä; sillä tuhoavan
enkelin pitää nähdä tämä lunastuksen merkki.” –(Letter 126, 1898) Maranatha,
p. 243.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
•
Mikä suhde on Pyhän Hengen sinetin ja elävän Jumalan sinetin
välillä?
•
Mitä todisteita on uskosta, että sapatti on elävän Jumalan sinetti?
•
Mikä valmistelu antaa mahdollisuuden saada tämän sinetin?
***
9
Sapatti, 1.12.2012

144,000 – taistelu lain puolustamisessa
Muistojae
“Ja minä näin ikään kuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka
olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä
lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen,
Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat
sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi,
sinä kansojen kuningas.” Ilm. 15:2, 3.
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Voitto pedosta ja sen kuvasta
1. Keitä Johannes näki näyssä laulamassa voiton laulua tulella sekoitetulla
lasisella merellä? Ilm. 15:2, 3; 14:1-3.
2. Millaista sotaa peto ja sen kuva käyvät 144, 000 vastaan? Ilm. 13:5, 15.
“Taistelu Jumalan lakia vastaan, joka alkoi jo taivaassa, tulee jatkumaan ajan
loppuun asti. Jokainen ihminen joutuu koetukselle. Koko maailman on
ratkaistava, totellako vai olla tottelematta. Jokaisen on tehtävä valintansa
Jumalan lain ja ihmisten lakien välillä. Siinä vedetään rajaviiva. Tulee olemaan
vain kaksi joukkoa. Jokaisen luonne tulee kehittymään loppuun asti, ja kaikki
tulevat osoittamaan, ovatko he asettuneet uskollisten tai kapinoitsijain puolelle.”
AT. 736.
“Vain ne, joka uskon kautta Kristukseen tottelevat kaikkia Jumalan käskyjä
saavuttavat synnittömyyden tilan, jossa Aadam asui ennen hänen rikkomustaan.
He todistavat heidän rakkaudestaan Kristukseen tottelemalla kaikki Hänen
käskyjään.” –(MS 122, 1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p.
1118.
Jumalan laki - saatanan haasteena
3. Haluten olla Jumalan vertainen, miten Saatana haastaa Luojan
auktoriteettia? Miten saatana houkuttelee ihmistä kapinoimaan
Jumalaa vastaan? Jes. 14:12-14; Sanl. 28:4.
“Alusta asti suuri taistelu oli koskenut Jumalan lakia. Saatana oli koettanut
todistaa, että Jumala oli epäoikeudenmukainen, että hänen lakinsa oli
virheellinen ja että kaikkeuden menestys vaati sen muuttamista. Hyökkäämällä
lakia vastaan hän aikoi kukistaa sen Tekijän herruuden.” P. p. 49.
“Kun erheiden paljastaja oli työnnetty syrjään, saatana työskenteli tahtonsa
mukaan. Ennustuksen mukaan paavikunta pyrkisi »muuttamaan ajat ja lain»,
Dan. 7: 25, eikä se hidastellutkaan aikeissaan…. Paavikunta ei voinut korottaa
itseään Jumalan yläpuolelle muulla tavalla kuin muuttamalla hänen lakiaan.“ S.
t. 56, 444.
4. Vaikka on kirjoitettu, että Jumalan laki ei ole raskas, mikä on saatanan
jatkuva petos? Ps. 119:92; 1. Joh. 5:3; Matt. 11:30; Sanl. 28:4.
“Saatana oli väittänyt, ettei ihmisen ollut mahdollista totella Jumalan käskyjä. Ja
totta onkin, ettemme omin voimin pysty noudattamaan niitä. Mutta Kristus otti
ihmismuodon, ja täydellisellä kuuliaisuudellaan hän todisti, että ihmisluonto
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jumalallisuuteen yhtyneenä voi noudattaa jokaista Jumalan lain kohtaa.” Kr. vert.
232. “Suuren taistelun alkaessa Saatana oli väittänyt, ettei Jumalan lakia voinut
noudattaa, että oikeus oli ristiriidassa armon kanssa sekä että, jos lakia
rikottaisiin, syntisen olisi mahdotonta saada anteeksi.” AT. 734.
5. Kuka omassa elämässä ja opetuksessa paljasti tämän petoksen? Joh.
14:30; 15:10.
“‘Jeesus sanoi vielä: »Maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole
mitään.» Joh. 14:30. Hänessä ei ollut mitään, niihin Saatanan viisastelut olisivat
tehonneet. Hän ei suostunut syntiin. Ei Hän ajatuksissaankaan langennut
kiusaukseen. Näin voi olla meidänkin laitamme. Kristuksen inhimillisyys liittyi
Hänen jumalallisuuteensa. Hänessä asuva Pyhä Henki teki Hänet kelvolliseksi
taisteluun. Ja Hän tuli tehdäkseen meidät jumalallisesta luonnosta osallisiksi.
Niin kauan kuin uskon kautta olemme liittyneet Häneen, ei synnillä ole valtaa
meihin. Jumala kurottautuu tarttumaan uskon käteemme liittääkseen sen lujalla
otteella Kristuksen jumalallisuuteen, jotta voisimme saavuttaa täydellisen
luonteen.” AT. 104.
“Näissä vaatteissa, jotka on kudottu taivaallisissa kangaspuissa, ei ole yhtään
ainoata ihmisen tekemää rihmaa. Ihmisenä ollessaan Kristuksella oli täydellinen
luonne, ja tämän luonteen hän tarjoaa meille. »Niin kuin tahrattu vaate oli kaikki
meidän vanhurskautemme» (Jes. 64: 6). Kaikki mahdolliset omat
aikaansaannoksemme ovat synnin tahraamia. Mutta Jumalan Poika ilmestyi
»ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä». Raamatun määritelmän mukaan
»synti on laittomuus» (1 Joh. 3: 5,4). Mutta Kristus oli kuuliainen lain kaikille
vaatimuksille. Hän sanoi itsestään: »Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen
mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni» (Ps. 40: 8). Maan päällä
ollessaan hän sanoi opetuslapsilleen: »Minä olen pitänyt Isäni käskyt» (Joh.
15:10). Hänen täydellisen kuuliaisuutensa perusteella jokaisen ihmisolennon on
mahdollista olla kuuliainen Jumalan käskyille.” Kr. vert. 230, 231.
Kristus lihaksi tulleena
6. Mikä muodon Jeesus otti kun tuli maailmaan ihmisiä pelastamaan?
Miten Hän osoitti, että ihminen voi pitää lakia? Joh. 1:14, ensim. osa;
Room. 8:3; Hebr. 2:14, ensim. osa
“Ihmisluonnossa Kristuksen oli sovitettava Aadamin epäonnistuminen. Mutta
kun Aadam joutui kiusaajan hyökkäysten kohteeksi, ei hänessä vielä ollut mitään
synnin vaikutuksia. Hän oli miehuuden kukoistuksessa omaten täydet sielun ja
ruumiin voimat. Häntä ympäröi Eedenin ihanuus, ja hän oli päivittäin yhteydessä

