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Sapattina 5. lokakuuta 2013

Toinen puhdistus
”Jumala kutsuu kansaansa astumaan riviin. Suuri työ täytyy tehdä lyhyessä ajassa,
eikä ole aikaa epäröidä. Ano Herralta sanoen: 'Antaudun kokonaan. Annan Sinulle
itseni.' Sitten ole iloinen. Sana on sinussa, puhdistaen luonnettasi. Jumala ei tahdo
lastensa kasvoilla näkyvän ahdistusta ja surua. Hän tahtoo omien kasvojensa
rakkaudellisen ilmeen heijastuvan kaikkien niiden kasvoilta, jotka osallistuvat
jumalallisesta luonnosta, sillä meillä on voima paeta maailman rappeutuneisuutta.” Sermon and Talks vol. 2 s. 297, 298
Puhdas temppeli
1. Mikä näky kohtasi Jeesusta, kun Hän astui esipihaan tehtävänsä lopulla?
Mihin Hän ryhtyi epäröimättä nähdessään tällaista epäpyhää toimintaa?
Luuk. 19:45 Mark. 11:15
”Toimintansa alussa Kristus oli ajanut ulos temppelistä ne, jotka saastuttivat sen
epäpyhillä touhuillaan, ja Hänen luja ja päättävä käyttäytymisensä oli saattanut
juonittelevat kauppiaat kauhun valtaan. Toimintansa lopulla Hän tuli jälleen
temppeliin ja huomasi sitä yhä häpäistävän kuten ennenkin. Asiantila oli vielä entistä
pahempi. Temppelin esipiha muistutti suurta karjatarhaa. Eläinten ääniin ja rahojen
kilinään sekaantui kiivasta sanasotaa kaupustelijain kesken, joiden joukossa näkyi
pyhissä tehtävissäkin olevia miehiä. Temppelin arvohenkilöt sekaantuivat itse
ostamiseen , myymiseen ja rahanvaihtoon. He olivat niin täydellisesti rahanhimonsa
vallassa , etteivät he Jumalan silmissä olleet varkaita parempia.” Aikakausien toivo s.
562
2. Mikä oli Jumalan ihana tarkoitus temppelin suhteen? Mitä tapahtui
rukoushuoneessa, jossa Jumalan läsnäolon on tarkoitus asua ja siunata
ihmisiä? Matt. 21:13 Luuk. 19:46 Mark. 11:17
”Jeesuksen tutkiva katse kulki jälleen yli saastutetun temppeli-pihan. Kaikkien silmät
olivat käännetyt Häneen. Papit ja hallitusmiehet, fariseukset ja pakanat katsoivat
hämmästyneinä ja peloissaan Häntä, joka seisoi heidän edessään ylevänä taivaan
kuninkaana. Jumaluus välähti läpi inhimillisyyden ja verhosi Kristuksen sellaiseen
kunniaan ja kirkkauteen, jollaista ei koskaan ollut nähty. Häntä lähinnä seisovat
vetäytyivät niin syrjään kuin kansanjoukolta pääsivät. Muutamia harvoja opetuslapsia
lukuun ottamatta Vapahtaja seisoi yksin. Ei kuulunut risahdustakaan. Hiljaisuus
tuntui miltei sietämättömältä. Sitten Kristus puhui voimalla, joka järkytti kansaa
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rajuilman tavoin: »Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni pitää kutsuttaman
rukoushuoneeksi', mutta te teette siitä ryövärien luolan.» Hänen äänensä kaikui
pasuunan tavoin läpi temppelin. Kiivastus Hänen kasvoillaan oli kuin kuluttava tuli.
Ja Hän käski niin kuin se, jolla on valta: »Viekää pois nämä täältä.» Joh. 2: 16.
Jeesus oli ryhtynyt temppelin varjelijaksi. Koskaan aikaisemmin Hän ei ollut
käyttänyt tällaista kuninkaallista valtaa. Ei koskaan Hänen sanoillaan ja teoillaan
ollut ollut tällaista voimaa. Hän oli tehnyt ihmeellisiä tekoja kautta Jerusalemin,
mutta ei koskaan näin juhlallisella ja vaikuttavalla tavalla.” - Aikakausien toivo s. 565
Temppelin puhdistus
3. Minkä Mestari lopetti päättäväisellä teollaan? Tiedämmekö me, mikä on
Jumalan huoneessa sallittua ja mikä kiellettyä? Mark. 11:16 Mal. 3:1-3
”Tuo temppeli joka oli pystytetty Jumalan asumukseksi, oli tarkoitettu vertauskuvaksi
Israelille, ja koko maailmalle. Jumalan tarkoitus iankaikkisista ajoista oli, että
jokainen luotu kirkkaasta, pyhästä serafista ihmiseen asti, olisi temppeli, jossa Luoja
asuisi. Synnin tähden ihmiskunta lakkasi olemasta Jumalan temppelinä. Synnin
pimentämänä ja tahraamana ihmissydän ei enää ilmaissut Jumalan kunniaa. Mutta
Jumalan Pojan tullessa lihaksi taivaan tarkoitus täyttyi. Jumala ottaa asuntonsa
ihmisessä, ja pelastavan armon kautta ihmissydämestä tulee jälleen Hänen
temppelinsä. Jumalan tarkoitus oli, että Jerusalemin temppeli alituiseen muistuttaisi
siitä korkeasta asemasta, jonka jokainen sielu voi saavuttaa. Mutta juutalaiset eivät
ymmärtäneet sen rakennuksen merkitystä, josta he niin suuresti ylpeilivät. He eivät
antautuneet pyhinä temppeleinä Jumalan Hengen asuttaviksi. Jerusalemin temppelin
esikartanot, jotka olivat täynnä melua ja epäpyhää kaupankäyntiä, kuvasivat liiankin
hyvin sydämen temppeliä, joka oli aistillisten himojen ja epäpyhien ajatusten
tahraama. Puhdistaessaan temppelin maailmallisista ostajista ja myyjistä Jeesus
osoitti tehtävänsä olevan puhdistaa sydän synnin saastutuksesta — maallisista
haluista, itsekkäistä himoista ja pahoista tavoista, jotka turmelevat sielun.
Vain Kristus voi puhdistaa sielun temppelin. Mutta Hän ei väkisin pyri sisään. Hän ei
tule sydämeen, kuten muinoin temppeliin, vaan Hän sanoo: »Katso, minä seison
ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen
tykönsä sisälle.» llm. 3: 20.” - Aikakausien toivo s. 140, 141
Miettimiskysymys: Mitä meidän pitäisi tehdä poistaaksemme jokaisen oudon ja
tahraavan asian sydämestämme, mielestämme ja Jumalan rukoushuoneesta?
Täysin toisenlainen kuva
4. Kun jotkut ihmiset ja heidän kauppatavaransa eivät olleet tervetulleita, kuka
meni temppelin esipihaan ja sai suuren siunauksen? Matt. 21:14
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”Kiiruhtaessaan pois temppelistä he tapasivat kansanjoukon, joka toi sairaitaan
suuren Lääkärin parannettavaksi. Muutamien pakenevien kertomukset käännyttivät
jotkut näistä takaisin. He pelkäsivät kohdata Häntä, joka oli niin voimakas, että
Hänen pelkkä katseensa oli karkottanut papit ja hallitusmiehet Hänen lähettyviltään.
Mutta suuri joukko tunkeutui läpi vastaantulevan lauman haluten tavata Hänet, joka
oli heidän ainoa toivonsa. Toisten paetessa temppelistä olivat monet jääneet sinne.
Vastasaapuneet liittyivät näihin. Temppelipiha tuli taas täyteen sairaita ja kuolevia, ja
jälleen Jeesus auttoi heitä.” Aikakausien toivo s. 564
5. Millaisia viattomia ääniä kuultiin pyhällä alueella sen jälkeen kun Mestari oli
puhdistanut sen? Matt. 21:15
”Jonkin ajan kuluttua papit ja hallitusmiehet uskalsivat palata temppeliin. Kun
pakokauhu oli lakannut, heidät valtasi pelko siitä, minkä askelen Jeesus nyt ottaisi.
He arvelivat Hänen astuvan Daavidin valtaistuimelle. Palatessaan hiljaa temppeliin
he kuulivat sekä aikuisten että lasten ylistävän Jumalaa. Astuessaan sisään he jäivät
kuin naulittuina katselemaan edessään olevaa ihmeellistä näkyä. He näkivät sairaiden
parantuvan, sokeiden saavan näkönsä, kuurojen kuulevan ja rampojen hyppivän
ilosta. Lapset olivat ensimmäisinä iloitsemassa. Jeesus oli parantanut heidän
sairautensa. Hän oli ottanut heidät syliinsä, ottanut vastaan heidän hellät
suudelmansa, ja muutamat heistä olivat vaipuneet uneen Hänen helmaansa Hänen
opettaessaan kansaa. Nyt lapset kaiuttivat kiitostaan iloisin äänin. He toistivat
edellisen päivän hoosiannahuutoja ja heiluttivat riemuissaan palmunoksia Vapahtajan
edessä. Temppelin muurit kaikuivat heidän huudoistaan” Aikakausien toivo s. 564565
6. Mitä siunattua työtä Jeesus teki jatkuvasti paikassa, jota juutalaiset olivat
saastuttaneet kaupankäynnillään? Mikä uskonto johtaa Jumalan luo? Luuk.
19:47 Luuk. 20:1 Luuk. 21:37 Mark. 14:49
”Anna Jeesuksen tulla sielun temppeliin johtaakseen sitä; silloin kaikki on Jumalan
järjestyksen mukaista.” - Daughters of God s. 168
”Jumalalta tuleva uskonto on ainoa uskonto, joka johtaa Jumalan luo. Voidaksemme
oikein palvella Häntä meidän täytyy syntyä Pyhästä Hengestä. Tämä puhdistaa
sydämen ja uudistaa mielen sekä antaa meille kyvyn tuntea ja rakastaa Jumalaa. Se
tekee meidät halukkaiksi noudattamaan kaikkia Hänen vaatimuksiaan. Tämä on
todellista Jumalan palvelemista. Se on Pyhän Hengen vaikutuksen hedelmä. Jokainen
vilpitön rukous on Pyhän Hengen sepittämä, ja sellainen rukous on Jumalalle
otollinen. Siellä, missä sielu kääntyy Jumalan puoleen, ilmenee Hengen vaikutus, ja
Jumala ilmaisee itsensä sille sielulle. Sellaisia palvelijoita Hän etsii. Hän odottaa
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heitä ottaakseen heidät vastaan ja tehdäkseen heidät pojikseen ja tyttärikseen.”
Aikakausien toivo s. 168
Halu hyväksyä Jumalan työ meissä
7. Kun papit ja johtajat eivät olleet loukkaantuneet keinottelijoiden
metöimisestä ja myymisestä, mikä heitä häiritsi sen sijaan? Olivatko he
halukkaita kuulemaan Jeesuksen puhdistavaa opetusta? Matt. 21:16 Matt.
23:37
”Papit yrittivät estää heitä. He uskoivat, että nämä lapset tahrasivat temppeliä, ja he
kääntyivät Jeesuksen puoleen vaatiakseen syytä tälle mielenosoitukselle jonka hän oli
saanut aikaan. He kysyivät häneltä: ”Kuuletko mitä nämä sanovat?” Ja Jeesus kääntyi
heidän puoleensa kysyäkseen: ”Ettekö ole lukeneet, lasten ja imeväisten suusta Sinä
olet valmistanut itsellesi kiitoksen?” - Review and Herald, huhtikuun 9. 1889 (osa 4)
”Juutalaiset tiesivät, että Jeesuksen teko Hänen puhdistaessaan temppelin sen
häpeällisistä keinottelijoista ei ollut inhimillisen voiman ilmaus. Jumalallinen voima
joka Jeesusta innoitti ja nosti hänet inhimillisyyden yläpuolelle, tunnettiin ja
tiedostettiin heidän keskuudessaan, ja sen olisi pitänyt riittää tuomaan heidät
palvelijoiksi Hänen jalkojensa juureen. Mutta he olivat päättäneet olla uskomatta
Häntä.” - Spirit of Prophecy vol . 2, s. 120
Miettimiskysymys: Mitä varten tämä tapahtuma on haluttu kirjoittaa muistiin?
Mietiskelyä varten
”Vielä täytyy tehdä työ, jota ei ole saatu tehtyä. Temppelipihaa ei ole vielä
puhdistettu, niin kuin se täytyisi puhdistaa, ennenkuin siellä voi tapahtua se työ,
minkä Kristus teki puhdistamisen jälkeen. Silloin kaikki sairaat tuotiin Hänen
luokseen ja Hän pani kätensä heidän päälleen ja paransi heidät kaikki.”
- Spalding and Magan Collection s. 139; ks. myös General Conference Daily
Bulletin, helmikuun 24. 1899 (osa 7).
***
15
Sapattina 12. lokakuuta 2013

Kysymyksiä ja vastauksia
”Monet ovat koettaneet olla kriiseissä puolueettomia, mutta he ovat epäonnistuneet.
Kukaan ei voi pitäytyä täydellisessä puolueettomuudessa. Ne jotka yrittävät tehdä
niin, täyttävät Kristuksen sanat: 'Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko
tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi
Sapattikoululäksyt

5

4. neljännes 2013

palvella Jumalaa ja mammonaa.' Ne jotka aloittavat kristityn elämänsä olemalla
puolet sitä ja puolet tätä, mikä heidän aikomuksensa onkaan, löytyvät listattuna
vihollisen puolelle.” - This Day with God s. 240
Ylipappien kysymys Jeesukselle?
1. Paljastaen vastustuksensa Hänen tekojaan kohtaan, kun Hän ajoi kauppiaat
temppelipihasta, minkä uhkaavan kysymyksen ylipapit ja vanhimmat
kysyivät Jeesukselta? Olivatko he halukkaita hyväksymään Hänen
vastauksensa? Matt. 21:23
”He palasivat temppeliin, missä Hän opetti kansaa, ja esittivät Hänelle seuraavan
kysymyksen: »Millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut tämän
vallan?» He odottivat Hänen väittävän, että Hän oli saanut valtansa Jumalalta. Tämän
väitteen he aikoivat kumota.” - Aikakausien toivo s. 566
Omalletunnolle suunnattu kysymys
2. Vastasiko Herra heidän kysymykseensä suoraan, kuten Hän oli tehnyt monia
kertoja ennemmin? Tietäen heidän tarkoitusperänsä, minkä vakavan,
mietteliään kysymyksen Hän esitti heille? Mark. 11:29, 30
”Mutta Jeesus vastasi heille esittämällä puolestaan kysymyksen, joka näytti koskevan
vallan eri asiaa, ja Hänen vastauksensa heille riippuisi siitä, miten he vastaisivat
tähän kysymykseen. Hän sanoi: »Mistä Johanneksen kaste oli? Taivaastako vai
ihmisistä?»” - Aikakausien toivo s. 566
Epäjohdonmukainen päättely
3. Oliko johtajien helppo vastata Jeesuksen kysymykseen? Mitkä olisivat olleet
seuraukset, jos he olisivat vastanneet myöntävästi? Mark. 11:31
”Papit huomasivat olevansa pulassa, mistä he eivät voisi selvitä pelkällä viisastelulla.
Jos he sanoisivat, että Johanneksen kaste oli taivaasta, se paljastaisi heidän
epäjohdonmukaisuutensa. Kristus sanoisi silloin: »Miksi siis ette uskoneet häntä?»
Johannes oli todistanut Kristuksesta: »Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa
maailman synnin.» Joh. 1: 29. Jos papit uskoivat Johanneksen todistukseen, kuinka
he voivat kieltää, että Kristus olisi Messias?” - Aikakausien toivo s. 566
”'Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen' (Joh. 12:25). Kun ihminen menettää hyvän
omantunnon suojansa, hän tietää että on menettänyt yhteistyönsä taivaallisten
enkelien kanssa. Jumala ei tee hänessä työtään. Toisenlainen henki innoittaa häntä.
Langenneena ja Jumalan asian pettäjänä oleminen on vielä paljon vakavampaa kuin
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kuolema; se tarkoittaa ikuisen elämän menettämistä.” - (Manuscript 87, elokuun 19.
1897, ”All That Will Live Godly in Christ Jesus Shall Suffer Persecution”) This Day
with God s. 240
4. Oliko päinvastainen vastaus heille mahdollinen? Mitkä olisivat olleet
seuraukset, jos he olisivat kieltäneet Johanneksen tehtävän taivaallisen
alkuperän? Mark. 11:32
”Jos he taas esittäisivät oman vakaumuksensa, että Johanneksen kaste oli ihmisistä,
he saisivat vastaansa suuttumuksen myrskyn, sillä kansa piti Johannesta profeettana.”
- Aikakausien toivo s. 566
5. Minkä laskelmoidun vastauksen he antoivat, kun olivat joutuneet tällaisen
pulman eteen? Olivatko he vastauksessaan vilpittömiä? Luuk. 20:7 Joh. 9:29
Jaak. 1:8
”Kansa odotti kiihkeän jännittyneenä asian ratkaisua. He tiesivät, että papit olivat
tunnustaneet hyväksyvänsä Johanneksen kasteen, ja he odottivat heidän ilman muuta
tunnustavan, että hän oli Jumalan lähettämä. Mutta neuvoteltuaan salaa keskenään
papit päättivät olla esittämättä kantaansa. Teeskennellen tietämättömyyttä he
sanoivat: »Emme tiedä.» Jeesus sanoi: »Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla
minä näitä teen.»” - Aikakausien toivo s. 566
Miettimiskysymys: Voiko Jumala siunata heitä tällaisessa epärehellisyydessä?
”On monia, jotka palvelisivat Kristusta, jos he voisivat palvella myöskin itseään,
mutta näin ei voi olla. Jumala ei hyväksy pelkureita sotajoukkoonsa. Teeskentelyä ei
hyväksytä. Kristuksen seuraajien täytyy olla valmiita palvelemaan Häntä kaikkina
aikoina ja kaikilla tarpeellisilla tavoilla. Jumala hyväksyy vain puhdassydämiset,
määrätietoiset ja kokonaisvaltaiset ihmiset. 'Se, joka ei ole minun kanssani, on minua
vastaan,' Kristus sanoi; 'ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.' Matt. 12:30”
- This Day with God s. 240
Kompromissin tulos
6. Missä toisessa vakavassa tilanteessa Israelin kansa ei ottanut selkeää kantaa?
Mikä ilmentää penseyttä ja puolueettomuutta, kun Jumala on selvästi
paljastanut totuuden? 1 Kun. 18:21 Ilm. 3:15,16
”Mikä hämmästyttävä petos ja pelottava sokeus onkaan peittänyt Israelia kuin pilvi!
Tämä uskosta luopuminen ja sokeus ei ole tullut yhtäkkiä; se on tullut vähitellen kun
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he eivät ole huomioineet moitteen ja varoituksen sanaa, jonka Herra on lähettänyt
heille, heidän syntiensä ja ylpeytensä takia. Ja nyt, tässä pelottavassa kriisissä,
epäjumalaa palvelevien pappien ja langenneiden kuninkaiden läsnäollessa, he ovat
pysyneet puolueettomina. Jos Jumalalle jokin synti on vastenmielisempi kuin toiset,
mihin Hänen kansansa on syyllistynyt, se on toimettomuus hädän hetkellä.
Puolueettomuus ja piittaamattomuus uskonnollisissa kriiseissä on Jumalalle vakava
rikos ja on saman vertainen kuin pahin vihamielisyys Jumalaa kohtaan.”
- Testimonies vol. 3 s. 280, 281
7. Paljastettuaan vilpittömyyden puutteensa ja haluttomuutensa hyväksyä
totuutta, mitä Jeesus vastasi papeille? Luuk. 20:8
”Kirjanoppineet, papit ja hallitusmiehet vaikenivat. Noloina ja pettyneinä he loivat
katseensa alas uskaltamatta kysyä Kristukselta enempää. Pelkuruudellaan ja
neuvottomuudellaan he olivat suuressa määrin menettäneet kansan kunnioitusta, joka
nyt huvittuneena katseli, miten nämä ylpeät, itsevanhurskaat miehet kärsivät tappion.
Kaikki nämä Kristuksen sanat ja teot olivat hyvin tärkeitä, ja niiden vaikutus alkaisi
yhä lisääntyvässä määrin tuntua Hänen ristiinnaulitsemisensa ja ylösnousemisensa
jälkeen. Monet niistä, jotka innokkaasti olivat odottaneet tuon keskustelun tulosta,
tulivat myöhemmin Hänen opetuslapsikseen saatuaan siihen ensimmäisen sysäyksen
Jeesuksen sanoista tuona muistettavana päivänä. Temppelipihan tapahtumat eivät
koskaan häipyneet heidän muististaan. Jeesuksen ja ylimmäisen papin vastakohta
heidän keskustellessaan oli ilmeinen. Monet niistä, jotka kuulivat ja näkivät
Jeesuksen sanat ja teot temppelissä, pitivät siitä hetkestä asti sydämessään Häntä
Jumalan profeettana. Mutta kun yleinen mielipide alkoi kallistua Hänen puolelleen,
lisääntyi pappien viha Jeesusta kohtaan. Kuin öljyä heidän vihansa tuleen oli se
viisaus, jolla Hän vältti Hänelle asetetut ansat ja joka oli uutena todistuksena Hänen
jumaluudestaan.” - Aikakausien toivo s. 567
Mietiskelyä varten
”Kaksimieliset miehet ja naiset ovat Saatanan parhaita liittolaisia. Mitä tahansa
myötämielisiä mielipiteitä heillä on itsestään, he ovat silti teeskentelijöitä. Kaikkien,
jotka ovat Jumalalle ja totuudelle uskollisia, täytyy seistä oikean puolella, koska se
on oikein. Yhteistyö niiden kanssa, jotka ovat pyhittymättömiä, on mahdotonta, jos
halutaan olla uskollisia totuudelle. Emme voi yhdistyä niiden kanssa, jotka palvelevat
itseään ja tekevät maallisia suunnitelmiaan, menettämättä yhteyttämme taivaalliseen
Neuvonantajaan. Voimme selvitä vihollisen pyydyksestä, mutta olemme silti
haavoitettuja, ja kokemuksemme on kuihtunut. 'Ettekö tiedä, että maailman ystävyys
on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee
Jumalan vihollinen' (Jaak. 4:4).” - This Day with God
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Sapattina 19. lokakuuta 2013

Huolenpitäjistä anastajiksi
”Kristus toivoo saavansa viinitarhastaan pyhyyden ja epäitsekkyyden hedelmiä. Hän
odottaa sieltä rakkauden ja hyvyyden periaatteita. Ei kaikkea taiteen kauneuttakaan
voida verrata siihen mielenlaadun ja luonteen kauneuteen, jota Kristus toivoo
edustajissaan ilmenevän. Armon ilmapiiri, mikä sisäisesti ympäröi uskovaisen, ja
Pyhän Hengen toiminta hänen mielessään ja sisimmässään aikaansaavat sen, että
hänestä tulee elämän tuoksua elämäksi ja että Jumala voi siunata hänen työnsä.”
- Kristuksen vertaukset s. 218, 219
Uskottu viinitarha
1. Minkä vertauksen Jeesus esitti kuvaillakseen viinitarhurin oikeuksia ja
vastuita? Matt. 21:33
”Vertauksessa perheenisäntä kuvasi Jumalaa, viinitarha Juudan kansaa ja aita Jumalan
lakia, joka suojasi heitä. Torni oli temppelin vertauskuva. Viinitarhan herra oli tehnyt
kaiken, mitä sen menestymiseksi tarvittiin. Hän sanoo: »Mitä olisi viinitarhalleni
vielä ollut tehtävä, jota en olisi sille tehnyt?» Jes. 5: 4. Näin kuvattiin Jumalan
väsymätöntä huolenpitoa Israelista.” - Aikakausien toivo s. 570
Odotukset hedelmän tuottamisesta
2. Mitä viinitarhalta normaalisti odotettiin tietyn ajan ja huolenpidon jälkeen?
Mitä viinitarhurit tekivät rypäleiden korjuuaikaan? Matt. 21:34, 35
Miettimiskysymys: Ketä Herran työaseiden tuli kunnioittaa ja edustaa?
”Ja kuten viinitarhurien oli palautettava herralleen määrätty osa viinitarhan
hedelmistä, niin Jumalan kansanoli kunnioitettava Häntä pyhiä etuoikeuksiaan
vastaavalla elämällä.” - Aikakausien toivo s. 570
”Herran viinitarhana sen tuli tuottaa aivan toisenlaista hedelmää kuin pakanakansat
tuottivat. Juudaan kansan etuoikeutena oli edustaa Jumalan luonnetta sellaisena kuin
hän oli ilmaissut sen Moosekselle. Tätä hedelmää Jumala odotti kansaltaan.
Luonteensa puhtaudella, elämänsä pyhyydellä, armeliaisuudellaan, lempeydellään ja
laupeudellaan heidän tuli osoittaa, että 'Herran laki on täydellinen; se virvoittaa
sielun.' Ps. 19:8.” - Kristuksen vertaukset s. 209
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3. Toimittivatko huolenpitäjät omistajien osuuden, kun enemmän palvelijoita
lähetettiin noutamaan sitä? Matt. 21:36
”Mutta kuten viinitarhurit olivat tappaneet palvelijat, joita isäntä lähetti noutamaan
hedelmiä, niin juutalaisetkin olivat surmanneet ne profeetat, joita Jumala oli
lähettänyt kutsumaan heitä parannukseen. Sanansaattaja toisensa jälkeen oli tapettu.
Tähän asti oli vertauksen sovellutus täysin selvä, ja mitä sitten seurasi, se oli yhtä
ilmeistä.” - Aikakausien toivo s. 570
”Viinitarhurit, joille Herran viinitarha oli uskottu, eivät hoitaneet
luottamustehtäväänsä. Papit ja opettajat eivät neuvoneet kansaa uskollisesti. He eivät
esittäneet heille Jumalan hyvyyttä ja armoa eivätkä velvoittaneet heitä rakastamaan ja
palvelemaan häntä. Nämä viinitarhurit tavoittelivat omaa kunniaansa. He halusivat
saada viinitarhan tuotteet omaan käyttöönsä. He pyrkivät kaikin tavoin saamaan
osakseen ihmisten huomion ja kunnioituksen.” - Kristuksen vertaukset s. 214
Anastajien kohtelu Poikaa kohtaan
4. Mitä tapahtui kun taivaallinen viinitarhan omistaja lähetti kaikista
jaloimman edustajansa, Poikansa? Matt. 21:37-39
”Viimeisenä keinonaan Jumala lähetti poikansa ja sanoi: 'Minun Poikaani he
kavahtavat.' Mutta heidän uppiniskaisuutensa oli jo yltynyt kostonhaluiseksi....
Juutalaisten hallitusmiehet eivät rakastaneet Jumalaa. He erottautuivat Hänestä ja
hylkäsivät kaikki Hänen aloitteensa, joilla Hän pyrki oikeudenmukaiseen
sopimukseen. Hän lähetti Kristuksen, rakkaan poikansa, perimään Hänen saatavansa,
mutta viinitarhurit kohtelivat Häntä hyvin halveksivasti ja sanoivat: 'Emme halua
tämän hallitsevan meitä.' He vihasivat sitä vanhurskauden korkeaa tasoa, jota Kristus
alati tähdensi. … ja kun lopullisen koetuksen aika tuli, koetuksen, joka merkitsi
kuuliaisuutta iankaikkiseksi elämäksi tai tottelemattomuutta iankaikkiseksi
kuolemaksi, he hylkäsivät Israelin Pyhän.” - Kristuksen vertaukset s. 216
”Viinitarhan herran rakkaassa pojassa, jonka tämä viimein lähetti tottelemattomien
palvelijainsa luo ja jonka he ottivat kiinni ja tappoivat, papit ja hallitusmiehet näkivät
selvän kuvan Jeesuksesta ja Hänen osakseen tulevasta kohtalosta. Heillä oli jo
tekeillä suunnitelmia Hänen surmaamisekseen, jonka Isä oli lähettänyt tekemään
heille viimeisen vetoomuksen. Kiittämättömiä viinitarhureita kohtaava kosto kuvasi
niiden tuomiota, jotka surmaisivat Kristuksen.” - Aikakausien toivo s. 570
5. Tämän hyvin kriittisen pisteen saavutettuaan, mitä viinitarhurit ansaitsivat?
Matt. 21:40, 41
”Esittäessään kysymyksen: »Kun viinitarhan herra tulee, mitä hän tekee noille
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viinitarhureille? » Kristus tarkoitti, että fariseukset vastaisivat, kuten he tekivät. Hän
tahtoi heidän tuomitsevan itse itsensä. Koska Hänen varoituksensa eivät herättäisi
heissä katumusta, ne sinetöisivät heidän tuomionsa, ja Hän toivoi heidän näkevän,
että he olivat itse saattaneet itsensä turmioon. Hänen tarkoituksensa oli osoittaa heille
Jumalan oikeudenmukaisuus Hänen riistäessään heiltä heidän kansallisia
etuoikeuksiaan, mikä oli jo alkanut, ja joka ei päättyisi heidän temppelinsä ja
kaupunkinsa tuhoamiseen vaan koko kansan hajoittamiseen.” - Aikakausien toivo s.
571
Uskolliset viinitarhurit
6. Mitä muuta Herra sanoi, viitaten suoraan katumattomiin kuulijoihinsa ja
ihmisiin kansakuntana? Mitä uskottomasta palvelijasta on kirjoitettu? Matt.
21:43 Matt. 24:48-51
”Kansana juutalaiset eivät olleet täyttäneet Jumalan tarkoitusta, ja viinitarha otettiin
heiltä pois. Heidän väärinkäyttämänsä etuoikeudet ja väheksymänsä työ uskottiin
toisille.... Vertaus viinitarhasta ei koske vain Juudaan kansaa, vaan sillä on
opetuksensa myös meille. Tämän sukupolven seurakunnalle Jumala on antanut suuria
etuoikeuksia
ja
siunauksia,
ja
hän
odottaa
vastaavia
tuloksia.”
- Kristuksen vertaukset s. 217
7. Mille pyhälle perustukselle kaikki hyvät ja uskolliset palvelijat rakentavat?
Millä ihanilla sanoilla heidät toivotetaan tervetulleeksi heidän Herransa
valtakuntaan? Matt. 21:42 1. Piet. 2:6 Matt. 24:45, 46
”Käyttäessään ennustusta hylätystä kivestä Kristus viittasi todelliseen tapahtumaan
Israelin historiassa. Tapaus liittyi ensimmäisen temppelin rakentamiseen. Se soveltui
erikoisesti Kristuksen ensimmäisen tulemisen aikaan ja sen olisi tullut erikoisen
voimakkaasti vedota juutalaisiin, mutta se sisältää opetuksen meillekin. Rajattomassa
viisaudessaan Jumala valitsi kulmakiven ja laski sen itse. Hän sanoo sitä »lujasti
perustetuksi». Koko maailma voi laskea sen päälle taakkansa ja murheensa, ja se voi
kestää ne kaikki. He voivat täysin turvallisesti rakentaa sen päälle. Kristus on
»koeteltu kivi». Hän ei koskaan petä niitä, jotka luottavat Häneen. Hän on kestänyt
jokaisen koetuksen. Hän on kantanut Aadamin ja koko jälkimaailman syyllisyyden
painon ja selvinnyt enemmän kuin voittajana pahuuden pauloista. Hän on kantanut
taakat, joita jokainen katuva syntinen on Hänen päälleen heittänyt. Kristuksessa
syyllinen sydän on löytänyt rauhan. Hän on luja perustus. Kaikki, jotka panevat
luottamuksensa Häneen, lepäävät täysin turvallisina.” - Aikakausien toivo s. 572, 573
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Mietiskelyä varten
”Seurakunta on hyvin kallisarvoinen Jumalan silmissä. Hän ei arvosta sitä sen
ulkonaisten ominaisuuksien vuoksi, vaan sen vilpittömän hurskauden tähden, joka
erottaa sen maailmasta. Hän arvostaa sitä sen mukaan, miten sen jäsenet kasvavat
Kristuksen tuntemuksessa ja edistyvät hengellisessä kokemuksessaan.”
- Kristuksen vertaukset s. 219
*****
Tänään luetaan lähetyskertomus Myanmarista
17
Sapattina 26. lokakuuta 2013

Antakaa keisarille, mikä keisarin on
”Kristuksen vastaus ei ollut välttelevä, se oli suora vastaus kysymykseen. Pitäen
kädessään roomalaista rahaa, johon oli painettu keisarin nimi ja kuva, Hän selitti, että
koska he elivät Rooman vallan suojeluksen alaisina, heidän tuli antaa sille vallalle
sen vaatima tuki, mikäli se ei ollut ristiriidassa korkeamman velvollisuuden kanssa.
Mutta samalla kun he olivat rauhallisia, lainkuuliaisia kansalaisia, heidän oli aina
ensimmäiseksi toteltava Jumalaa.” - Aikakausien toivo s. 576
Ansa
1. Minkä suunnitelman fariseukset tekivät saadakseen Herran ansaan ja
tuomitakseen Hänen opetuksensa? Mitä heidän edustajansa tekivät? Matt.
22:15 Luuk. 20:20
”Papit ja hallitusmiehet olivat ääneti kuunnelleet Kristuksen teräviä moitteita. He
eivät voineet kumota Hänen syytöksiään. Mutta sitä lujemmin he päättivät kietoa
Hänet, ja tämä tarkoituksenaan he »lähettivät Hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä
urkkijoita, saadakseen Hänet kiinni jostakin sanasta, niin että voisivat antaa Hänet
esivallalle ja maaherran käsiin».” - Aikakausien toivo s. 575
2. Keitä he lähettivät vakoojiksi? Millaisella imartelulla he lähestyivät Herraa?
Mark. 12:13 Matt. 22:16 Luuk. 20:21
”He eivät lähettäneet vanhoja fariseuksia, jotka Jeesus oli usein kohdannut, vaan
nuoria miehiä, jotka olivat innokkaita ja kiihkeitä ja joita he eivät luulleet Jeesuksen
tuntevan. Heitä seurasi muutamia herodilaisia, joiden tuli kuunnella Kristuksen
sanoja, voidakseen todistaa Häntä vastaan oikeudessa. Fariseukset ja herodilaiset
olivat olleet katkeria vihamiehiä, mutta nyt heitä yhdisti viha Kristusta kohtaan. Jos
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sanat »me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein» olisivat olleet vilpittömät, ne
olisivat olleet ihmeellinen tunnustus. Mutta ne lausuttiin pettämistarkoituksessa, ja
siitä huolimatta niiden todistus oli tosi. Fariseukset tiesivät Jeesuksen puhuvan ja
opettavan oikein, ja heidät tullaan kerran tuomitsemaan oman todistuksensa
mukaan.” - Aikakausien toivo s. 575, 576
Pakanallisille viranomaisille maksettava vero
3. Minkä ovelan kysymyksen he kysyivät Häneltä? Olivatko fariseukset
yksimielisiä tästä asiasta? Matt. 22:17 Luuk. 20:22
”Kysymyksen esittäjät luulivat kyllin hyvin salanneensa tarkoituksensa Jeesukselta,
mutta tämä luki heidän sydäntään kuin avointa kirjaa ja huomasi heidän
petollisuutensa. Fariseuksia oli aina suututtanut roomalaisten verojen kiskonta.
Heidän mielestään verojen maksaminen oli vastoin Jumalan lakia. Nyt he huomasivat
tilaisuuden kietoa Jeesus ansaan. Urkkijat tulivat Hänen luokseen ja sanoivat
viattoman näköisinä, ikään kuin olisivat halunneet tietää velvollisuutensa: »Opettaja,
me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein etkä katso henkilöön, vaan opetat
Jumalan tietä totuudessa. Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?»”
- Aikakausien toivo s. 576, 575
4. Tietäen, että he tarkoituksella olivat asettamassa Hänelle ansaa, mitä Hän
kysyi heiltä? Luuk. 20:23 Mark. 12:15 Matt. 22:18
”Urkkijat olivat odottaneet Jeesuksen vastaavan heidän kysymykseensä suoraan joko
tavalla tai toisella. Jos Hän sanoisi, että oli laitonta antaa veroa keisarille, asia
ilmoitettaisiin roomalaisille viranomaisille ja Hänet vangittaisiin kapinaan
kiihottamisesta. Mutta jos Hän julistaisi veron maksamisen lailliseksi, he aikoivat
syyttää Häntä kansan edessä Jumalan lain vastustamisesta. Nyt he tunsivat itsensä
nolatuiksi ja voitetuiksi. Heidän suunnitelmansa olivat menneet sekaisin. Se nopea
tapa, jolla heidän kysymykseensä oli vastattu, sai heidät aivan sanattomiksi.” Aikakausien toivo s. 576
Innoitettu periaate
5. Mitä Hän kysyi heiltä, kun Hän oli saanut kolikon? Mitä heidän oli pakko
myöntää? Matt. 22:20 Mark. 12:16 Luuk. 20:24
Miettimiskysymys: Millainen meidän asenteemme tulisi olla, jos toivomme
saavamme vastauksia Herralta?
”Älä odota erityisiä tunteita, ennen kuin uskot saavasi Herran vastauksen. Älä ajattele
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mitään tiettyä tapaa, jolla Herran täytyisi toimia sinussa, ennen kuin uskot saavasi ne
asiat joita Häneltä pyydät; luota Hänen sanaansa ja jätä kaikki Herran käsiin täydellä,
uskolla jota tehostavat rukouksesi, ja vastaus tulee sinulle silloin ja sillä tavalla kuin
taivaan Isä näkee sinun parhaaksesi; sitten elä rukoustesi mukaan. Kulje nöyränä
eteenpäin.” - God's Amazing Grace s. 289
6. Millaisen ihanan tasapainoisen ja innoittuneen selityksen Herra antoi? Onko
veronkierto hyväksyttävää Jumalan lapsille? Luuk. 20:25
Miettimiskysymys: Mikä periaate pätee vielä tänäänkin?
”Osoittaen rahassa olevaa kirjoitusta Jeesus sanoi: »Antakaa siis keisarille, mikä
keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on.» Vapahtajan sanat »antakaa Jumalalle,
mikä Jumalan » sisälsivät ankaran moitteen juonittelevia juutalaisia kohtaan. Jos he
olisivat uskollisesti täyttäneet velvollisuutensa Jumalaa kohtaan, heistä ei olisi tullut
sorrettu vieraan vallan alainen kansa. Rooman lippu ei olisi liehunut Jerusalemin yllä,
roomalainen sotilas ei olisi seissyt heidän porteillaan, roomalainen maaherra ei olisi
hallinnut heidän muuriensa sisäpuolella. Juudan kansa kärsi rangaistustaan, koska se
oli luopunut Jumalasta.” - Aikakausien toivo s. 576, 577
7. Mitä he tekivät, kun kuulivat tämän tarkoin määritellyn vastauksen? Kuinka
selvästi näemme, mikä kuuluu Herralle, ja mitä ei koskaan tule antaa
keisarille? Matt. 22:22
Mietintäkysymys: Mitkä muut esimerkit osoittavat eron pyhän ja tavallisen
asian välillä?
”Kun fariseukset kuulivat Kristuksen vastauksen, »ihmettelivät he ja jättivät Hänet ja
menivät pois». Hän oli nuhdellut heidän ulkokultaisuuttaan ja omahyväisyyttään, ja
näin tehdessään Hän oli tuonut julki erään suuren periaatteen, joka selvästi määrää
ihmisen velvollisuuden rajat hallitusta kohtaan ja hänen velvollisuutensa Jumalaa
kohtaan. Monen mieltä kiusannut kysymys oli nyt ratkaistu. Tämän jälkeen he aina
noudattivat oikeata periaatetta. Ja vaikka monet poistuivat pettyneinä, he näkivät, että
kysymykseen sisältyvä periaate oli selvästi tuotu julki, ja he ihmettelivät Kristuksen
kaukonäköistä arvostelukykyä.” - Aikakausien toivo s. 577
Mietiskelyä varten
”Sen ei tulisi yllättää meitä, että pahat arvelut esitetään eittämättöminä tosiasioina
niiden toimesta, joilla on halu vääryyteen. Kristuksen vastustajat pantiin uudelleen ja
uudelleen häpeään ja vaiennettiin Hänen sanojensa viisauden kautta, mutta silti he
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kuuntelivat innokkaasti jokaista huhua ja esittivät vastakkaisia kysymyksiä niiden
varjolla. He olivat päättäneet, etteivät luopuisi tarkoituksestaan. He tiesivät hyvin,
että jos Jeesus jatkaisi työtään, monet uskoisivat Häneen ja kirjanoppineet ja
fariseukset menettäisivät valtansa ihmisiin. Siksi he olivat valmiita mihin tahansa
halpamaiseen toimeen, toteuttaakseen ilkeät aikeensa Häntä kohtaan. He vihasivat
Herodialaisia, mutta liittyivät näihin piintyneisiin vihollisiin voidakseen keksiä
suunnitelman päästäkseen Kristuksesta eroon.” - Selected Messages vol 1. s. 71
*****