Sapattikoululäksyt

32

4 neljännes 2012

taivaallisten olentojen kanssa. Näin ei ollut Jeesuksen laita, kun Hän joutui
erämaahan kamppailemaan Saatanan kanssa. Neljäntuhannen vuoden ajan
ihmissuvun fyysinen voima, henkiset kyvyt ja siveellinen arvo olivat
vähentymistään vähentyneet, ja Kristus otti päälleen rappeutuneen ihmiskunnan
heikkoudet… Monet väittävät, että Kristuksen oli mahdotonta langeta
kiusaukseen. Silloin Häntä ei olisi voitu asettaa Aadamin tilalle, eikä Hän olisi
voinut saavuttaa voittoa, jota Aadam ei saanut. Jos meidän taistelumme olisi
jossain suhteessa ankarampi kuin Kristuksen, ei Hän voisi auttaa meitä. Mutta
Vapahtajamme omaksui ihmisyyden kaikkine taipumuksineen. Hän otti ihmisen
luonnon, johon sisältyi mahdollisuus langeta kiusaukseen. Meidän ei ole
kestettävä mitään, mitä Hän ei olisi kestänyt.” AT. 98.
7. Miksi Kristukselle oli tarpeellista tulla ihmiseksi? Hebr. 2:14, viim. osa,
17.
“Saatana esittää Jumalan rakkauden lain itsekkyyden lakina. Hän selittää, että
meidän on mahdoton noudattaa sen vaatimuksia. Hän syyttää Jumalaa
esivanhempiemme lankeemuksesta ja kaikesta tuskasta, mitä se toi mukanaan, ja
saa näin ihmiset pitämään Jumalaa synnin, kärsimysten ja kuoleman
aiheuttajana. Jeesuksen oli paljastettava tämä petos. Meidän kaltaisenamme
ihmisenä Hänen olisi annettava esimerkki kuuliaisuudesta. Tämän vuoksi Hän
otti päälleen meidän luontomme ja läpikävi meidän kokemuksemme. »Sen
tähden piti Hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi.» Hepr. 2: 17. Jos
meidän olisi kestettävä jotakin, jota Jeesus ei kestänyt, voisi Saatana siinä kohdin
sanoa Jumalan voiman olevan riittämättömän meille. Sen tähden Jeesus oli
»kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin». Hepr. 4: 15. Hän kesti jokaisen
koetuksen, johon me joudumme. Eikä Hän käyttänyt hyväkseen mitään muuta
voimaa, kuin mikä vapaasti tarjotaan meille. Ihmisenä Hän kohtasi kiusauksen ja
voitti Jumalan antamassa voimassa. Hän sanoo: »Sinun tahtosi, minun Jumalani,
minä teen mielelläni, ja Sinun lakisi on minun sydämessäni.» Ps. 40: 8. Kun Hän
kulki ympäri tehden hyvää ja parantaen kaikki Saatanan kiusaamat, Hän teki
ihmisille selväksi Jumalan lain luonteen ja Hänen palvelemisensa laadun. Hänen
elämänsä todistaa, että meidänkin on mahdollista noudattaa Jumalan lakia.” AT.
13, 14.
Täydellinen esimerkki
8. Ketkä todistaa, että Kristuksen voitto ihmismuodossa on todistus siitä,
että ihminen voi totella Jumalan lakia täydellisesti? Ilm. 14:1; 15:2, 3.
“Tuon suuren taistelun alkaessa enkelit eivät ymmärtäneet tätä. Jos Saatana
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joukkoineen olisi silloin saanut niittää syntiensä täyden sadon, he olisivat
tuhoutuneet, mutta taivaan olennoille ei olisi käynyt selväksi, että tämä oli
synnin välttämätön seuraus. Epäilys Jumalan hyvyyttä kohtaan olisi jäänyt
heidän sieluunsa pahan siemenen kaltaisena, joka kerran tuottaisi synnin ja
tuskan kauhean sadon. Mutta näin ei ole silloin, kun suuri taistelu tulee
päättymään. Silloin, kun Jumalan suunnitelma on täyttynyt, Jumalan luonne
paljastuu kaikille luoduille olennoille. Hänen lakinsa säädösten huomataan
olevan täydellisiä ja muuttumattomia. Synti on ilmaissut luontonsa ja Saatana
luonteensa. Silloin synnin hävittäminen todistaa Jumalan rakkautta ja vahvistaa
Hänen kunniaansa niiden lukemattomien olentojen edessä, jotka iloitsevat Hänen
tahtonsa noudattamisesta ja joiden sydämessä on Hänen lakinsa.” AT. 737.
“Kenenkään ei tarvitse epäonnistua pyrkiessään omassa elinpiirissään
saavuttamaan nuhteettoman kristillisen luonteen. Kristuksen uhrin kautta on
uskovalle tarjottu mahdollisuus vastaanottaa kaikki, mitä elämään ja
jumalisuuteen tarvitaan. Jumala kehottaa meitä kilvoittelemaan täydellisyyteen
ja asettaa esikuvaksemme Kristuksen luonteen. Inhimillisyydessään, jonka teki
täydelliseksi pahaa alati vastustava elämä, Vapahtaja osoitti, että olemalla
yhteistyössä jumaluuden kanssa ihmiset voivat tässä elämässä saavuttaa luonteen
täydellisyyden. Tämä on meille Jumalan vakuutus siitä, että mekin voimme
saavuttaa täydellisen voiton… »Minä näin… niiden, jotka olivat saaneet voiton ,
seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat
Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä,… (Ilm. 15: 2, 3).” Ap.
teot 408, 452.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
•
Kuka vainosi 144, 000?
•
Mikä keinoa saatana käytti yrittäessään olla Jumalan vertainen?
•
Mitä Kristuksen ihmismuoto vakuuttaa?
***
10
Sapatti, 8.12.2012