Lähetyskertomus Myanmarista
Luettavaksi sapattina lokakuun 26. 2013
Rakkaat veljet ympäri maailman Tervehdin teitä pian tulevan Kuninkaan ja Herran
Jeesuksen Kristuksen nimessä seuraavalla tekstillä: ”Minä kiitän Jumalaani, niin
usein kun teitä muistan, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien
puolesta, kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen
tähän päivään saakka, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän
työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.” Fil. 1:3-6
On suuri etuoikeus saada tällainen tilaisuus kertoa teille Kansainvälisen
Lähetysseurakunnan työstä Myanmarissa. Ensiksi haluaisin kertoa hieman tämän
maan historiasta. Myanmar on yksi Aasian maista, se rajoittuu idässä Thaimaahan,
pohjoisessa Laosiin ja Kiinaan, lännessä Intiaan ja lounaassa Bangladeshiin ja
Bengalin lahteen etelässä. Se oli itsenäinen Ison-Britannian siirtomaa vuoteen 1948.
Itsenäisyyden jälkeen maa oli armeijan vallassa monia vuosia. Vuodesta 2010 lähtien
demokratia on kehittynyt ja kasvanut suuremmaksi kuin koskaan aiemmin. Viimeisin
arvio väestön suuruudesta on noin 70 miljoonaa.
Myanmarissa on neljä valtauskontoa: buddhalaisuus, kristinusko, islam ja
hindulaisuus. Suurin osa väestöstä on buddhalaisia ja kristinusko on toiseksi suurin,
noin 8% väestöstä. Kristittyjen joukossa Seitsemännen päivän adventistien
seurakunta oli yksi varhaisimmista seurakunnista, joita perustettiin Myanmariin.
Erään Seitsemännen päivän adventistipastorin mukaan tällä hetkellä maassa on
enemmän kuin 30 tuhatta adventistia.
Uskonpuhdistusliikettä ei ollut täällä ennen vuoden 2011 loppua, jolloin pastori
Leonardo Jastiva Filippiineiltä kastoi seitsemän jäsentä, joiden mukana
presbyteenikirkon pastori joulukuun 12. päivä. Siitä lähtien Herra on vain lisännyt
tätä nöyrää työtä Myanmarissa. Marraskuun 2. 2012 pastori Cortes kastoi kahdeksan
jäsentä Yangonissa. Toukokuun 1. 2012 yhdeksän ihmistä liittyi lisäksi kasteessa
Matupissa Suan Kan Thang Vanhemman kautta. Syyskuun 28. ja 29. yksitoista
kastettua jäsentä tuli lisäksi Ngenten kylässä, jälleen Suan Kam Thang Vanhemman
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kautta. Lokakuun 13. 2012 lisää kastettuja jäseniä liittyi kirkkoon Yangonissa. Nyt
meitä on 45 kastettua jäsentä ja kolme paikallista seurakuntaa. Jokaisena sapattina
tulee kiinnostuneita sieluja sapattikouluun ja saarnaan. Seurakunta on työskennellyt
kovasti kahden kokoaikaisen työntekijän ja kahden osa-aikaisen lähetystyöntekijän
voimin.
Myanmarissa kirkko on ollut hyvin vakaa ja päässyt eteenpäin vastuksien
keskellä, joita eivät ole asettanut vain adventistit, vaan myös protestanttiset kirkot,
jotka pitävät meitä juutalaisuuteen palanneina ja lain alla elävinä. Auttaakseen
selvittämään tätä ongelmaa on seurakunnan historia käännetty burman ja tedimin
murteille. Seurakunnalla Myanmarissa on kuitenkin päämääränä saarnata ja puolustaa
totuutta Myanmarissa ja myös muissa maissa.
Samalla meillä on myös toinen vaikeus siinä, että meidän täytyy muuttaa
päämajamme ja kokoontumispaikkamme paikasta toiseen. Usein keräsimme
kiinnostuneita sieluja eräällä alueella, mutta sieltä täytyi lähteä, koska vuokrasimme
toisen paikan päämajaksi. On siksi kovin tärkeää perustaa pysyvä päämaja, ei vain
toimistoksi, vaan myös kiinnostuneiden sielujen hyväksi tehtävää työtä varten.
Myanmarin lähetyskentän jäsenet nöyrästi vetoavat kaikkiin seurakunnan jäseniin
ympäri maailman; rukoilkaa puolestamme edes puoli minuuttia joka päivä.
Sydämellisesti myös kutsumme kaikki uskovat ympäri maailman – saarnaajat,
työntekijät ja jäsenet – vierailemaan luonamme ja jakamaan taitojaan Myanmarin
veljien ja siskojen kanssa Jeesuksen nimessä.
Uhraus, jonka teette Herralle Myanamarin tähden ensi sapattina, tekee mahtavia
tekoja, joita ette voi kuvitellakaan. Anteliaat lahjanne muuttavat Jumalan työn
asemaa Myanmarissa. ”Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti
niittää, mutta joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niin
kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala
rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että
teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä
kaikkinaista hyvää.” 2 Kor. 9:6-8
*****
Erikoissapattikolehti kerätään Myanmarille.
Anna lahjasi rakkaudella ja kiitollisuudella suurelle Luojalle!
18
Sapattina 2. marraskuuta 2013

Mitä ylösnousemuksessa tapahtuu?
”Tuhannet ihmiset eivät usko siksi, että heidän rajallinen mielensä ei voi käsittää
Jumalan salaisuuksia. He eivät voi selittää Jumalan voiman ihmeellistä ilmenemistä
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Hänen kaitselmuksessaan, siksi he kieltävät sellaisen voiman osoitukset pannen ne
luonnonvoimien tilille, joita he vielä vähemmän voivat käsittää. Meitä ympäröivien
salaisuuksien ainoa avain on siinä, että tunnustamme niissä kaikissa Jumalan
läsnäolon ja voiman. Ihmisten tulisi tunnustaa Jumala koko maailmankaikkeuden
Luojaksi, kaiken hallitsijaksi ja toimeenpanijaksi. Heidän täytyy saada- avarampi
käsitys Hänen luonteestaan ja Hänen vaikutuksensa salaisuudesta.” - Aikakausien
toivo s. 580
Patriarkan toivo
1. Onko ylösnousemusta mainittu kirjoituksissa ennen Jeesuksen syntymää?
Selitä Vanhan testamentin jakeet, jotka mainitsevat ylösnousemuksen. Job.
19:25-27 Dan. 12:2
”Siitä päivästä lähtien, jolloin ensimmäiset esivanhempamme surren jättivät Eedenin,
uskon lapset ovat odottaneet luvatun Vapahtajan saapumista murskaamaan hävittäjän
vallan ja viemään heidät takaisin kadotettuun paratiisiin. Muinaisajan pyhät miehet
odottivat Messiaan tuloa kirkkaudessa toivonsa täyttymyksenä. Eenok, joka oli
seitsemättä sukupolvea niistä laskettuna, jotka asuivat Eedenissä, ja joka vaelsi maan
päällä Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, sai kaukaa katsella Vapahtajan
tulemusta. 'Katso', hän sanoi 'Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä
tuomitsemaan kaikkia'. Patriarkka Job huudahti kärsimyksensä yönä horjumattomalla
luottamuksella: 'Minä tiedän Lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova
multien päällä. … ruumiissani saan minä nähdä Jumalan, Hänet olen minä näkevä
apunani: minun silmäni saavat nähdä hänet – eikä vieraana.' Job. 19:25-27” -Suuri
taistelu, s. 289.
Saddeuksien oletukset
2. Mitä saddukeukset kuitenkin uskoivat ylösnousemuksesta Jeesuksen päivinä?
Luuk. 20:27
”Saddukeukset hylkäsivät fariseusten perimätavat. He tunnustivat uskovansa
suurimman osan Kirjoituksista ja pitävänsä niitä toimintansa ohjeena, mutta itse
asiassa he olivat epäilijöitä ja materialisteja. Saddukeukset kielsivät enkelien
olemassaolon, kuolleitten ylösnousemuksen ja opin tulevasta elämästä palkintoineen
ja rangaistuksineen. Kaikissa näissä kohdissa he erosivat fariseuksista. Näiden
kahden lahkon välillä oli ylösnousemus erikoinen riidan aihe. Fariseukset olivat
lujasti uskoneet ylösnousemukseen, mutta näissä väittelyissä heidän käsityksensä
ihmisen tulevasta tilasta hämmentyivät. Kuolema tuli heille selittämättömäksi
salaisuudeksi. Heidän kykenemättömyytensä kumota saddukeusten väitteet oli heille
alituisena suuttumuksen aiheena. Näiden kahden lahkon väliset keskustelut päättyivät
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tavallisesti vihaisiin väittelyihin, jotka yhä enemmän loitonsivat heitä toisistaan.” Aikakausien toivo s. 577
3. Minkä väitteen he esittivät ylösnousemusta vastaan? Oliko heidän
uskomukselleen raamatullisia todisteita? Luuk. 20:28-33 5. Moos. 25:5
”Saddukeukset olivat päättäneet saada ihmiset epäilemään näitä Hänen opetuksiaan.
Haastaessaan riitaa Jeesuksen kanssa he olivat varmat siitä, että saisivat Hänet
huonoon maineeseen, vaikkakaan eivät saisi Häntä tuomituksi. Ylösnousemus oli
aihe, jossa he päättivät kuulustella Häntä. Jos Hän olisi yhtä mieltä heidän kanssaan,
Hän loukkaisi fariseuksia yhä enemmän. Jos Hän taas olisi toista mieltä, he aikoivat
saattaa Hänen opetuksensa naurunalaiseksi. Saddukeukset ajattelivat, että jos ihmisen
ruumis sekä kuolemattomuuden että kuolevaisuuden tilassa on muodostunut samoista
aineosista, niin noustuaan kuolleista sen täytyy olla lihaa ja verta, ja iankaikkisessa
elämässä se tulee jatkamaan täällä keskeytynyttä elämäänsä. Siinä tapauksessa he
päättelivät maallisten suhteitten tulevan jatkumaan, miehen ja vaimon jälleen
liittyvän toisiinsa, avioliiton tulevan täydelliseksi ja kaikkien asiain jatkuvan samoin
kuin ennen kuolemaa, niin että tämän elämän heikkoudet ja intohimotkin säilyvät
iankaikkiseen elämään.” - Aikakausien toivo s. 579
Jeesus vastaa väitteeseen
4. Kuinka Jeesus vastasi heidän väitteeseensä
perustelunsa? Matt. 22:29 Luuk. 20:34, 35

kuunneltuaan

heidän

”Hän osoitti, että saddukeusten usko oli väärä. Heillä oli väärät perusteet. »Te
eksytte», Hän lisäsi, »koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa». Hän ei
syyttänyt heitä kuten fariseuksia tekopyhyydestä vaan väärästä käsityksestä.
Saddukeukset kuvittelivat noudattavansa Kirjoituksia tarkemmin kuin ketkään muut
ihmiset. Mutta Jeesus osoitti, etteivät he olleet tunteneet niiden todellista merkitystä.
Tämän tuntemuksen ihminen saa vain Pyhän Hengen valistamana. Hän sanoi sen
seikan, etteivät he tunne Kirjoituksia eivätkä Jumalan voimaa, olevan heidän uskonsa
sekavuuden ja heidän pimeytensä syynä. He koettivat saada Jumalan salaisuudet
rajallisen järkensä piiriin. Kristus kehotti heitä avaamaan sydämensä niille pyhille
totuuksille, jotka avartaisivat ja vahvistaisivat ymmärrystä.” - Aikakausien toivo s.
579, 580
5. Jatkuuko avioelämä ylösnousemuksen jälkeen? Millainen luonto lunastetuilla
tulee olemaan? Luuk. 20:36
”Ne, jotka tuomiolla 'katsotaan arvollisiksi', saavat osan vanhurskaiden
ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi: 'Ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen
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maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista … ovat enkelien kaltaisia, ja he ovat
Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia. Ja edelleen hän selittää, että 'ne,
jotka ovat hyvää tehneet', tulevat 'elämän ylösnousemukseen'. Tämän vuoksi he eivät
voi henkilökohtaisesti olla tuomioistuimen edessä, kun heidän elämänsä tutkitaan ja
asiansa ratkaistaan.” - Suuri taistelu s. 475,476
Raamatullinen tarkastelu
6. Mitä Mestari lausui vahvistaakseen opetuksen ylösnousemuksesta? Olisiko
tarkoituksenmukaista Herralta kutsua itseään 'Abrahamin, Iisakin ja
Jaakobin Jumalaksi', jos heidän kuolemansa jälkeen ei olisi ylösnousemusta?
Matt. 22:31, Luuk. 20:37, 38
”Kristus lausui kuulijoilleen, että ellei olisi kuolleitten ylösnousemusta, ei
kirjoituksista, joihin he tunnustivat uskovansa, olisi mitään hyötyä. Hän sanoi:
»Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on
puhunut teille, sanoen: 'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin
Jumala'? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien.» Jumala pitää asioita, joita ei
ole, ikäänkuin ne olisivat. Hän näkee lopun alusta ja katselee työnsä tulosta,
ikäänkuin se olisi jo loppuun suoritettu. Kalliit vainajat Aadamista viimeiseen
vanhurskaaseen kuolleeseen asti tulevat kuulemaan Jumalan Pojan äänen ja tulevat
esille haudoistaan iankaikkiseen elämään. Jumala on oleva heidän Jumalansa, ja he
tulevat olemaan Hänen kansansa. Jumalan ja ylösnousseitten pyhien välillä tulee
olemaan läheinen ja hellä suhde. Tätä suhdetta, joka sisältyy Hänen tuleviin
suunnitelmiinsa, Hän pitää jo vallitsevana. Kuolleet ovat Hänelle eläviä.” Aikakausien toivo s. 580
7. Kuultuaan tämän vastauksen, mitä jotkut kirjanoppineet ja ihmisjoukko
tunnistivat? Matt. 22:33 Luuk. 20:39, 40
”Kristuksen sanat tukkivat saddukeusten suun. He eivät voineet vastata Hänelle. Hän
ei ollut lausunut sanaakaan, joka olisi antanut vähintäkään aihetta tuomita. Hänen
vastustajansa eivät olleet saavuttaneet muuta kuin kansan halveksumisen.” Aikakausien toivo s. 580
Mietiskelyä varten
Miettimiskysymys: Onko niin hyödyllistä pohtia lunastetun fyysistä luontoa sen
jälkeen, kun hänet on lunastettu?
”Virheellisiä teorioita, joilla ei ole pohjaa Jumalan Sanassa, tulee oikealta ja
vasemmalta, ja heikoille nämä teoriat esiintyvät totena, joka tekee viisaaksi. Mutta ne
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ovat yhtä tyhjän kanssa. Ja silti monet seurakunnan jäsenet ovat tulleet niin
kylläisiksi halvasta ruoasta, että he eivät enää sulata uskontoa. Miksi miehet ja naiset
vähättelevät kokemuksiaan keräten joutavia tarinoita ja esittäen ne asioina, joilla olisi
jotakin merkitystä? Jumalan kansalla ei ole aikaa viipyä epämääräisten ja joutavien
kysymysten parissa, joilla ei ole merkitystä Jumalan vaatimuksissa. Jumala tahtoo
miesten ja naisten ajattelevan raittiisti ja vilpittömästi. Heidän on määrä nousta yhä
korkeammalle tasolle, pitäen hallussaan yhä laajempaa näköpiiriä. Katsoen
Jeesukseen, heidän tulee muuttua Hänen kuvakseen. Heidän on määrä viettää aikansa
etsien syvempiä, ikuisesti kestäviä taivaan totuuksia. Silloin heidän uskonnollisessa
kokemuksessaan ei ole mitään pinnallista. Jumalan sanan suuria totuuksia
opiskellessaan he pystyvät näkemään Hänet, joka on näkymätön. He näkevät, että
kaikista ylentävimmät ja jaloimmat totuudet ovat lähimmin yhteydessä kaiken
totuuden Lähteeseen. Ja kuten he Hänestä oppivat, heidän vaikuttimensa ja
ymmärtämyksensä tulevat lujiksi ja muuttumattomiksi; käsitykset, jotka on tehnyt
Kaikkitietävä, ovat todellisia ja kestäviä.” - Selected Messages kirja 1. s. 171, 172
*****
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Sapattina 9. marraskuuta 2013