Täydellinen voitto
Muistojae
“Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat
niin kuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän
menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, eikä
heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.” Ilm. 14:4, 5.
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144,000 luonne
1. Miten 144,000 luonne valmistuu? Ilm. 14:4, 5.
“Kukaan meistä ei tule saamaan Jumalan sinettiä, jos luoneessamme on yksikin
täplä tai tahra. Se (Pyhä Henki) jää meidän kanssamme korjaamaan luonteemme
puutteet, puhdistamaan sielun temppelin kaikesta saastaisuudesta. Sitten
Ehtoosade tulee päällemme, niin kuin jo Aamusade tuli opetuslasten päälle
Helluntaipäivänä.” –Testimonies for the Church, vol. 5, p. 214.
“Johannes näki Karitsan Siionin vuorella, ja Hänen kanssaan 144.000, joilla on
Isänsä nimi kirjoitettuna otsaan. Heillä on taivaan sinetti. He heijastavat Jumalan
kuvan. He ovat täynnä valoa ja pyhän Jumalan kunniaa. Jos meissä tulee
olemaan Jumalan kuva ja sinetti, meidän täytyy erottaa itsemme kaikesta
vääryydestä. Meidän täytyy hylätä kaikki pahat tavat, ja sitten meidän pitää
luovuttaa asiamme Kristuksen käsiin. Samalla kun työskentelemme pelossa ja
vavisten oman pelastuksemme hyväksi, Jumala tulee toimimaan meissä
vaikuttaen tahtomisen ja tekemisen, täyttämään Hänen hyvä tahtonsa.” –(Review
and Herald, March 19, 1889) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7,
p. 978.
2. Miten vain on mahdollista ihmisolennolle, joka on syntinen, saada
Kristuksen kaltainen luonne? 2. Kor. 1:20; 5:17; 1. Tess. 5:23; Gal. 2:20;
Fil. 2:13; Room. 8:37; Hebr. 9:12-14.
“Pane pois epäily, etteivät Jumalan lupaukset muka ole tarkoitetut sinulle. Ne
kuuluvat jokaiselle katuvalle syntiselle. Kristus antaa voimaa ja armoa, ja
palvelevat enkelit välittävät niitä jokaiselle uskovalle. Kukaan ei ole niin
syntinen, ettei saisi voimaa, puhtautta ja vanhurskautta Jeesuksessa, joka kuoli
hänen tähtensä. Hän odottaa saavansa riisua hänen synnin tahraamat ja
saastuttamat vaatteensa ja pukea hänet vanhurskauden valkoiseen viittaan. Hän
tarjoaa hänelle elämää eikä kuolemaa.” Tie Kr. luo 45.
Jaakobin ahdistuksen aika
3. Minkä erikoisen koetuksen 144, 000 käy läpi? Mikä on Jumalan
vakuutus? Jer. 30:5-7.
“Jaakobin kokemus tuona painiskelun ja ahdistuksen yönä kuvaa sitä koetusta,
joka Jumalan kansan on kestettävä vähän ennen Kristuksen toista tulemista.
Profeetta Jeremia suuntaa pyhässä näyssä katseensa tähän aikaan ja sanoo:
»Pelon huudon me kuulemme: on hirmu, ei rauha! Miksi ovat kaikki kasvot
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käyneet valjuiksi? Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille
ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä» (Jer. 30:5—7).” P. p. 179.
4. Ottaen huomioon vaikeudet, joita heidän on kohdattava, kenen
kokemukseen Raamattu vertaa heitä? Hes. 14:14.
“Tämä ahdistuksen aika alkaa silloin kun Kristus lakkaa toimimasta ihmisen
välimiehenä. Silloin jokaisen sielun tapaus on ratkaistu, eikä mikään sovintoveri
enää puhdista synnistä. Kun Jeesus ei enää ole ihmisen puoltajana Jumalan
edessä, silloin kuullaan vakava julistus: »Vääryyden tekijä tehköön edelleen
vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas,
tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen» (Ilm.
22:11). Silloin Jumalan hillitsevä Henki vetäytyy pois maan päältä. Samoin kuin
vihastunut veli uhkasi tappaa Jaakobin, koettavat jumalattomatkin tuhota
Jumalan kansan. Ja samoin kuin patriarkka painiskeli koko yön pelastuakseen
Eesaun käsistä, tulevat vanhurskaatkin huutamaan yötä päivää Jumalaa
vapauttamaan heidät vihollisista jotka ympäröivät heitä.” P. p. 179.
5. Mikä tulee aiheuttaman suurta tuskaa 144, 000:lle Jaakobin ahdistuksen
aikana? 1. Moos. 32:22-24.
“Saatana oli syyttänyt Jaakobia Jumalan enkelien edessä ja vaatinut itselleen
oikeutta tuhota hänet hänen syntinsä tähden. Hän oli saanut Eesaun lähtemään
veljeänsä vastaan; ja patriarkan pitkän öisen kamppailun aikana saatana koetti
saada hänet tuijottamaan rikokseensa, niin että hän masentuisi ja irrottaisi
otteensa Jumalasta… Jos Jaakob ei olisi aikaisemmin katunut sitä syntiä, minkä
hän teki, hankkiessaan petoksella esikoisoikeuden, ei Jumala olisi kuullut hänen
rukoustaan ja armollisesti säilyttänyt hänen elämäänsä. Samoin on ahdistuksen
aikana. Jos Jumalan kansalla olisi tunnustamattomia syntejä, jotka pelon ja
tuskan ahdistaessa tulisivat heidän eteensä, he lannistuisivat. Epätoivo riistäisi
heiltä uskon, eivätkä he voisi luottavaisesti rukoilla Jumalalta vapautusta. Mutta
vaikka he syvästi tuntevat arvottomuutensa, heillä ei ole salaisia syntejä
tunnustettavana. Heidän syntinsä ovat menneet edeltäpäin tuomiolle ja tulleet
pois pyyhityiksi. He eivät enää voi muistella niitä.” S. t. 600, 601.
Niin kuin Jobin koetus
6. Miksi Jumala salli saatanan testata Jobia? Miksi Jumala sallii 144, 000
käydä läpi Jaakobin ahdistuksen? Job 1:8-10.
“Saatanan syyttäessä Jumalan lapsia heidän syntiensä tähden, Herra sallii hänen
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koetella heitä äärimmilleen. Heidän luottamuksensa Jumalaan, heidän uskonsa ja
kestävyytensä pannaan vaikeaan koetukseen.” S. t. 600.
“Tällaista saavat Jumalan lapset kokea lopullisessa taistelussaan pahuuden
valtoja vastaan. Jumala tulee koettelemaan heidän uskoaan, kestävyyttään ja
luottamustaan siihen että hän on voimallinen vapauttamaan heidät. Saatana
koettaa saada heidät kauhistumaan siitä ajatuksesta, että heidän tapauksensa on
toivoton ja että heidän syntinsä ovat liian suuret anteeksiannettaviksi. He
tuntevat syvästi vajavaisuutensa, ja kun he muistelevat elämänsä vaiheita, heidän
toivonsa raukeaa. Mutta muistaessaan Jumalan armon suuruuden ja oman
vilpittömän katumuksensa he vetoavat hänen lupauksiinsa, jotka hän on
Kristuksen kautta antanut avuttomille, katuville syntisille. He eivät menetä
uskoaan, vaikka heidän rukouksiinsa ei heti vastatakaan. He turvaavat Jumalan
voimaan samoin kuin Jaakob tarttui kiinni enkeliin ja sanovat sydämensä
syvyydestä: »En päästä sinua, ellet siunaa minua.»” P. p. 180.
“Jumala pitää alati huolta perinnöstään. Hän sallii lastensa kokea vain sellaista
kärsimystä, mikä on välttämätöntä heidän nykyisen ja iankaikkisen parhaansa
kannalta. Hän puhdistaa seurakuntaansa aivan kuin Kristus puhdisti temppelin
maanpäällisen palvelustoimintansa aikana. Kaikki, millä hän tutkii ja koettelee
kansaansa, on tarkoitettu antamaan heille syvällisempää hurskautta ja suurempaa
voimaa raivata ristille voittoisaa tietä.” Ap. teot 402.
7. Minkälaisen voiton 144, 000 osoittaa? Mitä tapahtuu saatanan ja hänen
petoksensa kanssa? Ilm. 12:10; Matt. 7:20.
“Saatana esittää Jumalan rakkauden lain itsekkyyden lakina. Hän selittää, että
meidän on mahdoton noudattaa sen vaatimuksia.” AT. 13.
“Suuren taistelun alusta asti saatana on koettanut antaa ihmisille väärän kuvan
Jumalan luonteesta ja nostattaa heitä kapinaan hänen lakiaan vastaan. Tässä
työssä hän näyttääkin menestyneen erinomaisesti. Kansanjoukot kuuntelevat
saatanan petollisia puheita ja nousevat vastustamaan Jumalaa. Mutta tästä
pahuuden toiminnasta huolimatta Jumala toteuttaa järkkymättä suunnitelmiaan ja
ilmaisee kaikille järjellisille luoduilleen oikeudenmukaisuutensa ja
hyväntahtoisuutensa. Saatana on kiusauksillaan saanut koko ihmissuvun
rikkomaan Jumalan lakia, mutta Jumalan Poika on uhrillaan tehnyt palaamisen
Jumalan luo ihmisille mahdolliseksi. Kristuksen armon avulla he voivat
noudattaa Isän lakia. Ja niin Jumala kaikkina aikakausina, luopumuksen ja
kapinan vallitessakin, kokoaa itselleen kansan, joka on hänelle uskollinen ja
»jonka sydämessä on minun lakini» (Jes. 51: 7). Petoksella saatana vietteli
enkeleitä, petoksin hän on jatkanut toimintaansa ihmisten keskuudessa, ja niin
hän tulee toimimaan loppuun asti…. Mutta tulossa on päivä jolloin hänen

Sapattikoululäksyt

37

4 neljännes 2012

voitonriemunsa on iäksi päättyvä.” P. p. 318.
Lunastuksen hedelmät
8. Uskon kautta Kristukseen, miten 144, 000 voitto tulee selväksi? Ilm. 14:4.
“Jumalan toimenpiteet kapinan suhteen tulevat täysin paljastamaan sen
toiminnan, jota niin kauan on harjoitettu salassa. Kaikki luodut tulevat
näkemään, mihin saatanan hallitus ja jumalallisten säädösten syrjäyttäminen
lopulta johtaa. Jumalan laki osoitetaan täysin oikeudenmukaiseksi. Tullaan
näkemään, että Jumala on tehnyt kaiken kansansa ja luomiensa maailmojen
ikuiseksi parhaaksi. Saatanakin tulee tunnustamaan ja todistamaan
maailmankaikkeuden edessä Jumalan hallituksen oikeudenmukaisuuden ja hänen
lakinsa vanhurskauden.” P. p. 318.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
•
Mikä luonteen 144, 000 saavuttavat?
•
Miksi heidän on välttämätöntä käydä läpi samanlainen kokemus,
jonka patriarkka Jaakob hänen kaikkein vaikeimmassakin hetkessä
kävi?
•
Mitä heidän voittonsa todistaa?
***
11
Sapatti, 15.12.2012

Suuri joukko ja 144, 000
Muistojae
“Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin
vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" Ja minä sanoin hänelle: "Herrani,
sinä tiedät sen." Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta
ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan
veressä. ” Ilm. 7:13, 14.
Kaksi lunastettua joukkoa
1. Kuultuaan luvun 144, 000 kuin ne, jotka saavat elävän Jumalan sinetin,
minkä ryhmän valkoisissa vaatteissa Johannes näki näyssä? Ilm. 7:1-4,
9.
2. Kun Johannes näki paljon kansaa valkoisissa vaatteissa, minkä
kysymyksen yksi vanhimmista esitti hänelle? Ilm. 7:13.
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“Sinetöiminen on päättynyt, Johannes näkee lukemattoman joukon ihastuneena
palvoen kumartavan Jumalaa, Hänen valtaistuimensa edessä. Tämä valtava
joukko, ovat epäilemättä pelastettu jokaisesta kansakunnasta, sukukunnasta,
heimosta, ja kielestä, herätetty kuolleista Kristuksen toisen tulemisen aikana,
mitä osoittaa, että sinetöiminen on viimeinen työ Jumalan kansan puolesta ennen
muuttamista… Niin kuin Johannekselle
esitetyt kysymykset
eräältä
vanhimmilta, ‘keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he
ovat tulleet?‘ niin myös Johanneksen vastaus: ‘Herrani, sinä tiedät sen‘, josta
käsittämme, että Johannes ei tiennyt, - (kysymykset) olisivat sopimattomia, jos
ne viittaisivat pelastettujen suurta joukkoa.” –Uriah Smith, The Prophecies of
Daniel and the Revelation, pp. 468, 469.
144, 000 kokemus
3. Minkälaisen kokemuksen valkoisissa puvuissa oleva joukko Ilmestys
kirjasta 7:13 on käynyt läpi? Vertaa tämä joukko 144, 000
kokemukseen? Ilm. 7:14-16.
“Valtaistuimen edessä olevalle kristallimerelle, joka Jumalan kirkkauden
loistossa näyttää tulella sekoitetulta lasimereltä, ovat kokoontuneet ne, jotka ovat
»saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta». Ilm. 15: 2. He
seisovat Karitsan kanssa Siionin vuorella, nuo sata neljäkymmentä neljä tuhatta,
jotka ovat ostetut ihmisistä,… Ilm. 14:1—5; 15:3. »Nämä ovat ne, jotka siitä
suuresta ahdistuksesta tulevat»; he ovat kokeneet ahdistuksen ajan, jonka
kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut; he ovat kestäneet
samanlaisen tuskan ja ahdistuksen kuin Jaakob; he ovat pysyneet pystyssä ilman
välittäjää Jumalan viimeisten rangaistustuomioiden kohdatessa maailmaa. He
ovat pelastuneet, sillä »he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan
veressä»; »eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat»
Jumalan edessä. »Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat
häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on
levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.» He ovat nähneet nälän ja ruton
autioittavan maata sekä auringon saavan vallan paahtaa ihmisiä suurella
kuumuudella, ja he itse ovat kestäneet kärsimyksiä, nälkää ja janoa. Mutta »ei
heidän enää tule nälkä eikä jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään
helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava
heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet
heidän silmistänsä.» Ilm. 7: 14—17.” S. t. 627, 628.
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Kahden joukon ominaisuudet
4. Mistä ja miltä aikaudelta suuri joukko tulee? Ilm. 7:9.
“Patmoksen näkijä sai katsella halki aikakausien ja nähdä Israelin palautettuna