Suuri käsky
”Fariseukset olivat korostaneet neljää ensimmäistä käskyä, jotka esittivät ihmisen
velvollisuuden Luojaansa kohtaan, paljon tärkeämpinä kuin muita kuutta, jotka
määräävät ihmisen velvollisuuden lähimmäistään kohtaan. Seuraus oli, että heidän
käytännöllisestä hurskaudestaan puuttui paljon. Jeesus oli osoittanut ihmisille heidän
suuret puutteensa ja opettanut hyvien töiden välttämättömyyttä sanoen, että puu
tunnetaan hedelmistään. Tästä syystä Häntä oli syytetty siitä, että Hän asetti kuusi
viimeistä käskyä neljän ensimmäisen edelle.” - Aikakausien toivo s. 580
Toinen koetus
1. Olivatko fariseukset vakuuttuneita siitä, että Jeesuksen sanoma oli peräisin
taivaasta? Minkä kysymyksen lainoppinut esitti koetellakseen Häntä
uudelleen? Mark. 12:28 Matt. 22:34, 35
Käskyjen perusta
2. Kuinka Herra vastasi tähän kysymykseen? Selitä teksti, jolle Hän perusti
vastauksensa. Mark. 12:29 5. Moos. 6:4 Ilm. 20:2, 3
”Jumalan käskyt ovat ymmärrettäviä, ja niillä on laaja vaikutus; muutamalla sanalla
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ne paljastavat kaikki ihmisen velvollisuudet.” - Selected Messages 1. kirja s. 320
Miettimiskysymys: Mikä on ilmeistä jos verrataan tätä jaetta ensimmäiseen
kymmenestä käskystä?
”Hän joka julisti lain Siinailta ja antoi Moosekselle uhritoimitusten lakisäädökset, on
sama joka esitti vuorisaarnan. Jumalan rakkauden suuret periaatteet, jotka hän esitti
lain ja profeettain perustuksena, ovat vain sen toistoa, mitä hän oli lausunut
Mooseksen välityksellä heprealaisille: »Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme,
Herra on yksi. Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta
sielustasi ja kaikesta voimastasi» (5 Moos. 6:4,5). »Rakasta lähimmäistäsi niinkuin
itseäsi» (3 Moos. 19:18). Molemmissa armotalouksissa on sama opettaja. Jumalan
vaatimukset ovat samat. Hänen hallintonsa periaatteet ovat samat. Sillä kaikki on
lähtöisin hänestä, »jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa» (Jaak. 1: 17).” Patriarkat ja profeetat s. 353
3. Mitä siitä seuraa Raamatun Mukaan, kun ihminen ottaa vastaan Herran
todellisena Jumalana? Koska tämä on ensimmäinen käsky, mikä paikka
Herralla pitäisi elämässämme olla? 5 Moos. 6:4, 5
”Ne, jotka odottavat luonteissaan tapahtuvat jonkinlaisen ihmeellisen muutoksen
ilman heidän omaa päätöstään päästä voittajaksi synnistä, tulevat pettymään. Meillä
ei ole syytä pelätä katsoessamme Jeesusta, ei syytä epäillä, sillä Hän pystyy
pelastamaan kaikki Hänen luokseen tulevat; mutta saamme jatkuvasti pelätä, että
vanha luontomme ottaa takaisin ylivallan, että vihollinen asettaa ansoja, joihin
langetessamme meistä tulee taas hänen vankejaan. Meidän tulee työskennellä
pelastuksemme hyväksi pelolla ja vavistuksella, sillä Jumala vaikuttaa meissä sekä
tahtomisen että tekemisen oman mielisuosionsa mukaan. Meidän tulee rajoittuneilla
voimillamme olla niin pyhiä omassa vaikutuspiirissämme, kuin Jumala on omassaan.
Meidän tulee ilmaista jumalallisen luonteen totuutta, rakkautta ja hyvyyttä. Kuten
vaha ottaa sinetin muodon, niin sielu ottaa Jumalan Hengen muodon ja säilyttää
Kristuksen kuvan. Meidän tulee kasvaa päivittäin hengellisessä rakkaudellisuudessa.”
- Selected Messages 1. kirja s. 336, 337
4. Näiden jakeiden kanssa sopusoinnussa, kuinka meidän tulisi rakastaa
Jumalaa? Pidämmekö Häntä todella suurimpana ja ensimmäisenä
päivittäisessä elämässämme? Mark. 12:30 Matt. 22:37
”Ensimmäiset neljä käskyä Kymmenestä käskystä hahmottavat meidän
velvollisuuksiamme Tekijäämme kohtaan. Joka valehtelee Jumalalle, ei voi puhua
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totta lähimmäiselleen. Joka rakastaa Jumalaa, rakastaa lähimmäistään, kuten itseään.
Ylpeys nostaa itsensä turhuuteen, johtaen inhimillisen välikappaleen tekemään
itsestään Jumalan. Kristuksen evankeliumi pyhittää sielun ja karkottaa
itserakkauden.” - Testimonies for the Church 9. kirja s. 211, 212
”Samoin kristittyjä kehotetaan antamaan ruumiinsa »eläväksi, pyhäksi, Jumalalle
otolliseksi uhriksi». Voidakseen tehdä tämän heidän täytyy säilyttää kaikki kykynsä
parhaassa mahdollisessa kunnossa. Ne, jotka rakastavat Jumalaa kaikesta
sydämestään, haluavat antaa hänelle elämänsä parhaimman palveluksen ja koettavat
jatkuvasti pitää kaikki olemuksensa voimat sopusoinnussa niiden lakien kanssa, jotka
edistävät heidän kyvykkyyttään hänen tahtonsa täyttämisessä. He eivät ruokahalun
hemmottelulla tai himojen tyydyttämisellä heikennä tai saastuta Luojalleen
tarjoamaansa uhria.” Suuri taistelu s. 467, 468
Seuraukset, kun Jumala asetetaan ensimmäiseksi
5. Ketä ihminen rakastaa myös vilpittömästi jos hän rakastaa Herraa koko
sydämestään? Matt. 22:39 Mark. 12:31
Miettimiskysymys: Missä mielessä ei ole suurempaa käskyä kuin tämä?
”Kymmenestä käskystä sisältyy neljä ensimmäistä tähän suureen käskyyn: »Rakasta
Herraa Jumalaasi kaikesta sydämestäsi.» Viimeiset kuusi sisältyvät tähän: »Rakasta
lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.» Molemmat nämä käskyt ilmaisevat rakkauden
periaatteen. Emme voi pitää ensimmäistä ja rikkoa toista tai pitää toista ja rikkoa
ensimmäistä. Kun Jumalalla on Hänelle kuuluva paikkansa sydämen valtaistuimella,
annamme lähimmäisellemmekin oikean paikan. Me rakastamme häntä kuten
itseämme. Ja vain rakastaessamme Jumalaa yli kaiken me voimme puolueettomasti
rakastaa lähimmäistämme.” Aikakausien toivo s. 581
6. Kuinka paljon riippuu näistä kahdesta käskystä? Mitä se merkitsee?
Miettimiskysymys: Opettiko Herra, antaessaan nämä kaksi suurta käskyä, että
muut käskyt on kumottu, kuten jotkut ajattelevat?
”Ja koska kaikkiin käskyihin sisältyy rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen, ei yhtäkään
niistä voida rikkoa loukkaamatta tätä periaatetta. Täten Kristus opetti kuulijoilleen,
ettei Jumalan lakiin kuulu monia eri käskyjä, joista toiset ovat hyvin tärkeitä ja toiset
vähemmän tärkeitä, niin että ne voidaan rankaisematta jättää huomioonottamatta.
Herramme esittää neljä ensimmäistä ja kuusi viimeistä käskyä jumalallisena
kokonaisuutena ja opettaa, että rakkaus Jumalaan ilmenee kuuliaisuutena kaikille
Hänen käskyilleen.” Aikakausien toivo s. 581
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7. Mitä lainoppinut tunnisti tässä vaiheessa verratessaan näitä kahta suurta
käskyä ja uhrijärjestelmää? Minkä pitäisi olla jokaisen teon vaikuttimena
elämässä? Mark. 12:32-34
”Kirjanoppinut, joka oli tehnyt Jeesukselle tämän kysymyksen, tunsi hyvin lain ja
hämmästyi Hänen sanojaan. Hän ei odottanut Häneltä niin syvää ja perinpohjaista
Kirjoitusten tuntemusta. Hän oli saanut avaramman käsityksen pyhiin käskyihin
sisältyvistä periaatteista. Kokoontuneiden pappien ja hallitusmiesten edessä Hän
rehellisesti tunnusti, että Kristus oli oikein selittänyt lain...” -Aikakausien toivo s. 581
Mietiskelyä varten
”Kirjanoppinut oli lähellä Jumalan valtakuntaa siinä, että hän tunnusti vanhurskauden
tekojen olevan Jumalalle otollisempia kuin polttouhrit ja muut uhrit. Mutta hänen
olisi täytynyt tunnustaa Kristuksen jumaluus ja uskon kautta Häneen vastaanottaa
voimaa tehdäkseen vanhurskauden tekoja. Muotomenot eivät olleet minkään arvoisia,
ellei elävä usko liittänyt niitä Kristukseen. Siveyslakikaan ei täytä tarkoitustaan, ellei
ymmärretä sen suhdetta Vapahtajaan. Kristus oli yhä uudelleen osoittanut, että Hänen
Isänsä laki sisälsi jotakin syvällisempää kuin pelkkiä vaativia määräyksiä. Laissa
ilmenee sama periaate, joka sisältyy evankeliumiin. Laki osoittaa ihmisen
velvollisuuden ja näyttää hänelle hänen syyllisyytensä. Hänen on Kristukselta
etsittävä anteeksiantoa ja voimaa tehdäkseen, mikä laki määrää.” Aikakausien toivo s.
582
*****
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Sapattina 16. marraskuuta 2013

Daavidin Poika ja Herra
”Jumalan ääni oli kuulunut, kun Jeesus kastettiin toimintansa alkaessa, ja toisen
kerran kirkastusvuorella. Nyt Hänen toimintansa lopulla se kuultiin kolmannen
kerran suuremman joukon läsnä ollessa ja erikoisissa olosuhteissa. Jeesus oli juuri
lausunut mitä vakavimman totuuden juutalaisten tilasta. Hän oli esittänyt viimeisen
vetoomuksensa ja julistanut heidän tuomionsa. Nyt Jumala jälleen sinetöi Poikansa
tehtävän. Hän tunnusti Hänet, jonka Israel oli hylännyt. »Ei tämä ääni tullut minun
tähteni», sanoi Jeesus, »vaan teidän tähtenne». Se oli vakuuttavin todistus siitä, että
Jeesus oli Messias, Isän antama merkki siitä, että Jeesus oli puhunut totta ja oli
Jumalan Poika.” Aikakausien toivo s. 601, 602
Haastava kysymys
1. Vastakohtana toisiin tapauksiin, kuka esitti kysymyksen tällä kertaa? Minkä
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tilanteen Hän valitsi tälle? Matt. 22:41
”Sen sijaan että olisi jakanut opittua perimätietoa, joka oli siirtynyt rabbiinilta toiselle
vuosisatojen ajan, Jeesus opiskeli Jumalan sanoja taivaallisen Opettajan alaisena,
puhtaita ja turmeltumattomia, ja opiskeli myös luonnon suurta oppikirjankirjaa. Sanat
”Näin sanoo Herra” olivat Hänen huulillaan ja ”On kirjoitettu” oli Hänen syynsä
jokaiselle toimelle, joka vaihteli tapauksien mukaan. Hän toi puhtaamman ilmapiirin
kotielämään. Vaikka Hän ei asettanut itseään rabbien määräyksien alaiseksi tullen
oppilaaksi heidän kouluissaan, Hän silti oli usein yhteydessä heihin, ja kysymykset
joita Hän kysyi, ikään kuin Hän olisi ollut oppilas, askarruttivat viisaita miehiä; sillä
heidän käytäntönsä ei ollut aina sopusoinnussa kirjoitusten kanssa eikä heillä ollut
viisautta, joka tulee Jumalalta.” - Fundamentals of Christian Education s. 439, 440
2. Minkä kysymyksen Herra esitti heille? Mikä ennustus viittasi siihen, että
Messias olisi kuningas Daavidin jälkeläinen? Matt. 22:42 2. Sam.
7:12,13,15,16
”He vastasivat yhteen ääneen: »Daavidin». Nimeä Daavidin Poika oli ennustuksissa
käytetty Messiaasta. Kun Jeesus oli ilmaissut jumaluutensa suurilla ihmetöillään, kun
Hän oli parantanut sairaita ja herättänyt kuolleita, ihmiset olivat kyselleet toisiltaan:
»Eikö tämä ole Daavidin Poika?» Syrofoinikialainen nainen, sokea Bartimeus ja
monet muut olivat pyytäneet Häneltä apua sanoen: »Herra, Daavidin Poika, armahda
minua.» Matt. 15: 22. Kun Hän ratsasti Jerusalemiin, Häntä oli tervehditty
riemuhuudoin: Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran
nimeen.» Matt. 21: 9. Ja pienet lapsetkin olivat sinä päivänä pyhäkössä kaiuttaneet
tuota ilohuutoa. Mutta monet, jotka nimittivät Jeesusta Daavidin Pojaksi, eivät
tunnustaneet Hänen jumaluuttaan. He eivät käsittäneet, että Daavidin Poika oli myös
Jumalan Poika.” Aikakausien toivo s. 582, 583
Syvällisempi kysymys
3. Mikä oli Hänen toinen kysymyksensä? Mikä oli Hänen syynsä esittää nämä
kaksi perustavaa laatua olevaa kysymystä fariseuksille? Matt. 22:43
”Fariseukset olivat kokoontuneet aivan Jeesuksen lähelle Hänen vastatessaan
kirjanoppineen kysymykseen. Nyt Hän kääntyi heidän puoleensa kysyen: »Mitä
arvelette Kristuksesta? Kenen poika Hän on?» Tämän kysymyksen tarkoitus oli
koetella heidän uskoaan Messiaakseen ja osoittaa, pitivätkö he Häntä vain ihmisenä
vai Jumalan Poikana.” Aikakausien toivo s. 582
4. Kutsuiko Daavid Hengessä Ihmisen Poikaa ”Herraksi” Psalmissa, vai lisäsikö
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hän vielä yksityiskohtia? Psalmi 110:1 Mark. 12:36
”Kaikkien menneitten sukupolvien ajan Kristus on puhunut; Kristus johti kansaansa
ja on ollut maailman valo. Kun Jumala valitsi Abrahamin totuutensa edustajaksi, Hän
otti hänet omasta maastaan, kauaksi synnyinseuduiltaan ja asetti hänet erilleen. Hän
tahtoi muovata hänet oman mallinsa mukaan. Hän tahtoi opettaa häntä oman
suunnitelmansa mukaisesti. Häntä ei tulisi muovata maailman opettajien mukaan.
Häntä opetettiin, kuinka käskeä jälkeläisiään ja kotiaan, jotta he pysyisivät Herran
tiellä, ja kuinka tehdä oikeutta ja tuomita. Tätä Jumala haluaisi meidän tekevän. Hän
tahtoisi meidän ymmärtävän, kuinka hallita perheitämme ja lapsiamme, kuinka pitää
kotimme Jumalan tiellä.” Selected Messages 1. kirja s. 496, 410
Kolmas kysymys
5. Mitä todistetta Jeesus käytti auttaakseen ihmisiä ymmärtämään, että Ihmisen
Poika oli myös Jumalan poika. Matt. 22:45
”Vastaukseksi lausuntoon, että Kristus oli Daavidin Poika, Jeesus sanoi: »Kuinka
sitten Daavid Hengessä kutsuu Häntä Herraksi, sanoen: 'Herra sanoi minun
Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen Sinun vihollisesi Sinun
jalkojesi alle.' Jos siis Daavid kutsuu Häntä Herraksi, kuinka Hän on hänen poikansa?
Ja kukaan ei voinut vastata Hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään
enää rohjennut kysyä Häneltä mitään.»” Aikakausien toivo s. 583
Daavidin Poika ja Jumalan Poika
6. Pystyivätkö he vastaamaan kolmanteen kysymykseen? Mitä heidän
kykenemättömyytensä vastata paljasti, vaikka vastaus oli psalmeissa? Matt.
22:46
Miettimiskysymys: Jeesuksen esimerkkiä seuraten, mikä neuvo Todistuksissa on
annettu liittyen näihin kysymyksiin?
”Milloin vain on mahdollista, jokaisen tärkeän keskustelun päätteeksi tulisi pitää
raamatuntutkistelu. Siinä näkökulmat joita on esitetty, voidaan soveltaa, voidaan
esittää kysymyksiä ja istuttaa mieleen hyviä ajatuksia. Ihmisten kärsivälliseen
opettamiseen täytyisi käyttää enemmän aikaa, antaen heille mahdollisuuden ilmaista
itseään. Sellaista opetusta ihminen kaipaa, jae jakeen päälle ja sääntö säännön
päälle.” Evangelism s. 153
7. Mitkä muut ennustukset todistavat Jumalan Pojan jumalallisesta luonnosta?
Mikä ääni kuultiin taivaasta Jeesuksen elinaikana, joka vahvisti tämän? Jes..
Sapattikoululäksyt