jälleen voimaansa uudesti luodussa maassa. Hän todistaa tästä: »Minä näin, ja
katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja
sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja
Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut
käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen: 'Pelastus tulee meidän
Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta.'” P. ja k. 500.
5. Kuvaile ominaisuuksien erot suuren joukon ja 144, 000 välillä. Ilm. 7:4-9.
144, 000
Alkuperä: Valitut Israelin kahdestatoista sukukunnasta, eli kaikki jotka
uskollisesti noudattavat kolmen enkelin sanomaa.
Aika: sinetöimisen aika 144,000 aloitettiin vuonna 1844, jolloin sinetöimisen
alkoi.
Sinetti: 144,000 saavat lahjaksi Pyhän Hengen ja heillä on elävän Jumalan
sinetti.
“Ne, jotka tahtovat, että Jumalan sinetti olisi heidän otsalla, heidän tulee pitää
neljännen käskyn sapatti. Tämä on mikä erottaa heitä uskottomista, jotka ovat
hyväksyneet ihmisen asettaman lain todellisen sapatin sijasta. Jumalan
lepopäivän noudattaminen on erottavana merkkinä hänestä, joka palvelee
Jumalaa, ja joka ei palvele Häntä.” –(MS 27, 1899) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 7, p. 970.
Suuri joukko
Alkuperä: jokaisesta maasta, heimosta, ihmisistä, ja kielistä, heitä on lunastettu
kautta vuosisatojen.
Aika: aika ulottuu alusta läpi vuosisatojen, kunnes aika loppu.
Sinetti: lunastetuilla on Pyhän Hengen sinetti.
“Ja näistä ulospäin on lukematon joukko »kaikista kansanheimoista ja
sukukunnista ja kansoista ja kielistä». He seisovat »valtaistuimen edessä ja
Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin» ja heillä on »palmut
käsissään». Ilm. 7:9. Heidän taistelunsa on päättynyt, ja he ovat voittaneet.” S. t.
644.
“Siinä työssä, joka tapahtui helluntain aikana, voimme nähdä, mitä voidaan
saavuttaa harjoittamalla uskoa. Ne, jotka uskoivat Kristukseen oli sinetöity
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Pyhällä Hengellä.” –(MS 85, 1903) Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 6, p. 1055.
Hengellinen Israel
6. Kuka on hengellinen Israelin kansa tänä päivänä? Lähettikö apostoli
Jaakob hänen kirjeensä kirjaimellisesti kahdelletoista sukukunnalle tai
Jumalan seurakunnalle? Jaak. 1:1.
“Sen mitä Jumala aikoi tehdä maailmalle Israelin, valitun kansan, välityksellä,
hän on lopulta suorittava maailmassa nykyään olevan seurakuntansa avulla.…
sillä profeettansa välityksellä Jumala oli sanonut niille, jotka jättäytyisivät
hänelle ja noudattaisivat hänen lakiaan, että heidät luettaisiin kuuluviksi
hengelliseen Israeliin - hänen maanpäälliseen seurakuntaansa.“ P. ja k. 495, 258.
“Pohjoisen valtakunnan kymmenen heimoa olivat menneet vankeuteen vuonna
722 eKr. (2. Kun. 17:6, 23). Vain harvat heidän jälkeläisistään joskus ovat
palannut Palestiinaan (katsoo Esra 6:17; 8:35). Niin Israelin kahtatoista
sukukuntaa eivät ollut enää Johanneksen ja Jaakobin aikoina. Jaakob on
käyttänyt termiä "kahtatoista sukukuntaa" tarkoittaen kaikkia Jumalan lapsia
ympäri maailmassa.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, comments on
James 1:1.
7. Tee
yhteenveto
Jaakobin
kahdentoista
poikien
(heimojen)
ominaisuuksista ja vertaa niitä nyky-Israelin ominaisuuksien kanssa. 1.
Moos. 49:1-27
“‘Sitten kaikki Jaakobin pojat kerääntyivät lopuksi hänen kuolinvuoteensa
viereen noudattaen Jaakobin kutsua: »Tulkaa kokoon ja kuulkaa, Jaakobin pojat,
kuulkaa isäänne Israelia niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla
tapahtuu.» Usein hän oli huolissaan mietiskellyt heidän tulevaisuuttaan ja
koettanut kuvitella mielessään eri heimojen tulevia vaiheita. Kun hänen lapsensa
nyt odottivat hänen viimeistä siunaustaan, antoi innoituksen Henki hänelle
profeetallisen näkymän hänen jälkeläistensä tulevaisuudesta… Niiden vuosien
aikana, jolloin Joosef oli ollut erossa veljistään, nämä Jaakobin pojat olivat
muuttuneet luonteeltaan. He olivat olleet kateellisia, kurittomia, petollisia, julmia
ja kostonhimoisia. Mutta nyt vastoinkäymisen koettelemina he osoittautuivat
epäitsekkäiksi, toisilleen uskollisiksi sekä isäänsä kiintyneiksi ja hänen
arvovaltaansa alistuviksi, niin keski-ikäisiä kuin jo olivatkin.“ P. p. 215, 204.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
•
Miten voimme selittää, että suuri joukko ja 144, 000 eivät ole samassa
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•
•