25

4. neljännes 2013

7:14 Jes.. 9:6 Miik. 5:2 Matt. 3:17
”Aadam sanoo sinulle, että Hän on vaimon siemen, joka on rikkipolkeva käärmeen
pään. Kysy Aabrahamilta, niin hän vastaa sinulle, että Hän on »Melkisedek, Saalemin
kuningas», rauhan ruhtinas. 1 Moos. 14: 18. Jaakob sanoo sinulle, että Hän on
Sankari Juudan sukukunnasta. Jesaja sanoo sinulle: »Immanuel», »Ihmeellinen
neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.» Jes. 7: 14; 9: 6.
Jeremia sanoo sinulle: »Daavidin vesa, . . . Herra on meidän vanhurskautemme.» Jer.
23: 6. Daniel sanoo sinulle, että Hän on Messias. Hoosea sanoo sinulle, että Hän on
»Herra, Jumala Sebaot — Herra on Hänen nimensä». Hoos. 12: 5. Johannes Kastaja
sanoo sinulle, että Hän on »Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.» Joh.
1:29. Suuri Jehova on julistanut valtaistuimeltaan: »Tämä on minun rakas poikani.»
Matt. 3: 17. Me, Hänen opetuslapsensa, julistamme: Tämä on Jeesus, Messias,
elämän Ruhtinas, maailman Lunastaja. Ja pimeyden ruhtinaskin tunnustaa Hänet
sanoen: »Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä.» Mark. 1:24.”
Aikakausien toivo s. 553, 554
Mietiskelyä varten
”'Emmanuel, Jumala meidän kanssamme', tämä merkitsee meille kaikkea. Miten
leveän perustan se uskollemme antaakaan! Miten suuren toivon kuolemattomuudesta
se antaakaan uskovalle sielulle. Jumala on kanssamme Jeesuksen Kristuksen
muodossa jokaisella askelellamme matkalla taivaaseen. Pyhä Henki on
lohduttajanamme, oppaanamme hämmennyksissämme, surujemme lievittäjänä ja
kilpenä houkutuksia vastaan. 'Oi Jumalan viisauden ja tiedon syvyyttä ja rikkautta!'”
- My Life Today s. 290
*****
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Fariseusten syyllisyys
osa 1
”Ne, jotka ovat vastuullisessa asemassa ja seuraavat omia tapojaan, ovat vastuussa
niiden virheistä, jotka ovat joutuneet harhaan heidän esimerkkinsä takia.”
- (Rewiew and Herald, 14. syyskuuta 1905) Christian Leadership s. 10
”Ketään ei pakoteta toistamaan itsensä kristityiksi tunnustavien virheitä. Jos ihminen
näkee toisten viat ja virheet, hän on vastuussa Jumalan ja toisten ihmisten edessä,
ellei itse näytä parempaa esimerkkiä. He vahvistavat niitä, joita syyttävät
epäkristillisestä käytöksestä. He menevät avoimin silmin vihollisen ansaan.”
Testimonies 4, s. 650
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Sanominen ja tekeminen
1. Kuinka Herra aloitti varoitussanomansa Israelin uskonnollisia johtajia
kohtaan? Mitä heidän opetuksistaan oli oikein noudattaa? Matt. 23:2, 3
”Jeesus sanoi: »Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen
tähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa
mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.» Kirjanoppineet ja fariseukset
väittivät omaavansa saman jumalallisen vallan, mikä Mooseksella oli. He olivat
ottaneet hänen paikkansa lain selittäjinä ja kansan tuomareina. Sellaisina he vaativat
kansalta erityistä kunnioitusta ja kuuliaisuutta. Jeesus kehoitti kuulijoitaan tekemään
kaikkea, mitä rabbiinit opettivat lain mukaan, mutta kielsi noudattamasta heidän
esimerkkiään. He eivät itse noudattaneet omia opetuksiaan.” - Aikakausien toivo s.
585
Kaksinaismoralismi
2. Mikä vakava epäjohdonmukaisuus oli nähtävissä heidän teoissaan? Eikö
meitä houkuta joskus alentua kaksinaismoralismiin, varsinkin jos
maineemme tai henkilökohtaiset kiinnostuksenkohteemme ovat kyseessä?
Matt. 23:4
”Ja he opettivat paljon sellaista, mikä soti Kirjoituksia vastaan. Jeesus sanoi: »He
sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten
hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa.» Fariseukset olivat
antaneet joukoittain määräyksiä, jotka perustuivat perimätapoihin ja rajoittivat
kohtuuttomasti henkilökohtaista vapautta. Ja määrätyt lain kohdat he selittivät niin,
että kansan noudatettaviksi määrättiin asioita, jotka he itse salaa ylenkatsoivat ja
joiden suhteen he, milloin se vastasi heidän tarkoituksiaan, suorastaan väittivät
olevansa poikkeusasemassa.” - Aikakausien toivo s. 585, 586
Harhaan joutuminen
3. Kuinka vanha opetus, joka annettiin auttamaan ihmisiä muistamaan Jumalan
tahdon, oli muunneltu? Miten tämä sama vaara uhkaa meitä tänäkin
päivänä? 5. Moos. 6:6, 8 Matt. 23:5
”Heidän alituisena tarkoituksenaan oli osoittaa omaa hurskauttaan. Mitään ei pidetty
liian pyhänä tämän päämäärän saavuttamiseksi. Jumala oli sanonut Moosekselle
käskyistään: »Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun
otsallasi.» 5 Moos. 6: 8. Näillä sanoilla on syvällinen merkitys. Kun Jumalan sanaa
tutkitaan ja noudatetaan, koko ihminen jalostuu. Oikeamielisessä toiminnassa ja
laupeudenteoissa kädet ilmaisevat Jumalan lain periaatteita, ikään kuin sinetöiden ne.
Sapattikoululäksyt

27

4. neljännes 2013

Ne pysyvät erillään lahjuksista ja kaikesta turmiollisesta ja petollisesta. Ne suorittavat
rakkauden ja laupeuden tekoja. Silmät, jotka on suunnattu jaloa päämäärää kohden,
ovat kirkkaat ja rehelliset. Kasvojen ja silmien ilme todistaa sen ihmisen
tahrattomasta luonteesta, joka rakastaa ja kunnioittaa Jumalan sanaa. Mutta
Kristuksen ajan juutalaiset eivät ymmärtäneet mitään tällaista. Moosekselle annettu
käsky käsitettiin siten, että ihmisen tuli kantaa raamatunlauseita yllään. Niitä
kirjoitettiin siis pergamenttiliuskoille, joita sidottiin näkyvällä tavalla pään ja
ranteiden ympäri. Mutta tällainen ei suonut Jumalan laille suurempaa sijaa mielessä
ja sydämessä. Näitä pergamentteja kannettiin vain ulkonaisina merkkeinä
kiinnittämään toisten huomiota. Niiden luultiin antavan niiden käyttäjille hurskaan
muodon, joka herättäisi kansan kunnioitusta.” - Aikakausien toivo s. 586
Kunnianhimo aseman saavuttamiseksi
4. Sen sijaan, että olisivat kehittäneet nöyryyttä ja vaatimattomuutta, missä
nämä johtajat erottuivat? Miten itsevanhurskaudesta voi tulla meille
samanlainen ongelma? Matt. 23:6
”Näillä selvillä sanoillaan Kristus paljasti sen itsekkään kunnianhimon, joka aina
tavoitteli asemaa ja valtaa, teeskennellen nöyryyttä, vaikka sydän oli täynnä ahneutta
ja kateutta. Kun ihmisiä kutsuttiin pitoihin, vieraat pantiin istumaan
arvojärjestyksessä, ja ne, joille annettiin kunniakkaimmat paikat, saivat eniten
huomiota ja erikoisia suosionosoituksia. Fariseukset pyrkivät aina osallistumaan tästä
kunniasta. Tällaista menettelyä Jeesus moitti. Hän nuhteli myös sitä turhamaisuutta,
joka ilmeni »rabbi» tai »mestari» nimen tavoittelussa. Hän sanoi, etteivät sellaiset
nimitykset kuuluneet ihmisille vaan Kristukselle. Papit, kirjanoppineet ja
hallitusmiehet, lain selittäjät ja palvelijat olivat kaikki veljiä, saman Isän lapsia.
Jeesus teroitti kansalle, ettei heidän tulisi antaa kenellekään ihmiselle sellaista
kunnianimeä, joka osoittaisi hänen hallitsevan heidän omaatuntoaan tai uskoaan.”
- Aikakausien toivo s. 582
5. Oliko arvonimen ja aseman tavoittelu rajoittunut vain Jeesuksen ajan
johtajiin? Vaikka emme käytäkään noita täsmälleen samoja termejä, minkä
korottamiseen saatamme syyllistyä? Matt. 23:7-10
”Jos Kristus nyt olisi maan päällä, ja näkisi ympärillään niitä, jotka käyttävät
arvonimeä »kunnianarvoinen»1) eikö Hän jälleen sanoisi: »Älkää antako kutsua
itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus?» Raamattu sanoo
Jumalasta: »Pyhä ja peljättävä (reverend) on Hänen nimensä.» Ps. 111:9. Kenelle
ihmisolennolle sopii tällainen arvonimi? Miten vähän onkaan ihmisellä sellaista
viisautta ja vanhurskautta, jota se ilmaisee! Kuinka monet niistä, jotka sen ottavat
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itselleen, tulkitsevatkaan väärin Jumalan nimeä ja luonnetta. Voi, miten usein
kätkeytyykään maallista kunnianhimoa, itsevaltiutta ja mitä kauheimpia syntejä
korkean ja pyhän viran kirjaillun kaavun alle!” - Aikakausien toivo s. 587
Oikean vastalääkkeen käyttäminen
6. Mikä on ylpeyden loppu? Mikä on nöyryyden tulos? Sananl. 18:12 alkuosa
Sananl. 15:33 Matt. 23:11, 12 Matt. 20:26, 27
”Kristus oli yhä uudelleen opettanut, että siveellinen arvo määrää tosi suuruuden.
Taivaan silmissä luonteen suuruuteen kuuluu toisten ihmisten hyväksi eläminen,
rakkauden ja laupeuden tekojen tekeminen. Kristus, kunnian kuningas, palveli
langenneita ihmisiä.” - Aikakausien toivo s. 587
Miettimiskysymys: Kuinka on mahdollista olla nöyrä ajatuksessa, tunteessa ja
toiminnassa, jotta saisi Jumalan siunauksen?
”Mitä enemmän näkee Jumalan luonteesta, sitä nöyremmäksi tulee, ja sitä matalampi
on arvio itsestä. Tämä on todellakin todiste siitä, että on ottanut Jumalan vastaan ja
että on yhteydessä Jeesukseen Kristukseen. Ennen kuin olemme nöyriä ja alistumme,
emme voi väittää todeksi, että meillä olisi käsitystä Jumalan luonteesta. Ihminen
saattaa ajatella, että hänellä on ylivertaisia kykyjä. Hienot kyvyt, opit, puhetaidot,
toiminta ja kiihko saattaa sokaista silmän ja ilahduttaa, ja herättää niiden ihailun,
jotka eivät osaa katsoa pinnan alle. Mutta ennen kuin nöyryys ja vaatimattomuus
liittyy näihin muihin lahjoihin, nähtävissä on vain itsekunnioitusta ja itsekorotusta.
Jos ei jokaista lahjaa pyhitetä Herralle, jos ne, joille Herra uskoi lahjansa, eivät etsi ja
ylistä sitä armoa, joka yksin tekee heidän lahjoistaan jumalalle kelpaavia, he ovat
Herran silmissä sopimattomia palvelijoiksi.” - Sons and Daughters of God s. 68
7. Mikä saa meidät olemaan kompastuskivenä muiden hengellisessä elämässä,
sen sijaan että olisimme avuksi? Miten tällainen vaara voidaan välttää? Matt.
23:13 Luuk. 11:52
”Vääristelemällä Kirjoituksia papit ja lainoppineet sokaisivat niiden mielen, jotka
muuten olisivat saaneet tietoa Kristuksen valtakunnasta ja siitä sisäisestä,
jumalallisesta elämästä, joka on välttämätöntä tosi pyhyyteen pääsemiseksi.”
- Aikakausien toivo s. 587, ks. myös The Story of Redemption s. 361
Mietiskelyä varten
”Kristuksen nuhde fariseuksille sopii niihin jotka ovat menettäneet sydämestään
ensimmäisen rakkautensa. Kylmä, lainopillinen uskonto ei voi johtaa sielua
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Kristuksen luo, koska se on rakkaudeton, Kristuksen uskonto. Kun paastoaminen ja
rukoukset suoritetaan itsevanhurskaassa hengessä, ne ovat Jumalalle vastenmielisiä.
Juhlalliset jumalanpalvelukset, uskonnollisten seremonioiden piiri, ulkoinen
nöyrtyminen, näyttävät uhrit, kaikki julistaa maailmalle todistusta, että näiden
asioiden tekijä pitää itseään vanhurskaana. Nämä seikat herättävät huomiota
muotomenojen noudattajassa ja hän sanoo: 'Tämä ihminen on valmis taivaaseen.'
Mutta se on vain petosta. Teot eivät osta meille pääsyä taivaaseen. Yksi suuri
uhrilahja, joka on annettu, on riittävä kaikille, jotka uskovat.”
- (MS 154, 1897)Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 5 s. 1098
*****
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Fariseusten syyllisyys
osa 2
”Herra odottaa palvelijoidensa auttavan toisia kunnostautumaan elämässä ja
luonteessa. Hän on antanut kaiken apunsa niiden käyttöön, jotka palvelevat Häntä.
Koko maailmankaikkeus seuraa kristittyä sellaisena, joka kilvoittelee voittaakseen,
juosten kilpajuoksunsa, saavuttaakseen voittopalkinnon, kuolemattomuuden
seppeleen; mutta jos se, joka väittää seuraavansa Kristusta, ei ilmaise sitä, että hänen
vaikuttimensa ovat tämän maailman yläpuolella tässä suuressa koetuksessa, jossa on
kaikki voitettavana ja kaikki hävittävänä, ei hänestä koskaan tule voittajaa. Hänen
täytyy käyttää kaikkia hänelle uskottuja voimiaan, jotta hän voittaisi maailman; lihan
ja paholaisen, Pyhän Hengen voimalla, jota on tarjottu yltäkylläisesti.”
- God's Amazing Grace s. 271
Oman hyödyn vuoksi toimiminen
1. Miten pitkälle fariseukset menivät leskien kohtelussa? Mitä ennustus sanoo
viimeisten päivien muotomenojen ja ulkonaisen uskonnollisuuden
esittämisestä? Matt. 23:14 2. Tim. 3:1 2. Tim. 3:5
”Fariseuksilla oli suuri vaikutusvalta kansaan, ja he käyttivät sitä palvelemaan omia
etujaan. He saavuttivat hurskaiden leskien luottamuksen ja esittivät heille, että heidän
velvollisuutensa oli antaa omaisuutensa uskonnollisiin tarkoituksiin. Saatuaan heidän
rahansa haltuunsa nämä viekkaat vehkeilijät käyttivät ne omaksi hyväkseen.
Salatakseen epärehellisyyttään he pitivät pitkiä rukouksia julkisilla paikoilla ja olivat
olevinaan hyvin hurskaita. Kristus sanoi tämän ulkokultaisuuden tuottavan heille sitä
suuremman tuomion. Sama moite voidaan kohdistaa meidänkin aikanamme moniin,
jotka tunnustavat olevansa hurskaita. Heidän elämänsä on itsekkyyden ja ahneuden
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tahraama, mutta he heittävät kaiken ylle näennäisen puhtauden vaipan, ja näin he
voivat jonkin aikaa pettää lähimmäisiään. Mutta he eivät voi pettää Jumalaa. Hän
näkee sydämen jokaisen aivoituksen ja tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan.”
- Aikakausien toivo s. 588
Tuotettu hedelmä yhtäpitävänä puun luonteen kanssa
2. Oliko mahdollista, että kääntymättömien fariseusten lähetystyöllä olisi ollut
hyviä tuloksia, tuoden ihmisiä Herran tykö? Samoin tänä päivänä, onko sillä
arvoa, että kääntymätön ihminen saarnaa voimallista sanomaa
vakuuttaakseen toisia? Matt. 23:15
”Jumala tahtoo meidän antavan virheettömän todistuksen hengellisestä elämästä
sanoissa joita puhumme ja rukouksissa, joita esitämme. Emme nauti täyttä siunausta
jonka Herra on meille valmistanut, koska emme pyydä uskossa. Jos harjoittaisimme
uskoa elävän Jumalan sanaan, saisimme mitä rikkaimman siunauksen. Olemme
häpeäksi Herralle uskon puuttumisella, siksi emme voi antaa toisille elämää elävällä,
kohottavalla todistuksella. Emme voi antaa sitä, mitä meillä ei ole.”
- PH130 Camp Meetings, Their Object and How to Conduct Them s. 34
”Herra oli opettanut kansalleen, että hän oli viinitarhan omistaja ja että he olivat
saaneet kaiken hallussaan olevan häneltä käyttääkseen sen uskollisesti hänen
hyödykseen. Mutta papit ja opettajat eivät suorittaneet pyhän virkansa tehtäviä niin
kuin olisivat käsitelleet Herran omaisuutta. He riistivät häneltä järjestelmällisesti
varoja ja mahdollisuuksia, joita hän oli uskonut heille työnsä edistämiseksi. Heidän
ahneutensa sai pakanatkin halveksimaan heitä. Ja näin pakanamaailma sai tilaisuuden
tulkita väärin Jumalan luonnetta ja hänen valtakuntansa lakeja.” Kristuksen
vertaukset s. 215.
Soveliaisuuteen mukautuminen
3. Kuinka vakavasti he käsittivät tietyt valat? Mikä on tänä päivänä tulos, jos
käsitämme suhteelliseksi jonkin sellaisen, mikä pitäisi käsittää
sitoumukseksi? Matt. 23:16-19
”Papit tulkitsivat Jumalan vaatimuksia oman väärän ja ahtaan käsityskantansa
mukaan. He uskalsivat tehdä tarkan eron eri syntien suhteellisen suuruuden välillä,
sivuuttaen muutamat kevyesti ja pitäen anteeksiantamattomina sellaisia, jotka ehkä
olivat mitättömämpiä. He olivat valmiit rahasta vapauttamaan ihmisiä lupauksistaan.
Jopa he joskus suuresta rahasummasta jättivät huomioonottamatta raskaitakin
rikoksia. Samalla nämä papit ja hallitusmiehet toisissa tapauksissa julistivat ankaria
tuomioita mitättömistä rikkomuksista.” - Aikakausien toivo s. 591