ryhmässä?
Muodostuuko suuri joukko vain yhden kansan ihmisistä tai
kansakunnista?
Mikä suhde 144, 000:lla on kolmannen enkeli sanoman kanssa?
***

12
Sapatti, 22.12.2012

Erikoinen ylösnousemus
Muistojae
“… Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti - sanoo
Henki - he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä.” Ilm.
14:13.
Erityinen ylösnousemus
1. Minkä ylösnousemuksen Daniel mainitsee? Dan. 12:1, 2.
“Hautoja aukenee, ja »monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset
iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen». Dan.
12:2. Kaikki, jotka ovat kuolleet uskossa kolmannen enkelin sanomaan, nousevat
kirkastettuina haudoistaan kuulemaan Jumalan rauhanliittoa niiden kanssa, jotka
ovat pitäneet hänen lakinsa.” S. t. 616.
2. Milloin herätetään kuolleista ne, jotka ovat lävistäneet Jeesuksen? Ilm.
1:7. Milloin muut jumalattomat herätetään kuolleista? Ilm. 20:7, 13, 14.
“‘Nekin, jotka lävistivät Vapahtajan (Ilm. 1:7), samoin kuin ne, jotka pilkkasivat
ja ivasivat häntä hänen kuolontuskissaan, sekä hänen totuutensa ja kansansa
katkerimmat vastustajat herätetään katsomaan häntä hänen kirkkaudessaan ja
näkemään uskollisten ja kuuliaisten osaksi tulevaa kunniaa.” S. t. 616.
“Kristus on tuleva omassa kirkkaudessaan, Isänsä kirkkaudessa ja pyhien
enkelien kirkkaudessa. Kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhannen
kertaa tuhat enkeliä, väkeviä sankareita, joiden ihanuudelle ja kirkkaudelle ei
mikään vedä vertoja, saattaa Häntä Hänen matkallaan. Silloin Hän on istuva
kirkkautensa valtaistuimella, ja Hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Silloin
kaikkien silmät saavat nähdä Hänet, niidenkin, jotka ovat Hänet lävistäneet.” AT.
713.
“Tuhannen vuoden päättyessä tapahtuu toinen ylösnousemus. Silloin
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jumalattomat herätetään kuolon unestaan ja asetetaan Jumalan eteen, ja silloin
pannaan täytäntöön se »tuomio, joka on kirjoitettu». Tämän mukaisesti sanotaan
Ilmestyskirjassa vanhurskaiden ylösnousemusta koskevan kuvauksen jälkeen:
»Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun
kuluneet.» Ilm. 20:5.” S. t. 638.
Ne, jotka kuolivat Herrassa tästedes
3. Ottaen huomioon, että kolmannen enkelin sinetöimisen työ on jo alkanut,
on olemassa ihmisiä, jotka kuolivat saatuaan elävän Jumalan sinetin?
Ilm. 14:13.
“Maapallollamme elää ihmisiä, jotka ovat läpäisseet yli kahdeksankymmentä
vuotta. Vanhuuden luonnolliset tulokset nähdään heidän heikkoudessa. Mutta he
uskovat Jumalaan, ja Jumala rakastaa heitä. Jumalan sinetti on heillä, ja he
kuuluvat lukuun josta Herra on sanonut: ‘Autuaita ovat ne kuolleet, jotka
kuolevat Herrassa.’” –(Letter 207, 1899) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 7, p. 982.
“En oikein tiedä mitä sanoisin sinulle. Ilmoitus vaimosi kuolemasta oli minulle
ylivoimainen. En voinut uskoa sitä ja tuskin uskon sitä nyt. Jumala antoi minulle
viime sapatti yönä näyn, jonka minä kirjoitan .... Minä näin, että hänet sinetöitiin
ja Jumalan äänen hän herää ja hän on maan päällä yhdessä 144 000 kanssa.”–
(Letter 10, 1850) Selected Messages, book 2, p. 263.
4. Mistä tiedämme, että ne, jotka nousevat erityisessä ylösnousemuksessa
eivät ole vain 144,000, mutta heitä on yhdistetty siihen joukkoon? Ilm.
7:4.
Tarkastellaan kahta viitteettä:
Sinetöityjen luku on 144, 000, ja mainitussa kirjeessä vuodelta 1850 viitataan
sisar Hastings ja todetaan, että "hän oli sinetöity", joten hänen täytyy kuulua 144,
000 - yksi niistä, jotka "Jumalan äänen heräävät" (Letter 10, 1850; Selected
Messages, book 2, p. 263) erityisessä ylösnousemuksessa, koska ensimmäinen
ylösnousemus tapahtuu Kristuksen äänen johdosta. Katsoo John 5:25; The Great
Controversy, p. 644.
Vuonna 1899 oli miehiä yli 90 vuotta vanhoja, ja se todisti, että "Jumalan sinetti
on heidän päällä." –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 982.
Koska vain 144, 000:lla on elävän Jumalan sinetti, heidän täytyy myös olla osa
niitä.
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Etuoikeus niille, jotka nukkuvat
5. Mikä on aika "tästedes" ja mitä siunauksia on luvattu niille, jotka
kuolevat tuona aikana? Ilm. 14:13.
“‘Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti - sanoo
Henki - he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä.’ Ilm.
14:13. Nämä ovat ihania sanoja, ja varsinkin kun tutkitaan niiden toteutumista
ennustuksen viimeisenvaiheen valossa, koskien kolmenenkelin sanomaa,
maailman loppua ja Kristuksen toista tulemista varten valmistautumista.” –Life
Sketches of Ellen G. White, p. 476.
“Näin näky osoittaa selvästi ja vakuuttavasti, että 144, 000 kootaan viimeisestä
sukupolvesta ennen Kristuksen tulemusta, että heitä tuodaan ulos kolmannen
enkelin sanoman vaikutuksen johdosta, ja jopa ne, jotka kuolevat uskoen tämän
sanoman ovat siunatut pääsemään kuolleista herätettyjen joukkoon ennen
Kristuksen ilmestymistä. Ja kaikki vihdoinkin kruunataan erikoisen etuoikeuden
mukaan ollakseen kuninkaiden Kuninkaan ja herrojen Herraan valtioneuvostossa
ja seuraamaan Karitsaa minne Hän meneekin (Ilm. 14:4), riemuitsemaan Hänen
jatkuvasta läsnäolosta, tuettuna Hänen loppumattomasta armosta. Ilm. 7:15,17.”
–Uriah Smith, A Study of the 144,000, p. 8.
6. Milloin erityisylösnousemus tapahtuu? Mitkä tapahtumat s euraavat
sitä? Ilm. 16:17; Dan. 12:1, 2.
a) Erityinen ylösnousemus
“Taivaalle nousee synkkiä, raskaita pilviä, jotka vyöryvät toisiaan vastaan.
Keskellä uhkaavaa taivasta on selkeä sanomattoman kirkas kohta, mistä kuuluu
paljojen vetten pauhua muistuttava Jumalan ääni, joka sanoo: »Se on
tapahtunut.» Ilm. 16:17.… Hautoja aukenee, ja »monet maan tomussa
makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja
iankaikkiseen kauhistukseen». Dan. 12:2. Kaikki, jotka ovat kuolleet uskossa
kolmannen enkelin sanomaan, nousevat kirkastettuina haudoistaan kuulemaan
Jumalan rauhanliittoa niiden kanssa, jotka ovat pitäneet hänen lakinsa.” S. t. 615,
616.
b) Jumalan lain kaksi taulukkoa
“Silloin näkyy taivaalla kahta yhteen liitettyä kivitaulua pitävä käsi.…. Liian
myöhään he näkevät, että neljännen käskyn sapatti on elävän Jumalan sinetti.“ S.
t. 617, 618.
c) Jeesuksen tulon päivän ja hetken ilmoitus
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“Taivaasta kuuluu Jumalan ääni, joka ilmoittaa Jeesuksen tulemisen päivän ja
hetken….” S. t. 618.
d) Jeesuksen tulo
“Maan horjuessa, salamain leimutessa ja ukkosen jyristessä Jumalan Pojan ääni
kutsuu nukkuvat pyhät esiin.” S. t. 623.
7. Mitä toivoa sisar Ellen G. White’lla on, kun hän nukahti Jeesuksessa?
Ilm. 14:13.
“Näinä viimeisinä päivinä on annettu runsaasti valo kansallemme. Onko elämäni
säästynyt, kirjoitukseni jatkuvasti ilmoittavat siitä, ja niiden työ jatkuu eteenpäin
niin kauan kuin aika kestää .... En tiedä elänkö Herran tulemuksen asti; mutta jos
en elä, uskon että voin sanoa, ‘Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat
tästedes. Totisesti - sanoo Henki - he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän
tekonsa seuraavat heitä.’ (Ilm. 14:13)….” –Selected Messages, book 1, pp. 55,
56.
“Pyysin seurassani olevalta enkeliltä saada jäädä sinne. En voinut kestää
ajatusta, että tulisin jälleen takaisin tähän pimeään maailmaan. Enkeli lausui:
»Sinun täytyy palata takaisin, mutta jos pysyt uskollisena, on sinulla etuoikeus
144,000 kanssa vierailla kaikissa maailmoissa ja katsella Jumalan kätten
tekoja.»” H. k. 46.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
•
Jos sinetöimisen työ alkoi kolmannen enkelin sanoman mukaan,
mihin ryhmään uskossa kuolleet lasketaan Jumalan pyhänä päivänä?
•
Onko elävän Jumalan sinetti peruutettu kuolemalla?
•
Kuka nousee kuolleista erityisessä ylösnousemuksessa?
•
Saatavana tutkittavaksi on kaksi lehtistä: Uriah Smith, tutkimus
144,000, julkaistu vuonna 1897, ja kysymyksiä sinetöimisen
sanomasta, John N. Lough julkaistu vuonna 1916.
***
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Olkaa hyvää ja lukekaa Pääkonferenssin kirjaevankelistan osaston
lähetyskertomus.
13
Sapatti, 29.12.2012

Kuvaannollinen tai kirjaimellinen luku?
Muistojae
“Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta
merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:” Ilm. 7:4.
Määritelty numero
1. Minkä tärkeän asian Johannes sai kuulla ja nähdä näyssä? Ilm. 7:4, 14:1.
“Johannes näki Karitsan Siionin vuorella ja Hänen kanssaan 144, 000, joiden
otsaan oli kirjoitettu Hänen Isänsä nimi.” –(Review and Herald, March 19, 1889)
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 978.
“Jäännös ei ole pelkästään armahdettu ja hyväksytty, vaan saa myös kunnia.
‘Juhlallisen hiippa’ on laitettu heidän päänsä päälle. Heidän tulee olemaan
kuninkaita ja pappeja Jumalalle. Samana aikana kun saatana kiirehti syytöksillä,
tahtovan tuhoamaan tätä työtä, näkymättömästi enkelit kulkivat edestakaisin,
asettamalla heidän päällensä elävän Jumalan sinetin. Nämä ovat ne, jotka
seisovat Siionin vuorella Karitsan kanssa, joiden otsaan on kirjoitettu Isän nimi.”
–Sons and Daughters of God, p. 369.
2. Mitä lausuma Raamatussa auttaa meitä ymmärtämään, että 144, 000 on
kirjaimellinen numero? Mitä innoittamat kirjoitukset ilmoittavat 144,
000 suhteen? Ilm. 14:3
“Lasimerellä 144,000 seisoivat täydellisessä neliössä.” H. k. 19.
“He seisovat Karitsan kanssa Siionin vuorella, nuo sata neljäkymmentä neljä
tuhatta, jotka ovat ostetut ihmisistä, ja heillä on Jumalan kanteleet. Sieltä kuuluu
paljojen vetten pauhinan ja suuren ukkosenjylinän kaltainen ääni, joka on »ikään
kuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat». He veisaavat
valtaistuimen edessä »uutta virttä», jota ei kukaan muu voi oppia kuin ne sata
neljäkymmentäneljä tuhatta. Se on Mooseksen ja Karitsan virsi — vapautuksen
virsi. Ainoastaan nuo sata neljäkymmentä neljä tuhatta voivat oppia sen virren,
sillä se on heidän kokemuksensa virsi; ja sellaista kokemusta ei millään muulla
joukolla ole milloinkaan ollut.” S. t. 627.
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Muita innoitettuja todistuksia
3. Minkä työn Jeesus lopettaa, kun 144, 000 lukumäärä tulee täytteen? Ilm.
22:11
“Minä näin enkelien kiiruhtavan edestakaisin taivaassa. Muuan enkeli, jolla oli
kirjoitusneuvot lanteillaan, palasi maanpäältä ja kertoi Jeesukselle, että hänen
työnsä oli tehty sekä että pyhät oli laskettu ja sinetöity. Sitten näin Jeesuksen,
joka oli palvellut kymmenen käskyä sisältävän arkin edessä, heittävän kädestään
suitsutus astian ja kohottavan kätensä sanoen kovalla äänellä: »Se on
täytetty.»…. Tuona hirmuisena aikana, Jeesuksen välitystyön päättymisen
jälkeen, pyhät elivät pyhän Jumalan edessä ilman välimiestä.” H. k. 310, 311.
“Jokaisen ihmisen asia on ratkaistu elämäksi tai kuolemaksi. Kristus on
sovittanut kansansa ja poistanut sen synnit. Hänen alamaistensa luku on täysi.”
S. t. 696.
4. Jos vain 144, 000 ihmistä on sinetöidy kolmen enkelin sanoman uskossa,
eikö se ole liian pieni luku? Mitä todistukset sanovat tästä asiasta? Matt.
24:37; 1. Piet. 3:20.
“Jumalan kansa kuvattuna pyhän naisen ja hänen lapsensa kautta, olivat
edustettuina pienenä vähemmistönä. Viimeisinä päivinä on vain jäännös vielä
olemassa. Siitä Johannes puhuu; ‘jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on
Jeesuksen todistus.’” –(Signs of the Times, February 8, 1910) Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 972.
“Koko taivas oli yhtynyt Jeesukseen kuullessaan nuo hirvittävät sanat: »Se on
tehty. Se on täytetty.» Pelastus suunnitelma oli käynyt täytäntöön, mutta vain
harvat olivat vastaan ottaneet pelastuksen. Kun armon hellä ääni vaimeni, valtasi
pelko ja kauhu jumalattomat. Hirvittävän selvästi he kuulivat sanat: »Liian
myöhään! Liian myöhään!»” H. k. 312.
Pyrkikää pääsemään
5. Miksi monet sapatin pitäjät, jotka tietävät kolmenenkelin sanoman eivät
saa Jumalan sinettiä? Ef. 2:5, 8; Room. 3:24; Ilm. 3:15, 16.
“Suuri joukko tunnustavista kristityistä kohtaa katkera pettymys Jumalan
päivänä. Elävän Jumalan sinetti ei ole heidän otsallaan. Penseitä ja ulkokultaisia,
he häpäisevät Jumalaa paljon enemmän kuin tunnustavat uskomattomat. He
hapuilevat pimeässä, kun voitaisiin kävellä keskipäivän sanan valossa, Hänen
ohjauksessa, joka ei koskaan petä. (Letter 121, 1903).” –Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 7, p. 970.
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“Me joko kokoamme yhdessä Kristuksen kanssa tai hajotamme laajalti. Olemme
päättäneet olla tosi kristittyjä, tai ei ollenkaan. Kristus sanoo: ‘Oi, jospa olisit
kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen
minä oksentava sinut suustani ulos.‘ Ilm. 3:15, 16.” –Testimonies for the Church,
vol. 1, p. 126.
6. Mikä on asenteemme jos kuuluumme 144, 000? Luuk. 13:24, Matt. 11:12,
Ps. 119:58; Jer. 29:13.
“‘…Hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen
itselleen.’ Tämä hyökkäys vaatii koko sydämen. Olla kaksimielinen tarkoittaa
olla epävakaa. Päättäväisyyttä, itsensä kieltämistä ja pyhitettyä ponnisteluja
tarvitaan valmistelutyössä. Ymmärrys ja omatunto voivat olla yhtä, mutta jos
tahtoa ei ole asetettu toimimaan, silloin emme onnistu. Jokainen kyky ja tunne
on oltava mukana. Innokas ja vakava rukous pitää ottaa voimattomuuden ja
välinpitämättömyyden paikalle. Vain vakaavien, päättävien pyrkimyksien kautta
ja uskolla Kristuksen ansioihin voimme voittaa, ja saavuttaa taivaan
valtakunnan. Aikamme työtä varten on lyhyt. Kristus tulee pian toisen kerran.” –
(The Youth’s Instructor, May 24, 1900) Seventh-day Adventiss Bible
Commentary, vol. 1, p. 1096.
Etuoikeuksia
7. Kuinka perusteellisesti 144, 000 testataan ja puhdistetaan? Mitä
oikeuksia on heillä uudessa Jerusalemissa? Mal. 3:1, 2, Ilm. 7:15.
“Niiden, jotka elävät maan päällä, kun Kristuksen välittäjätoimi taivaan
pyhäkössä päättyy, täytyy seisoa pyhän Jumalan kasvojen edessä ilman
välittäjää. Heidän vaatteidensa täytyy olla tahrattomat, heidän luonteidensa
täytyy olla vihmontaverellä synnistä puhdistetut. Jumalan armon ja omien
uutterien ponnistustensa kautta heidän on täytynyt päästä voittajiksi taistelussa
pahaa vastaan. Samalla kun tutkiva tuomio on käynnissä taivaassa ja katuvien
uskovaisten synnit poistetaan pyhäköstä, on erikoinen puhdistustyö ja synnin
hylkääminen tapahtuva Jumalan kansan keskuudessa maan päällä.” S. t. 434,
425.
8. Mikä valmistautuminen on tarpeellinen, voidaksemme seisoa Siionin
vuorella Karitsan kanssa ja laulaa uutta virttä? Ilm. 14:3-5
“Ne, joita Karitsa johdattaa elävän veden lähteelle, ja joiden silmistä Hän on
pyyhkivä pois kaikki kyyneleet, ovat ne jotka nyt saavat tietoa ja ymmärrystä
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Raamatusta, Jumalan Sanasta… Emme ole ihmisolennon jäljennös. Ihmisen
olemus ei ole riittävän viisas, ollakseen meidän arviointiperuste. Meidän tulee
katsoa Ihminen Kristukseen Jeesukseen, joka on vanhurskauden ja pyhyyden
kokonainen täydellisyys. Hän on uskomme Alkaja ja Täyttäjä. Hän on ihmisen
esimerkki. Hänen kokemuksensa ovat ne kokemukset, joita meidän pitää saada.
Hänen luonteensa on meidän esikuvamme. Siis olkoon ajatuksemme pois tämän
elämän metelistä ja vaikeuksista ja kiinnittäkäämme ne Häneen, ja katselemalla
muutumme Hänen kaltaisekseen. Saatamme katsoa Kristusta hyvää tarkoitusta
varten. Voimme turvallisesti katsoa Häneen, sillä Hän on viisas. Kun katsomme
Häneen ja ajattelemme Häntä, Hän tulee olemaan kirkkauden toivomme…
Pyrkikäämme sillä voimalla, jonka Jumala on antanut meille ollaksemme sadan
neljänkymmenenneljän tuhannen joukossa.” –(Review and Herald, March 9,
1905) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 970.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
•
Mikä innoitettu todistus osoittaa, että 144,000 on kirjaimellinen luku?
•
Mitä tapahtuu kun valittujen lukumäärä on tullut täytteen?
•
Mikä asenne on niillä, jotka ovat saaneet taivaallisen sinetin?
***