Sapattikoululäksyt

31

4. neljännes 2013

Fanaattisuus ja turhanpäiväisyys
4. Mitä Vapahtaja sanoi heidän uutterista laskelmistaan ja kymmenysten
maksustaan pienissä, merkityksettömissä asioissa , kun he laiminlöivät
tärkeät asiat? Matt. 23:23
”Näillä sanoillaan Kristus jälleen tuomitsee pyhien velvollisuuksien väärinkäytön.
Hän ei syrjäytä itse velvollisuutta. Kymmenysjärjestelmä oli Jumalan- säätämä, ja
sitä oli noudatettu aikojen alusta asti. Aabraham, uskovaisten isä, maksoi
kymmenykset kaikesta, mitä hän omisti. Juutalaiset hallitusmiehet tunnustivat
kymmenystenmaksamisvelvollisuuden, ja se oli oikein, mutta he eivät antaneet
kansan menetellä sen oman käsityksen mukaan. Jokaista tapausta varten laadittiin
mielivaltaisia sääntöjä. Määräykset olivat tulleet niin monimutkaisiksi, että niitä oli
mahdotonta toteuttaa. Kukaan ei tiennyt, milloin kaikki vaatimukset oli täytetty.
Jumalan antama järjestelmä oli oikeudenmukainen ja kohtuullinen, mutta papit ja
rabbiinit olivat tehneet siitä rasittavan taakan. Kaikki Jumalan määräykset ovat
johdonmukaisia. Kristus tunnusti kymmenysten maksamisen velvollisuudeksi, mutta
Hän osoitti, ettei sillä voinut puolustaa muiden velvollisuuksien laiminlyömistä.
Fariseukset maksoivat hyvin tarkat kymmenykset puutarhakasveista, kuten mintuista,
tilleistä ja kuminoista, koska se ei maksanut heille paljon ja antoi heistä sen
käsityksen, että he olivat tarkkoja ja hurskaita. Samalla heidän turhat määräyksensä
rasittivat kansaa ja hävittivät kunnioituksen tätä Jumalan itsensä määräämää
järjestelmää kohtaan. Ne täyttivät ihmisten mielen joutavalla hiustenhalkomisella
ja käänsivät heidän huomionsa pois tärkeistä totuuksista.” - Aikakausien toivo s. 592
5. Mitä tapahtuu, kun ihminen kadottaa taivaallisen mittapuun ja alkaa esittää
omia arvojaan ja käsitteitään? Miten pitkälle fariseukset menivät näissä
asioissa? Matt. 23:24 Joh. 7:21-24 Joh. 18:28
”Samalla tavalla olivat rabbiinit vääristelleet muitakin lakeja. Moosekselle annetuissa
määräyksissä kiellettiin syömästä mitään saastaista. Sianlihan ja joidenkin muittenkin
eläinten lihan käyttö oli kielletty, koska se saattoi tuoda vereen epäpuhtaita aineksia
ja lyhentää ikää. Mutta fariseukset eivät jättäneet näitä säädöksiä sellaisiksi, jollaisina
Jumala oli ne antanut, vaan menivät niissä äärimmäisyyksiin. Muun muassa kansaa
vaadittiin siivilöimään kaikki käyttämänsä juomavesi, jotta siihen ei jäisi
pienintäkään eliötä, joka voitaisiin laskea kuuluvaksi saastaisiin eläimiin. Asettaen
vastakkain nämä turhanpäiväiset vaatimukset ja heidän todelliset syntinsä Jeesus
sanoi fariseuksille: »Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette
kamelin!»” - Aikakausien toivo s. 592
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Tunnustus vastaan aito hyvyys
6. Onko pelkkä uskonnon tunnustaminen Herralle arvokasta? Mikä on
tilamme, jos esitämme itsestämme hyvän ulkomuodon, mutta sydämiämme
johtavat epäpyhät intohimot? Matt. 23:25, 26
”Pelkkä hyvyyden tunnustaminen on arvotonta. Se, joka pysyy Kristuksessa, on
kristitty. … Ellei Jumalan mielestä tule ihmisen mieli, jokainen pyrkimys
puhdistautua on hyödytön, koska on mahdotonta ylentää ihminen muuten kuin
Jumalan tiedon kautta.” - (Kirje 13, 1893) Seventh-day Adventist Bible Commentary
vol. 7, s. 951
”Niiden jotka olisivat voittajia täytyy pohtia ja laskea pelastuksen hinta. Vahvojen
inhimillisten intohimojen pitää olla alistettuja, riippumattomuus täytyy tuoda
Kristuksen hallittavaksi. Kristityn täytyy ymmärtää, ettei hän ole itsensä oma.
Hänellä tulee olemaan houkutuksia vastustettavanaan ja taisteluja taisteltavanaan
omia taipumuksiaan vastaan; Jumala ei hyväksy puolinaista palvelusta. Tekopyhyys
on Hänelle kauhistus. Kristuksen seuraajan täytyy mennä uskossa eteenpäin ja nähdä
Hänet, joka on näkymätön. Kristus on hänen kallein aarteensa, hänen kaikki
kaikessa.” - God's Amazing Grace s. 271
7. Mitä tapahtuu niille, jotka esiintyvät uskovaisina vaikka eivät ole hyviä
ihmisiä? Sen sijaan, että ulkoinen olemus korjattaisiin, millaiseen
vanhurskauteen meidän tulisi pyrkiä päivittäin? Matt. 23:27, 28 Matt. 7:21,
22 Matt. 5:6
”Kuten valkaistut ja kauniiksi koristellut haudat sisälsivät mätäneviä jäännöksiä,
samoin pappien ja hallitusmiesten ulkonainen pyhyys salasi heidän pahuutensa.”
- Aikakausien toivo s. 593
”Päälle ehkä näkyy loistetta ja ihminen voi olla, kuten Jeesus kuvaili ”valkeita
hautoja” täynnä mädännäisyyttä ja kuolleitten luita. Mutta kaikki sielun epäkohdat
ovat Hänelle avoimia, Hän tuomitsee oikeamielisesti, ja jos ei sieluun istuteta
totuutta, se ei voi johtaa elämää. Maljan ulkopuolen puhdistaminen ei tee samalla
astiasta puhdasta. Nimellinen totuuden vastaanottaminen on hyvä siihen asti kuin sitä
kestää, ja kyky antaa uskollemme syy on hyvä saavutus, mutta jos totuus ei mene tätä
syvemmälle, ei sielu koskaan pelastu. Sydän on puhdistettava kaikesta moraalisesta
saastasta.” - (Kirje 13, 1893) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 7 s. 951
Mietiskelyä varten
”Tämä kokemus on oleellinen kaikille niille, jotka julistavat Kristuksen nimeä, koska
sen vaikutus muuttaa käytöstä ja pyhittää kristityn elämän vaikutuksen toisiin.
Kristittyjen liiketoimet ja kanssakäyminen maailman ihmisten kanssa on pyhitetty
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Kristuksen armon kautta, ja missä tahansa he ovatkin, heidän ympärilleen muodostuu
siveellinen ilmapiiri, jolla on voimaa hyvään, sillä se hengittää Mestarin henkeä. Se,
jolla on Kristuksen mieli, tietää että hänen ainoa turvallinen suuntansa on pysyä
lähellä Jeesusta, seuraten elämän valoa. Hän ei hyväksy työtä tai vihkiydy liikkeeseen
joka estää häntä tavoittamasta täydellistä kristityn luonnetta. 'Ei kukaan, joka sodassa
palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet
palkannut.' 2 Tim. 2:4” - God's Amazing Grace s. 271
*****
23
Sapattina 7. joulukuuta 2013

Tottelemattomuus ja sen seuraukset
”Uskottomien juutalaisten asema valaisee niiden välinpitämättömien ja epäuskoisten
kristinuskon tunnustajien tilaa, jotka tahallisesti ovat tietämättömiä laupiaan
ylimmäisen pappimme työstä. Kun ylimmäinen pappi vertauskuvallisessa
palveluksessa meni kaikkein pyhimpään, oli kaikkien Israelin lasten velvollisuus
kokoontua pyhäkön ympärille ja nöyryyttää sielunsa mitä vakavimmalla tavalla
Jumalan edessä, jotta saisivat syntinsä anteeksi eikä heitä erotettaisi seurakunnasta.
Kuinka paljon tärkeämpää onkaan, että me tänä sovituspäivää vastaavana tuomion
aikana olemme selvillä ylimmäisen pappimme työstä ja tiedämme, mitä
velvollisuuksia meillä on.” - Suuri taistelu s. 429
Profeettojen kunnioittaminen
1. Onko profeettojen hauta- tai syntymäpaikkamuistomerkkien rakentaminen
todiste siitä, että heidän opetuksensa ovat otetaan vastaan ja sitä seurataan?
Mikä on paras todiste siitä, että profeetoiden sanoma on otettu vastaan?
Matt. 23:29
”Osoittaakseen kunnioitustaan kuolleita profeettoja kohtaan juutalaiset kaunistivat
hyvin innokkaasti heidän hautojaan, mutta he eivät käyttäneet hyödykseen mitään
heidän opetuksiaan eivätkä välittäneet heidän nuhteistaan. Kristuksen päivinä
osoitettiin taikauskoista kunnioitusta vainajien leposijoja kohtaan, ja suuria summia
käytettiin niiden koristamiseksi. Jumalan silmissä tämä oli epäjumalanpalvelusta.
Osoittaessaan sopimatonta huomiota kuolleille ihmiset paljastivat sen, etteivät he
rakastaneet Jumalaa yli kaiken eivätkä lähimmäistään niinkuin itseään. Samanlaista
epäjumalanpalvelusta harjoitetaan suuressa määrin nykyäänkin. Monet ovat syyllisiä
leskien ja orpojen, sairaiden ja köyhien laiminlyömiseen rakentaessaan kalliita
muistomerkkejä vainajille. Aikaa, rahaa, ja työtä tuhlataan runsaasti tähän
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tarkoitukseen, samalla kun velvollisuudet eläviä kohtaan, jotka velvollisuudet Kristus
on selvästi esittänyt, laiminlyödään.” - Aikakausien toivo s. 593
Virheellinen rinnastus
2. Samalla kun fariseukset pitivät itseään parempina kuin isiään, mitä he tekivät
kaikista profeetoista suurimmalle ja Hänen sanomalleen? Onko hengellisesti
hyödyllistä vertailla itseään toisiin ihmisiin, jotka myös ovat syntisiä? Matt.
23:30
”Fariseukset rakensivat profeettain hautakammioita ja koristivat heidän hautojaan ja
sanoivat toisilleen: Jos me olisimme eläneet isämme päivinä, emme olisi olleet
osallisia heidän kanssaan Jumalan palvelijain vereen. Samalla he suunnittelivat
Hänen Poikansa murhaamista. Tämän tulisi olla opetukseksi meille. Sen tulisi avata
silmämme näkemään, millainen valta Saatanalla on pettää sellainen ihminen, joka
kääntyy pois totuuden valosta. Monet kulkevat fariseusten jälkiä. He kunnioittavat
niitä, jotka ovat kuolleet uskonsa tähden. He ihmettelevät juutalaisten sokeutta, kun
he kielsivät Kristuksen. Olisimmepa eläneet Hänen päivinään, he sanovat, niin
olisimme iloiten ottaneet vastaan Hänen opetuksensa, emmekä olisi milloinkaan
olleet syyllisiä niiden syntiin, jotka kielsivät Vapahtajan. Mutta kun kuuliaisuus
Jumalaa kohtaan vaatii itsensäkieltämistä ja nöyrtymistä, niin nämä samat henkilöt
paaduttavat omantuntonsa ja kieltäytyvät tottelemasta. Näin heissä ilmenee sama
henki kuin fariseuksissa, jotka Jeesus tuomitsi.” - Aikakausien toivo s. 593, 594
Samoja jalanjälkiä seuraten
3. Olivatko johtajat tietoisia suuresta vastuustaan? Mitä oli pian tapahtuva
kristityille, jotka palvelivat Jumalaa juutalaisissa synagoogissa? Matt. 23:3134
Mietintäkysymys: Miten voimme välttää toistamasta niiden ihmisten virheitä,
jotka elivät menneisyydessä?
”Vähän juutalaiset käsittivät, mikä hirveä vastuu sisältyi Kristuksen kieltämiseen.
Siitä ajasta alkaen, jolloin ensi kerran viaton veri vuoti, kun vanhurskas Aabel sai
surmansa Kainin kädestä, historia on toistanut itseään ja syyllisyys lisääntynyt.
Kaikkina aikoina profeetat olivat korottaneet äänensä kuningasten, hallitusmiesten ja
kansan syntejä vastaan, puhuen sanoja, jotka Jumala heille antoi, ja noudattaen Hänen
tahtoaan henkensä uhallakin. Sukupolvesta toiseen oli valon ja totuuden hylkääjien
kauhea rangaistus kasvamistaan kasvanut. Tämän rangaistuksen vetivät Kristuksen
viholliset nyt päälleen. Pappien ja hallitusmiesten synti oli suurempi kuin minkään
edellisen sukupolven. Hylätessään Vapahtajan he joutuivat vastuuseen kaikkien
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vanhurskasten miesten verestä, jotka oli surmattu Aabelista Kristukseen asti. Heidän
pahuutensa malja oli täyttymäisillään ääriään myöten. Ja pian se vuodatettaisiin
heidän päälleen kostotuomioina.” - Aikakausien toivo s. 594
Asenne profeettoja kohtaan
4. Muuttivatko juutalaiset johtajat omaa asennettaan pohtiessaan edeltäjiensä
käyttäytymistä? Mistä tällainen kauhea rikkomus oli peräisin? Matt. 23:35 2.
Aikak. 24:18-21
”Kirjanoppineet ja fariseukset, jotka kuuntelivat Jeesusta, tiesivät, että Hänen sanansa
olivat totta. He tiesivät, miten profeetta Sakarias oli tapettu. Jumalan lähettämien
varoitussanojen kaikuessa profeetan huulilta saatanallinen raivo valtasi
luopiokuninkaan, ja hänen käskystään profeetta surmattiin. Hänen verensä oli
syöpynyt itse temppelipihan kiviin, eikä sitä voitu poistaa, vaan se jäi siihen
todistukseksi langennutta Israelia vastaan. Niin kauan kuin temppeli seisoisi, siellä
olisi tuon vanhurskaan veren tahra huutaen Jumalalta kostoa. Kun Jeesus viittasi
näihin hirveisiin rikoksiin, kulki kauhun väristys läpi koko joukon. Katsoessaan
tulevaisuuteen Jeesus lausui, että juutalaisten katumattomuus ja heidän
suvaitsemattomuutensa Jumalan palvelijoita kohtaan tulisi olemaan tulevaisuudessa
sama kuin menneisyydessäkin. Profeettoja ja viisaita miehiä, täynnä uskoa ja Pyhää
Henkeä, kuten Stefanus, Jaakob ja monet muut, tuomittaisiin ja surmattaisiin. Käsi
kohotettuna taivasta kohden ja jumalallisen valon ympäröimänä Kristus puhui
tuomarina niille, jotka Hänen edessään olivat. Hänen äänensä, joka niin usein oli
kaikunut lempeänä ja kutsuvana, kuultiin nyt nuhtelevana ja tuomitsevana.
Kuuntelijoita värisytti. Hänen sanojensa ja katseensa jättämä vaikutelma ei tullut
koskaan häviämään.” - Aikakausien toivo s. 594, 595
Tuomion aikaan
5. Mitä Jeesus näki tulevaksi tuon sukupolven ylle, kun Hän oli tehnyt niin
monia vetoomuksia katumukseen johtajille, ilman minkäänlaista myönteistä
vastausta? Millainen oli Hänen äänensävynsä, kun Hän esitti nämä
varoitukset? Matt. 23:36
Miettimiskysymys: Millä hengellä kristitty kohtaa vaikeat tilanteet?
”Kristuksen viha kohdistui tekopyhyyttä ja niitä karkeita syntejä vastaan, joilla
ihmiset tuhosivat oman sielunsa, pettivät kansaa ja häpäisivät Jumalaa. Pappien ja
hallitusmiesten ulkokultaisessa, petollisessa järkeilyssä Hän näki saatanallisten
voimien työtä. Hän oli ankarasti ja syvällisesti tuominnut synnin, mutta Hän ei
lausunut koston sanoja. Hän tunsi pyhää vihaa pimeyden ruhtinasta kohtaan, mutta
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Hän ei silti esiintynyt kiihottuneena. Samoin kristittykin, joka elää sopusoinnussa
Jumalan kanssa ja joka omaa suloista rakkautta ja lempeyttä, tuntee vanhurskasta
vihaa syntiä kohtaan, mutta hän ei kiihkomielisenä rupea herjaamaan niitä, jotka
häntä herjaavat. Vieläpä kohdatessaan sellaisiakin, jotka pimeyden voimien
välikappaleina pitävät yllä vääryyttä, hän Kristuksen avulla säilyttää tyyneytensä ja
itsehillintänsä.” - Aikakausien toivo s. 595
Pitkämielisen rakkauden hyvästijättö
6. Katsoessaan juutalaisten uppiniskaista tottelemattomuutta, mitä suurta surua
Herra ilmaisi tuona hetkenä? Kuinka kapinallinen suunta voidaan kääntää?
Matt. 23:37
”Jumalallinen sääli kuvastui Jumalan Pojan kasvoilta Hänen antaessaan katseensa
viipyä temppelissä ja sen jälkeen kuulijoissaan. Hän huudahti syvän sydämen tuskan
ja katkerien kyynelten tukahduttamalla äänellä: »Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka
tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä
olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle!
Mutta te ette ole tahtoneet.» Tämä on eron tuskaa. Tässä Kristuksen valituksessa
Jumala paljastaa oman sydämensä. Se on Jumalan pitkämielisen rakkauden
salaperäinen hyvästijättö. Fariseukset ja saddukeukset olivat kummatkin vaiti. Jeesus
kutsui opetuslapsensa luokseen ja valmistautui lähtemään temppelistä, ei voitettuna ja
pakotettuna lähtemään vastustajainsa luota, vaan työnsä suorittaneena. Hän vetäytyi
voittajana taistelusta.” - Aikakausien toivo s. 595
Kunnes täydellinen muutos tapahtuu
7. Mitä tapahtui temppelille, kun johtajat ja kansa eivät halunneet ottaa vastaan
Poikaa? Kuinka pitkäksi aikaa se jäisi autioksi? Matt. 23:38, 39 2 Tess. 2:10
loppuosa, 11
Miettimiskysymys: Mitä meidän täytyy oppia Herran vakavasta varoituksesta?
”Mutta Israel kansana oli eronnut Jumalasta. Öljypuun luonnolliset oksat olivat
katkenneet. Katsahtaessaan viimeisen kerran temppeliin sisälle Jeesus sanoi
surullisen painokkaasti: »Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Sillä minä
sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon Hän, joka
tulee Herran nimeen'.» Tähän asti Hän oli kutsunut temppeliä Isänsä huoneeksi,
mutta nyt, kun Jumalan Poika lähtisi ulos noiden seinien sisäpuolelta, Jumalan
läsnäolo poistuisi ikuisiksi ajoiksi Hänen kunniakseen rakennetusta temppelistä.
Tästä lähtien sen muotomenot olisivat merkityksettömiä ja sen palvelukset
jumalanpilkkaa.” - Aikakausien toivo s. 596
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Mietiskelyä varten
”Ihmiset eivät voi rangaistuksetta hyljätä niitä varoituksia, joita Jumala armossaan
heille lähettää. Nooan aikana lähetettiin taivaasta sanoma maan päälle, ja ihmisten
pelastus riippui heidän suhtautumisestaan sanomaan. Kun he hylkäsivät varoituksen,
niin Jumalan Henki jätti syntisen sukukunnan, ja he hukkuivat vedenpaisumuksen
aaltoihin. Aabrahamin aikana armo lakkasi puolustamasta Sodoman rikollisia
asukkaita, ja taivaasta lähetetty tuli kulutti heidät kaikki, lukuunottamatta Lootia,
hänen vaimoaan ja kahta tytärtään. Samoin oli Kristuksen päivinä. Jumalan Poika
sanoi sukupolvensa uskottomille juutalaisille: »Katso, teidän huoneenne on jäävä
hyljätyksi.» Matt. 23: 38. Katsellessaan viimeisiä päiviä sama ääretön viisaus sanoo
niistä, jotka »eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua», että
»Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki
ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.» 2
Tess. 2: 10—12. Kun he hylkäävät hänen sanansa opetukset, hän ottaa heiltä pois
Henkensä ja jättää heidät niiden erehdysten valtaan, joita he rakastavat.”
- Suuri taistelu s. 429, 430
*****
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Sapattina 14. joulukuuta 2013