Pääkonferenssin kirjaevankelistan osaston
lähetyskertomus
Luettavaksi 29.12.2012. Erikoissapattikolehti kerätään 5.1.2013.
“Totuuden sanoma on levitettävä kaikille kansakunnille, kielille ja
kansoille, painetut julkaisut monilla eri kielillä, on levitettävä kuin lehdet
syksyllä.” –Testimonies for the Church, vol. 4, p. 79.
Kirjoittaminen ja julkaiseminen olivat ensisijainen keino levittää varhaisen
adventin sanoma. Ilman edes yhden sentin pääomaa, Joseph Bates ja James
White alkoivat rohkeasti painaa lentolehtisiä ja lehtiä. Seitsemän vuotta
myöhemmin, vuonna 1852, Hiram Edsonin anteliaisuuden avulla, he saivat
ensimmäisen Washington käsipainokoneen. Kolme vuotta sen jälkeen, Michigan
veljet lupasivat puuhyllyn tulostettuja sivuja varten ja julkaisutyö Battle
Creekissa kasvoi tasaisesti.
Pacific (Merenmaan) kirjapaino länsirannikolla on perustettu vuonna 1874.
Ensimmäinen kustantaminen ulkomailla tehtiin Sveitsissä vuonna 1876,
Norjassa vuonna 1879, ja Englannissa vuonna 1880. Pääkonferenssilla oli
vuonna 1901 kaksikymmentä kirjapainoa ja osastoja, yksitoista niistä Amerikan
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ulkopuolella. Julkaisut olivat kolmellakymmenelläyhdeksällä erikielillä.
Tämän painotuotteen tekeminen aivan alkuvuosina oli evankelistojen ja
järjestäytymättömien kirkon jäsenten käsissä. Vuonna 1854, John N.
Loughborough ensimmäisenä osoitti mahdollisuuden myydä kirjoja yleisölle,
jotka tulivat kuulemaan häntä.
Seuraava merkittävä kehitys oli Stephen N. Haskell lähetystyön liikkeen
muodostuminen vuonna 1869-1874. Heidän keskeinen organisaatio oli
International Tract and Missionary Society (Kansainvälinen Traktaatti ja
Lähetystyön liike). Käytännössä kaikki seurakunnan jäsenet, myös lapset,
kokoontuivat auttamaan traktaatteja ja lehtiä levittämisessä. Tämä osoittautui
kuin siemen kylvämisen otolliseen maaperään ja Yhdysvalloissa ja ulkomailla
hengellinen viljely lähti ylös varhaista satoa varten.
Sitten, vuonna 1881, George A. King vakuutti epäilevälle johdolle, että
runsaammin puoleensavetävällä julkaisulla, kirjoja voi ostaa ennakontilauksilla
ja näin tukea vapaaehtoisia.
Siitä lähtien, kirjaevankelistan työn aikakirjat täytettiin aina vaihtelevilla
kokemuksilla uskosta ja uskollisuudesta, sekä kertomuksilla; alkaen
humoristisilta ja sankarillisilta kunnia-arvoisiin asti. Nuori tai vanha, kristitty
kirjaevankelista on
kuninkaan lähettiläs. "En ole tavallinen kirjan
kauppaedustaja" oli usein kirjaevankelistan vastaus halveksivasti huomauttaville,
"Minulla ei ole aikaa tuhlata kirjan kauppiaan kanssa!" Ei, hän ei ollut tavallinen
kirjan kauppaedustaja, vaan elämää antavien sanojen siirtotie. "En myy kirjoja
elatuksenani, vaan antaakseni elämää. Tiedän, että tulet olemaan kiinnostunut
työstäni, niin kuin kaikki naapurisi ovat kiinnostuneita."
“Hyvä, tule sisälle, mutta voin antaa teille vain neljä minuuttia.” Nainen
kuuntelee. Hänen miehensä tulee sisälle ja pyytää esittämään kaikki kirjat
uudelleen hänelle. Sillä hetkellä naapuri soitti. Kaksi kirjaa on myyty. “Olen niin
iloinen, että kerroit minulle siitä, ja että minulla oli mahdollisuus saada yksi
niistä hyvistä kirjoista. Mutta oi, mieti kuinka lähellä olin kääntämään
(lähettämään) sinut pois!”
Uudelleen ja uudelleen, Herran näkymätön enkeli rauhoittaa villipetoja,
suojelee sanansaattaja vaaroista, ohjaa kirjaevankelistan askeleet tarvitsevien ja
vastaanottavaisten ostajien luokse ja muuttaa vihamielisyyden sydämellisesti
tervetulleeksi. –Arthur W. Spalding, Origin and History of Seventh-day
Adventists, Review and Herald Publishing Assn., Washington, D.C., 1962, pp.
219-242.
Olen iloinen voidessani kertoa, että työ ovelta ovelle menee eteenpäin
monissa maissa. Seminaareja on pidetty viimeisinä vuosina monin paikoin.
Vuonna 2005 sisar Raquel Orce ja minä kävimme Tansaniassa; jäseniä,
Raamatun työntekijöitä, ja saarnaajia eri Afrikan maista kutsuttiin julkaisu- ja
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kirjaevankelistaseminaariin. Herra siunasi osaottajia, ja nyt työ ovelta ovelle
menee eteenpäin menestyksellä Afrikassa.
Etelä-Amerikassa, kirjaevankelistan työ etenee innokkaasti. Monet nuoret
ihmiset Perussa liittyvät kirjaevankelistan työhön. Rukoilkaamme kaikkien
johtajien puolesta, jotka kouluttavat nuoria olemaan lähettiläitä Kristuksen
puolesta.
Useat maat ovat pyytäneet, että Pääkonferenssi suorittaa kirjaevankelista
seminaaria heidän maissa; mutta varojen puutteen vuoksi, emme ole voineet
käydä niissä. Tavoitteenamme on saada satoja kirjaevankelistoja vierailemaan
ihmisten kodeissa, kaupungeissa ja kylissä; mutta sinun taloudellinen tuki on
tärkeää. Ajatelkaa! Jos meillä on kaksi kirjaevankelistaan jokaisessa
seurakunnassa, tämä lisäisi kiinnostuneiden sielujen määrä, elvyttäisi lähetystyön
hengen, nostaisi seurakunnan hengellisen tilan ja toisi taloudellisia siunauksia
yksittäisille jäsenille, jotka suorittavat tätä työtä.
“Ja he tulivat Rypälelaaksoon; sieltä he leikkasivat viiniköynnöksen, jossa oli
rypäleterttu, ja kahden miehen täytyi kantaa sitä korennolla; samoin he ottivat
granaattiomenia ja viikunoita.“ 4. Moos. 13:23 . Tämä on kuvaus sadosta, joka
seuraa kun rohkeat kirjaevankelistat lähtevät jakamaan julkaisuja, esittäen
totuutta kaupunkien osiin, paikkakuntiin ja kaupunkeihin.
Herra siunatkoon sinua kun jaat siunauksia tukemalla kirjaevankelistan
työtä. Eränä päivänä voit iloiten tavata niitä jotka pelastuivat sinun uhrisi kautta.
Tulee olemaan suuri ilo, kun joku lähestyy meitä taivaassa ja sanoo: “Kiitos
käynnistä minun kodissani, kiitos kirjasta, jonka annoit minulle. Nyt olen täällä
Jeesuksen ja pyhien kanssa nyt ja ikuisesti.“ Herra siunatkoon Pääkonferenssin
kirjaevankelistaosaston ja Hän siunatkoon teitäkin runsaasti!
–Joel N. Barnedo Pääkonferenssin kirjaevankelistaosaston johtaja
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