Keskustelu kreikkalaisten kanssa
”Miten Kristus voisi saattaa nämä ihmisparat siihen asemaan, ettei Saatana saisi
heistä ratkaisevaa voittoa? Miten Hän voisi osoittaa, ettei pelkkä opetuslapsen nimi
tehnyt heistä opetuslapsia tai oikeuttanut heitä samaan paikkaan Hänen
valtakunnassaan? Miten Hän voisi osoittaa, että rakastava palvelus, tosi nöyryys on
todellista suuruutta? Miten Hän voisi sytyttää rakkauden heidän sydämessään ja
saada heidät käsittämään, mitä Hän halusi kertoa heille?” - Aikakausien toivo s. 623
Yhteys etsivien sielujen kanssa
1. Mikä oli joidenkin kreikkalaisten toive, jotka olivat tulleet palvelemaan
Jumalaa juhlassa? Onko tänä päivänä monia, jotka haluavat tulla
tapaamaan Jeesusta ja kuulemaan Hänen sanomaansa? Joh. 12:20-22
”Mutta Kristus lähestyi työnsä päätöstä. Se suuri tapahtuma, joka ei koskenut vain
Juudan kansaa vaan koko maailmaa, oli juuri tulossa. Kun Jeesus kuuli tuon
innokkaan toivomuksen »Me haluamme nähdä Jeesuksen», johon toivomukseen
sisältyi koko maailman nälkäinen huuto, Hänen kasvonsa kirkastuivat, ja Hän sanoi:
»Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan.» Noiden kreikkalaisten pyynnöstä
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Hän näki vakuutuksen siitä, että Hänen suuri uhrinsa tuottaisi tuloksia. Samoin nämä
kreikkalaisetkin, jotka edustivat maailman eri kansoja, kansanheimoja ja kieliä,
tulivat katsomaan Jeesusta. Niin Kristuksen risti oli vetävä puoleensa ihmisiä kaikista
maista ja kaikkina aikoina. »Monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat
Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa.» Matt. 8: 11.” Aikakausien toivo s. 597, 598
Jumalan suunnitelman esittely
2. Mitä Jeesus sanoi kun Hän esitteli tärkeimmän aiheen ihmisille? Mitä Hän
näki niiden kiinnostuksessa, jotka olivat tulleet etsimään Häntä? Joh. 12:23
”Hetki oli tullut, jolloin Kristus kirkastettaisiin. Hän seisoi jo ristin varjossa, ja
kreikkalaisten pyyntö osoitti Hänelle, että Hänen antamansa uhri toisi paljon poikia ja
tyttäriä Jumalalle. Hän tiesi kreikkalaisten pian näkevän Hänet sellaisessa asemassa,
josta he eivät voineet uneksiakaan. He näkisivät Hänet Barabbaksen rinnalla, tuon
rosvon ja murhamiehen, jota vaadittaisiin vapautettavaksi ennen Jumalan Poikaa. He
saisivat kuulla kansan pappien ja hallitusmiesten yllyttämänä tekevän valintansa. Ja
kysymykseen: »Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan
Kristukseksi?» annettaisiin vastaus: »Ristiinnaulittakoon!» Matt. 27: 22. Jeesus tiesi,
että antamalla tämän sovitusuhrin ihmisten syntien tähden Hän saattaisi valtakuntansa
työn päätökseen ja saisi sen leviämään ympäri koko maailman. Hän palauttaisi kaiken
ennalleen, ja Hänen Henkensä saisi vallan. Hän loi hetkiseksi katseensa
tulevaisuuteen ja kuuli ääniä, jotka julistivat kautta maailman: »Katso, Jumalan
Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.» Joh. 1:29. Näissä muukalaisissa Hän näki
lupauksen suuresta sadosta, kun juutalaisia ja pakanoita erottava muuri murtuisi ja
kaikki kansat, kansakunnat ja kielet saisivat kuulla pelastussanoman. Tämän kaiken
odotus, Hänen toiveittensa täyttyminen ilmenee sanoissa: »Hetki on tullut, että
Ihmisen Poika kirkastelaan.» Mutta tapa, jolla tämä kirkastus tapahtuisi, ei voinut
häipyä Kristuksen mielestä. Hänen läheistä kuolemaansa seuraisi pakanain
kokoaminen. Vain Hänen kuolemansa voisi pelastaa maailman. Vehnänjyvän tavoin
Ihmisen Poika viskattaisiin maahan, kuolisi ja haudattaisiin ihmisten näkyvistä, mutta
Hän heräisi jälleen eloon.” - Aikakausien toivo s. 598, 599
Kuoleman välttämättömyys
3. Mikä kuolemaa seuraa? Mitä vertauskuvaa luonnosta Jeesus käytti
kuvaillakseen runsasta hedelmää, jonka Hänen kuolemansa tuottaisi? Joh.
12:24
”Jeesus kuvaili tulevaisuuttaan esittäen sen luonnosta otetuin vertauskuvin, jotta
opetuslapset ymmärtäisivät. Vasta kuolemallaan Hän sinetöisi varsinaisen tehtävänsä.
Hän sanoi: »Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja
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kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.» Kun
nisun jyvä putoaa maahan ja kuolee, se nousee oraalle ja tuottaa hedelmää. Samoin
Kristuksen kuolemakin tuottaisi hedelmää Jumalan valtakuntaan. Kasvikunnassa
vallitsevan lain mukaan Hänen kuolemansa seurauksena olisi elämä. Nisun jyvä, joka
säilyttää oman elämänsä, ei tuota mitään hedelmää. Se jää yksin. Kristus olisi voinut,
jos Hän olisi halunnut, säästää itsensä kuolemalta. Mutta jos Hän olisi niin tehnyt,
hän olisi jäänyt yksin. Hän ei voisi tuoda poikia ja tyttäriä Jumalalle. Vain uhraamalla
henkensä Hän saattoi antaa ihmiskunnalle elämän. Vain vaipumalla kuolleena maan
poveen Hänestä saattoi tulla tuon valtavan sadon siemen, tuon suuren joukon, joka
kaikista kansoista, kansanheimoista, sukukunnista ja kielistä on lunastettu Jumalalle.”
- Aikakausien toivo s. 599
4. Tähän selitykseen nojaten, mikä on säilyttämisen periaate? Mikä on
seurauksena, jos elää itselleen? Joh. 12:25
Miettimiskysymys: Oliko Jeesus ainoa, jonka piti kuolla, vai tapahtuuko sama
meidän syntisille taipumuksillemme?
”Tähän totuuteen Kristus liittää opetuksen itsensäuhraamisesta, joka jokaisen pitäisi
oppia: »Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä
maailmassa, on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.» Kaikkien, jotka haluavat
tuottaa hedelmää Kristuksen työtovereina, on ensin pudottava maahan ja kuoltava.
Heidän on annettava elämänsä maailman hädän vakoon. Itserakkauden ja oman edun
tavoittelun on kuoltava. Ja itsensäuhraamisen laki on itsesäilytyksen laki. Maamies
säilyttää viljansa viskaamalla sen pois. Niin on ihmiselämänkin laita. Antaminen
merkitsee elämää. Elämä, joka tahdotaan säilyttää, on vapaaehtoisesti annettava
Jumalan ja ihmisten palvelukseen. Ne, jotka Kristuksen tähden uhraavat elämänsä
tässä maailmassa, säilyttävät sen iankaikkiseen elämään. Itsekkäästi käytetty elämä
on kuin jyvä, joka syödään. Se katoaa, mutta ei lisäänny. Ihminen saattaa koota
itselleen kaiken, mitä voi; hän saattaa elää, ajatella ja toimia vain itseään varten,
mutta hänen elämänsä kuluu, eikä hänellä ole mitään. Itsensäpalvelemisen laki on
itsensätuhoamisen laki.” - Aikakausien toivo s. 600
Palveleminen ja opetuslapseus
5. Mitä sisältyy oikeaan opetuslapseuteen? Onko osittainen ystävyyssuhde
riittävä? Mitä luonnostaan seuraa pyhittyneestä opetuslapseudesta? Joh.
12:26
”»Jos joku minua palvelee», sanoi Jeesus, »seuratkoon hän minua; ja missä minä
olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on
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kunnioittava häntä.» Kaikki, jotka yhdessä Jeesuksen kanssa ovat kantaneet ristiä,
tulevat Hänen kanssaan osallisiksi Hänen kirkkaudestaan. Kristuksen ilo Hänen
nöyryytyksensä ja tuskansa keskellä oli se, että Hänen opetuslapsensa kirkastettaisiin
Hänen kanssaan. He ovat Hänen uhrinsa hedelmä. Hänen oman luonteensa ja
henkensä ilmeneminen heissä on Hänen palkkansa ja tulee olemaan Hänen ilonsa
kautta iankaikkisuuksien. Tästä ilosta he osallistuvat Hänen kanssaan, kun heidän
työnsä ja uhrinsa hedelmät näkyvät toisten sydämessä ja elämässä. He ovat
Kristuksen työtovereita, ja Isä kunnioittaa heitä, kuten Hän kunnioittaa omaa
Poikaansa.” - Aikakausien toivo s. 600
Uhraus näköpiirissä
6. Mitä ylivoimaista taakkaa Vapahtaja alkoi tässä vaiheessa tuntea? Mistä
ainoastaan Hän pystyi löytämään avun tähän edessään olevaan hyvin
vaikeaan koetukseen? Joh. 12:27
”Kreikkalaisten lähettämä sanoma, joka edeltäpäin kuvasi pakanain kokoamista, toi
Jeesuksen mieleen Hänen koko tehtävänsä. Koko lunastustyö kulki Hänen silmiensä
editse siitä alkaen, jolloin lunastussuunnitelma taivaassa laadittiin Hänen lähellä
olevaan kuolemaansa saakka. Salaperäinen pilvi näytti verhoavan Jumalan Pojan.
Lähellä olevat tunsivat sen synkkyyden. Hän istui ajatuksiinsa vaipuneena. Viimein
Hänen murheellinen äänensä katkaisi hiljaisuuden: »Nyt minun sieluni on järkytetty;
ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä.» Ajatuksissaan Hän
jo joi tuon katkeran maljan. Hänen ihmisluontonsa kauhistui tuota tuskan hetkeä,
jolloin näyttäisi siltä, kuin Jumalakin olisi Hänet hylännyt ja kaikki pitäisivät Häntä
rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Hän kavahti ajatusta joutua julkisen
huomion kohteeksi, tulla kohdelluksi pahimpana rikollisena ja kuolla häpeällinen ja
kunniaton kuolema. Aavistus tulevasta taistelusta pimeyden voimien kanssa, tunne
ihmiskunnan rikkomuksen hirvittävästä taakasta ja Isän viha syntiä kohtaan saivat
Jeesuksen sielun nääntymään ja tekivät Hänen kasvonsa kuolonkalpeiksi.”
- Aikakausien toivo s. 600, 601
7. Mistä Jeesus oli täysin tietoinen täyttäessään tehtäväänsä? Hän tarvitsi Isän
apua; kuinka paljon enemmän meidän pitäisi pyytää sitä apua
kohdataksemme koetuksemme ja täyttääksemme Hänen tehtävänsä? Joh.
12:27, loppuosa
”Sitten Hän nöyrästi alistui Isänsä tahtoon. Hän sanoi: »Sitä varten minä olen tähän
hetkeen tullut. Isä, kirkasta nimesi!» Vain Kristuksen kuoleman avulla voitiin
Saatanan valta kukistaa. Vain siten voitiin ihminen lunastaa ja Jumala kirkastaa.
Jeesus alistui kärsimään, Hän hyväksyi uhrin. Taivaan Majesteetti suostui kärsimään
Sapattikoululäksyt

41

4. neljännes 2013

syntienkantajana.” - Aikakausien toivo s. 601
Mietiskelyä varten
”On niitä, jotka tuovat julki pyhyyttä, jotka väittävät olevansa kokonaan Herran,
jotka vaativat oikeutta Jumalan lupauksiin, vaikka eivät ole kuuliaisia Hänen
käskyilleen. Nämä lain rikkojat vaativat kaikkea, mitä on luvattu Jumalan lapsille,
mutta se on vain omahyväisyyttä; niinkuin Johannes kertoi, että 'Joka sanoo, 'Minä
tunnen hänet', eikä pidä hänen käskyjänsä,se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.
Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaustotisesti täydelliseksi
tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä,
on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi.' Jeesus sanoo: 'Jos te pidätte minun
käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni
käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.” Joh. 15:10 Kuuliaisuus on opetuslapseuden
todellinen merkki. 'Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten
valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21” Gospel Workers (1892) s. 226, 227
*****
25
Sapattina 21. joulukuuta 2+13

Syvällisempiä opetuksia
”Minulle näytettiin, että Jumalan kansa viipyy liian kauan pilvien varjoissa. Ei ole
Hänen tahtonsa, että he eläisivät epäuskossa. Jeesus on valo eikä Hänessä ole
lainkaan pimeyttä. Hänen lapsensa ovat valon lapsia. He ovat uudistetut Hänen
kuvakseen ja kutsutut pimeydestä Hänen ihmeelliseen valkeuteensa. Hän on
maailman valo ja niin ovat myöskin ne, jotka seuraavat Häntä. He eivät vaella
pimeydessä, vaan heillä on elämän valo. Mitä innokkaammin Jumalan kansa pyrkii
jäljittelemään Kristusta, sitä itsepintaisemmin vihollinen vainoaa heitä! Mutta heidän
Kristus-läheisyytensä vahvistaa heitä tekemään vastarintaa kavalan vihollisemme
yrityksille vetää heidät pois Kristuksesta.” - Todistusaarteita 1 s. 143
Ääni taivaasta
1. Mitä Jeesus pyysi Isältään juuri ennen koettelemustaan? Kuinka Isän nimeä
voidaan kunnioittaa ja kirkastaa? Joh. 12:28, 29
Miettimiskysymys: Miten minun oma elämäni ja kokemukseni ylistää ja
kunnioittaa taivaallista Isää?
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”»Isä, kirkasta nimesi!» Hän sanoi. Kun Jeesus oli lausunut nämä sanat, tuli Hänen
yläpuolellaan olevasta pilvestä vastaus: »Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä
kirkastava.» Kristuksen koko elämä seimestä siihen hetkeen saakka, jolloin nämä
sanat lausuttiin, oli kirkastanut Jumalaa, ja tulevissa koetuksissa Hänen jumalallisinhimilliset. kärsimyksensä vielä kirkastaisivat Hänen Isänsä nimeä. Samalla kun
ääni kuului, leimahti pilvestä valo, joka ympäröi Kristuksen ikäänkuin Kaikkivaltiaan
aseet olisivat laskeutuneet Häntä tulisena muurina suojelemaan. Kansa katseli tätä
näkyä kauhun ja hämmästyksen vallassa. Kukaan ei uskaltanut puhua. Ääneti ja
henkeään pidättäen seisoivat kaikki, katse kiinnitettynä Kristukseen. Kun Isän
todistus oli kuultu, kohosi pilvi ja hajosi taivaalle. Näkyvä yhteys Isän ja Pojan välillä
oli joksikin aikaa katkennut.” - Aikakausien toivo s. 601
2. Mitä Jeesus sanoi, kun ääni kuului vahvistaen Hänen pyyntönsä? Mitä
tarkoitti, että viesti tuli etsivien tähden? Joh. 12:30
”»Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat: 'Häntä
puhutteli enkeli'.» Mutta tuon pyynnön esittäneet kreikkalaiset näkivät pilven,
kuulivat äänen, käsittivät sen tarkoituksen ja todella tunsivat Kristuksen, sillä heille
Hänet paljastettiin Jumalan lähettämäksi. Jumalan ääni oli kuulunut, kun Jeesus
kastettiin toimintansa alkaessa, ja toisen kerran kirkastusvuorella. Nyt Hänen
toimintansa lopulla se kuultiin kolmannen kerran suuremman joukon läsnäollessa ja
erikoisissa olosuhteissa. Jeesus oli juuri lausunut mitä vakavimman totuuden
juutalaisten tilasta. Hän oli esittänyt viimeisen vetoomuksensa ja julistanut heidän
tuomionsa. Nyt Jumala jälleen sinetöi Poikansa tehtävän. Hän tunnusti Hänet, jonka
Israel oli hylännyt. »Ei tämä ääni tullut minun tähteni», sanoi Jeesus, »vaan teidän
tähtenne». Se oli vakuuttavin todistus siitä, että Jeesus oli Messias, Isän antama
merkki siitä, että Jeesus oli puhunut totta ja oli Jumalan Poika.” - Aikakausien toivo
s. 601, 602
Tapahtumat jotka ympäröivät Hänen uhraamistaan
3. Kuinka Vapahtaja tarkasteli kärsimyksensä aikaa, joka oli juuri edessä?
Mikä
päätettäisiin
Hänen
koettelemuksensa,
kuolemansa
ja
ylösnousemuksensa kautta? Luuk. 22:53, loppuosa Joh. 12:31
”»Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse», jatkoi Jeesus, »nyt tämän maailman
ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän
kaikki tyköni.» Mutta sen Hän sanoi antaen tietää, minkäkaltaisella kuolemalla Hän
oli kuoleva. Tämä on maailman käännekohta. Jos minusta tulee ihmisten syntien
sovitus, niin maailma kirkastuu. Saatanan valta ihmissieluihin murtuu. Jumalan
turmeltu kuva palautetaan jälleen ihmiskuntaan, ja uskovien pyhien perhe on vihdoin
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perivä taivaallisen kodin. Tämä on Kristuksen kuoleman tulos. Vapahtaja vaipuu
mietteissään katselemaan sielunsa silmien edessä olevaa voitollista näkyä. Hän näkee
ristinkin, tuon julman, häpeällisen ristin kaikkine kauhuineen kunnian kirkastamana.”
- Aikakausien toivo s. 602
4. Mitä Herra tekee kaikille, jotka tulevat Hänen tykönsä? Samalla kun risti oli
suuri koetus, mikä oli sen tulos jokaiselle uskovalle? Joh. 6:44 Joh. 12:32, 33
”Mutta ihmisen lunastaminen ei ole ristin ainoa aikaansaannos. Jumalan rakkaus
ilmaistaan koko maailmankaikkeudelle. Tämän maailman ruhtinas heitetään ulos.
Saatanan Jumalaa vastaan esittämät syytökset tehdään tyhjiksi. Hänen taivasta
vastaan viskaamansa syyte kumotaan ainiaaksi. Enkelit kuten ihmisetkin vedetään
Lunastajan luo. »Kun minut ylennetään maasta», Hän sanoi, »niin minä vedän kaikki
tyköni».” - Aikakausien toivo s. 602
Jumalallisen valon tarve
5. Ymmärsivätkö kuulijat, että Messias uhrataan Jumalan Karitsana, Hän
nousee kuolleista ja astuu taivaaseen? Minkä kutsun Hän siksi heille esitti?
Joh. 12:34-36
”Ihmisille on opetettava, että Kristus on heille pelastus ja vanhurskaus. On Saatanan
suunnitelma pitää sielut uskomasta Kristukseen ainoana toivonaan. Kristuksen veri,
joka puhdistaa kaikista synneistä, toimii vain niille, jotka uskovat sen ansioon ja jotka
esittävät sen Isän edessä, kuten Aabel teki uhrissaan.” - Gospel Workers s. 162
”»Vaeltakaa, niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa.» Joh.
12: 35. Ne, jotka kääntyvät pois Jumalan antamasta valkeudesta, tai laiminlyövät sen
etsimisen, kun se on heidän ulottuvillaan, jätetään pimeyteen. Mutta Vapahtaja
todistaa: »Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän
valkeus.» Joh. 8: 12. Se, joka vilpittömästi pyrkii tekemään Jumalan tahdon, seuraten
vakavasti aikaisemmin annettua valoa, on saava suuremman valon. Sellaiselle sielulle
lähetetään taivaallista valoa säteilevä tähti johtamaan hänet kaikkeen totuuteen.” Aikakausien toivo s. 299, 230
6. Kun monet päämiehet uskoivat Jeesukseen, mitä toiset johtajat ja ihmiset
tekivät, huolimatta Jeesuksen opetuksesta, ihmeistä ja jumalallisuuden
osoituksista? Joh. 12:37-43
”Lukemattomia merkkejä oli annettu, mutta he olivat sulkeneet silmänsä ja
paaduttaneet sydämensä. Nyt, kun Isä itse oli puhunut eivätkä he voineet enää pyytää
merkkiä, he yhä kieltäytyivät uskomasta.” - Aikakausien toivo s. 602
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”Lainoppineet, fariseukset ja johtajat olivat päättäneet, etteivät näkisi totuuden
todisteita, ja he hylkäsivät suurimman osan ilmeisistä päätelmistä. Todistaakseen
uppiniskaisen epäuskonsa, he eivät jättäneet käyttämättä yhtään tilaisuutta tulkita
väärin, soveltaa väärin tai vääristellä Jeesuksen opetuksia. Kun ei ollut
mahdollisuutta soveltaa Kristuksen sanojen totuutta väärin, nämä miehet, jotka
käänsivät Jumalan neuvot itseään vastaan, alkoivat kysellä sellaisia asioita, jotka
eivät mitenkään liittyneet käsillä olevaan asiaan, saadakseen ihmiset kääntämään
huomionsa pois Jeesuksen opetuksista ja hylkäämään totuuden. Fariseukset eivät
sokeasti vastustaneet Kristuksen oppeja; totuus teki heidän mieliinsä syvän
vaikutuksen, mutta he vastustivat sitä ja pysyivät omissa näkemyksissään, sulkien
silmänsä vaikka heidän olisi pitänyt nähdä, paaduttivat sydämensä, vaikka heidän
olisi pitänyt kääntyä, jotta Kristus voisi parantaa heidät.” - (Reviw and Herald,
18.lokakuuta 1892) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 5 s. 1120
7. Keneen me luotamme, kun uskomme Jeesuksen sanomaan? Mitä tapahtuu
niille, jotka luottavat Häneen? Joh. 12:44-46
”»Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat Häneen, mutta fariseusten tähden he
eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagoogasta erotetuiksi.» He pitivät ihmisten
kiitosta suurempiarvoisena kuin Jumalan hyväksymistä. Pelastaakseen itsensä
häpeältä ja moitteelta he kielsivät Kristuksen ja hylkäsivät iankaikkisen elämän. Ja
miten monet ovatkaan vuosisatojen kuluessa tehneet samoin! Heihin kaikkiin
soveltuvat Vapahtajan varoittavat sanat: »Joka henkeänsä rakastaa, on sen
menettävä.» »Joka katsoo minut ylen», sanoi Jeesus, »eikä ota vastaan minun
sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on
tuomitseva hänet viimeisenä päivänä». Joh. 12: 48.” - Aikakausien toivo s. 603
Mietiskelyä varten
”Monet hylkäävät Herran sanat, ja monet ihmisten sanat otetaan vastaan valona ja
totuutena. Inhimillinen viisaus johtaa pois itsensä kieltämisestä, pyhityksestä ja
suunnittelee monia asioita, jotka saavat Jumalan sanomat olemaan vaikuttamatta.
Emme voi turvallisesti luottaa ihmisiin, jotka eivät ole läheisessä yhteydessä
Jumalaan. He hyväksyvät ihmisten mielipiteet, mutta eivät erota todellisen Paimenen
ääntä. Heidän vaikutuksensa johtaa monet harhaan, vaikka heidän silmäinsä eteen
kasataan todisteita todisteiden päälle, todistaen totuutta joka Jumalan kansalla pitäisi
olla.” - (Letter 1f, 1890) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 4, s. 1147
*****
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Tänään luetaan lähetyskertomus Isosta Britanniasta
26
Sapattina 28. joulukuuta 2013

Ajan merkit
”Vetoan seurakuntiemme jäseniin, että he eivät jättäisi huomiotta ajan merkkien
täyttymistä, jotka osoittavat selvästi, että loppu on lähellä.... ”Asiat, jotka liittyvät
meidän ikuiseen hyvinvointiimme, vaativat tänä päivänä kaiken huomiomme. Meillä
ei ole varaa antaa taivaallisille asioille toista sijaa.... Jumalan tuomiot ovat maan
päällä. Ne puhuvat vakavia varoituksia, sanoen: 'Olkaa valmiita: hetkenä, jona ette
luule, ihmisen Poika tulee.” - Maranatha s. 39, 106
Herra puhuu ajan merkkien kautta
1. Mitä mainitaan usein profeettojen muinaisissa kirjoituksissa? Mitä Jumala
teki Egyptissä Israelin kansan lähdön aikaan? 2 Moos. 10:2 Ps. 135:9 Dan.
6:27 Ap.t. 7:36
Miettimiskysymys: Mikä on Herran tarkoituksena Hänen aiheuttaessaan
erikoisia tapahtumia?
”Vetoan seurakuntiemme jäseniin, että he eivät jättäisi huomiotta ajan merkkien
täyttymistä, jotka osoittavat selvästi, että loppu on lähellä. Voi, kuinka moni ei ole
välittänyt sielunsa pelastumisesta; pian he valittavat suruissaan, 'Elonkorjuun aika on
ohi, kesä on loppunut, emmekä ole pelastettuja!'...Seurakunnissamme on monia, jotka
tietävät vain vähän tämän ajan totuudesta. Vetoan seurakuntiemme jäseniin, että he
eivät jättäisi huomiotta ajan merkkien täyttymistä, jotka osoittavat selvästi, että loppu
on lähellä.” - Maranatha s. 39, 106
Herralta tuleva neuvo
2. Jeesuksen sanojen mukaan, mikä on tärkeää, kun tulee tällaisia erikoisia
tapahtumia? Arvostivatko ja ymmärsivätkö juutalaiset näitä merkkejä?
Matt. 16:3
”Tarvitsemme tarkkaa, pyhittynyttä havaintokykyä. Tätä havaintokykyä ei pidä
käyttää toisten arvostelemiseen ja tuomitsemiseen, vaan ajan merkkien
havaitsemiseen. Meidän täytyy pitää sydämemme kaikessa uutteruudessaan, jotta
emme tee uskon haaksirikkoa. Ne, jotka laiminlyövät rukouksen näinä vaaran
päivinä, ne, jotka laiminlyövät yhdistymisen veljiensä kanssa etsiäkseen Herraa, jotka
ovat erillään Kristuksen nimeämistä seurakunnan työaseista, ovat vakavassa vaarassa
vahvistaa itseään omilla teillään, seuraten omia mielijohteitaan ja kieltäytyen
huomioimasta Herran kehotusta....” - In Heavenly Places s. 97
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Opetuslasten kiinnostus
3. Mitä opetuslapset kysyivät Jeesukselta vähän ennen Hänen tehtävänsä
loppua? Mitä Jeesus sanoi rakastetulle temppelille tulevan tapahtumaan?
Matt. 24: 1,2
”Kun Kristuksen huomiota kiinnitettiin temppelin loistoon, niin mitä sanattomia
ajatuksia mahtoikaan liikkua Hänen mielessään Hänen seisoessaan siinä kansansa
hylkäämänä? Hänen edessään oleva näky oli todella kaunis, mutta Hän sanoi
murheellisena: »Näen sen kyllä. Rakennukset ovat todella ihmeelliset. Te näytätte
näitä muureja, joita pidätte murtumattomina, mutta kuulkaa minun sanojani: 'Tähän ei
ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta'.»” - Aikakausien toivo s. 605
4. Mikä Jeesuksen lause liittyen temppeliin oli opetuslapsien erityinen
kiinnostuksen kohde? Mitä he kysyivät Häneltä, kun he olivat kaupungin
ulkopuolella Öljymäellä? Matt. 24:3
Miettimiskysymys: Kenelle tämä ennustus annettiin?
”Kristus oli lausunut nämä sanat suuren kansanjoukon kuullen, mutta kun Hän oli
yksin, Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas tulivat Hänen luokseen Hänen istuessaan
Öljymäellä. »Sano meille», he lausuivat, »milloin se tapahtuu, ja mikä on Sinun
tulemuksesi ja maailman lopun merkki?» Jeesus ei vastannut opetuslapsille esittäen
erikseen Jerusalemin hävityksen ja tulemuksensa suuren päivän. Hän kuvaili nämä
kaksi tapausta toisiinsa sekaantuneina. Jos Hän olisi paljastanut opetuslapsille tulevat
tapahtumat sellaisina, kuin Hän ne näki, eivät he olisi voineet kestää tuota näkyä.
Säälistä heitä kohtaan Hän sekoitti näiden kahden suuren ahdingon kuvaukset, jättäen
opetuslapset itsekseen miettimään niiden merkitystä. Kun Hän viittasi Jerusalemin
hävitykseen, Hänen profeetalliset sanansa ulottuivat tuon tapauksen yli siihen
lopullisen hävityksen päivään, jolloin Herra on nouseva paikaltaan rankaisemaan
maata sen pahuuden tähden, eikä se enää kätke vertansa eikä peitä tapettujansa. Tätä
puhetta ei pidetty vain opetuslapsille, vaan myös niille, jotka elävät tämän maailman
historian viimeisinä aikoina.” - Aikakausien toivo s. 605
Uskonnolliset merkit
5. Vastauksena heidän kysymyksiinsä, mikä oli ensimmäinen varoitus, jonka
Hän antoi heille? Kuka esittäisi olevansa Jumalan sanansaattaja? Matt. 24:4,
5
”Kääntyen opetuslapsiinsa Kristus sanoi: »Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä
monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.»
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Monta väärää messiasta tulee ilmestymään väittäen tekevänsä ihmeitä ja selittäen,
että Juudan kansan vapautuksen hetki on tullut. Nämä eksyttävät monta. Kristuksen
sanat täyttyivät. Hänen kuolemansa ja Jerusalemin piirityksen välillä esiintyi monta
väärää messiasta. Mutta tämä varoitus on annettu niillekin, jotka elävät tänä
maailmanaikana. Samaa petosta, jota harjoitettiin ennen Jerusalemin hävitystä, on
harjoitettu kautta aikojen ja tullaan harjoittamaan edelleen.” - Aikakausien toivo s.
605
Merkit yhteiskunnassa
6. Mitä muita hyvin ahdistavia tapahtumia tulisi tapahtumaan Jeesuksen
ennustuksen mukaan? Matt. 24:6-8
”Ennen Jerusalemin hävitystä ihmiset kamppailivat vallasta. Keisareita murhattiin.
Nekin, joiden arveltiin olevan lähinnä valtaistuinta, tapettiin. Oli sotia ja sanomia
sodista. »Näin täytyy tapahtua», sanoi Kristus, »mutta tämä ei ole vielä (Juudan
kansan) loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan,
ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on
synnytystuskien alkua.» Kristus sanoi, että kun rabbiinit näkevät nämä merkit, he
selittävät niiden olevan Jumalan rangaistustuomioita niille kansoille, jotka pitävät
Hänen valittua kansaansa valtansa alla. He selittävät näiden merkkien ennustavan
Messiaan tuloa. Älkää eksykö: ne ovat Hänen rangaistustuomioittensa alkua. Ihmiset
ovat katsoneet vain itseensä. He eivät ole katuneet eivätkä kääntyneet, että minä
voisin heidät parantaa. Merkit, joiden he sanovat ennustavan heidän vapautustaan
orjuudesta, ovatkin merkkejä heidän perikadostaan.” - Aikakausien toivo s. 605, 606
Jumalan kansa koeteltuna
7. Mitä muuta Vapahtaja kertoi rakastetuille opetuslapsilleen, että tapahtuisi
ennen Jerusalemin tuhoa? Mitä tiedämme siitä, kuinka seurakunta oli
vihattu ja vainottu? Matt. 24:9 Apt. 8:1
”Kristityt saivat kokea kaikkea tätä. Isät ja äidit antoivat ilmi lapsensa. Lapset
antoivat ilmi vanhempansa. Ystävät kavalsivat toinen toisensa sanhedrinille.
Vainoojat toteuttivat aikomuksensa surmaamalla Stefanuksen, Jaakobin ja muita
kristittyjä.” - Aikakausien toivo s. 606
”Öljymäeltä Vapahtaja saattoi nähdä ne myrskytuulet, jotka olivat puhaltamaisillaan
apostolisen seurakunnan ylle. Ja etäämpänä tulevaisuudessa hänen silmänsä näki
raivoisan, tuhoa tuovan rajumyrskyn, joka raastaisi hänen seuraajiaan tulevina vainon
synkkinä aikakausina. Muutamin lyhyin mutta merkittävin lausein hän ennusti, miten
tämän maailman mahtajat tulisivat kohtelemaan Jumalan seurakuntaa. Matt. 24: 9,
21, 22. Kristuksen seuraajien olisi kuljettava samaa nöyryytysten, häpeän ja
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kärsimysten polkua, jota heidän Mestarinsakin oli kulkenut. Sama viha, joka
kohdistui maailman Vapahtajaan, kohtaisi myös kaikkia niitä, jotka uskovat hänen
nimeensä.” - Suuri taistelu s. 39
8. Minkä tyynnyttävän vakuutuksen Herra kuitenkin antoi liittyen näihin
vakaviin koetuksiin? Matt. 5:10-12 Matt. 24:13
”Koetuksissa ja vainoissa Jumalan kunnia – hänen luonteensa – paljastuu Hänen
valituissaan. Jumalan seurakuntaa, jota maailma vihaa ja vainoaa, kasvatetaan ja
kuritetaan Kristuksen koulussa. He vaeltavat maailmassa kaitaa tietä, heidät
puhdistetaan koettelemusten pätsissä. He seuraavat Kristusta ankarien taistelujen läpi.
He kärsivät kieltäymyksiä ja katkeria pettymyksiä, mutta tuskalliset kokemukset
opettavat heille, että synti tuo mukanaan syyllisyyttä ja murheita ja he oppivat
inhoamaan sitä. Koska he osallistuvat Kristuksen kärsimyksistä, he tulevat myös
osallistumaan hänen kirkkaudestaan. Pyhässä näyssä profeetta näki Jumalan kansan
loistavan voiton.” - Vuorisaarna s. 39, 40 Vuorisaarna s. 31
Mietiskelyä varten
”Ajan merkkien täyttyminen meidän ympärillämme osoittaa, että kaiken loppu on
käsillä. Vakavuuden tulisi vallata meidät. Meidän uinuvat voimamme tulisi herättää
toimimaan. ”Miten kummaa on se, että ne, joilla on ollut totuuden valo monia vuosia,
eivät ole vieneet sitä maailman pimeisiin paikkoihin. Koko maailma on liikkeessä.
Jumala kutsuu kansaansa heräämään unesta. Veljet ja sisaret, älkää enää arvostelko
toisianne, vaan arvostelkaa omia sanojanne ja vaikuttimianne. Meillä ei ole aikaa
käyttää vihollisen keinoja.... Kateus, ilkeys, viha, epäusko, jotka ovat kasvaneet
vankoiksi kasveiksi sielun puutarhassa, täytyy kitkeä ja heittää pois, ja täyttää niiden
paikat rakkaudella, kärsivällisyydellä, pidättäytymisellä, ystävällisyydellä,
hyväntahtoisuudella, sävyisyydellä, nöyryydellä....” - The Upward Look s. 79
*****

Lähetyskertomus Isosta Britanniasta
Luettavaksi sapattina 28. joulukuuta 2013
Erikoissapattikolehti kerätään sapattina 4. tammikuuta 2014
Yhdistynyt Kuningaskunta, joka tunnetaan myös Isona Britanniana ja Englantina,
on suuri saari länsipuolella Euroopan mantereetta. Taloudellisesti se on yksi
vahvimmista Euroopan maista. Saaren pinta-ala on 243610 neliökilometriä ( 94058
neliömailia). Sen rantaviiva on 12429km ( 7723 mailia ) . Väkiluku on noin 62,7
miljoonaa.
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Poliittisesti Yhdistynyt Kuningaskunta on Englannin, Walesin, Skotlannin ja
Pohjois-Irlannin liitto. Virallinen kieli on Englanti, vaikka muut äidinkielet
tunnustetaan, kuten skotlanninkieli, Irlanninkieli ja walesinkieli Britannia on
monikulttuurinen kansakunta, se koostuu 88,7 % valkoihoisista, 5,6% intialaisista,
2,7% mustista, 1,6% kiinalaisista ja muista ja 1,4 % monikansallisista ihmisistä.
Maa on pohjimmiltaan kristillinen kansakunta, uskonnonvapaudella on hyvä taso.
Protestantit muodostavat 60 % väestöstä, katoliset 14 %, muslimit 3 %, ja
buddhalaiset ja hindut 2 %, kun taas muut uskonnot, kuten juutalaiset, Jehovan
todistajat, Seitsemännen päivän adventistit ja muut ovat osuudeltaan 21 %. Kuten
monet muut länsimaat aineellisen rikkauden ja muut tekijöiden vaikutuksesta,
kiinnostus uskonnollisiin asioihin kuolee hyvin nopeasti tässä maassa.
Englannilla on hyvin rikas ja mielenkiintoinen historiallinen perintö , mukaan
lukien protestanttien uskonpuhdistus. Keskiajalla katolisen ylivallan aikana, yksi
ensimmäisistä uskonpuhdistajista koko kristikunnassa syntyi 1300-luvulla tässä
maassa. John Wycliff ," aamutähtenä uskonpuhdistuksessa" avasi silmät monille
pyhille kirjoituksille, jotka hänen aikanaan oli saatavilla vain muutamille oppineille
tutkijoille. Aivan
erityisellä
tavalla
hän
paljasti
vääriä
opetuksia
roomalaiskatolisuudesta kirjoittamalla ja julkaisemalla kirjoituksia. Hänen jälkeensä
pitkä lista muita arvostettuja uskonpuhdistajia syntyi Englannissa ja muissa Euroopan
maissa.
Sen jälkeen Adventtikirkon herääminen 1840-luvulla, nykyinen totuus kolmen
enkelin sanomasta otettiin vastaan Englannissa 1860-luvun puolivälissä, kun
uskonpuhdistusliike saavutti Englannin jo 1925 ja seurakunta perustettiin. Alussa
tämä sanoma sai hyvän vastaanoton Britanniassa, ja siellä oli hyvä määrä uskovia,
joista suurin osa asui Walesissa. Charles-perhe oli ensimmäinen, joka otti vastaan
sanoman. Toisia liittyi mukaan, ja uskovien määrä Walesissa kasvoi noin 25:een.
Scarboroughissa oli 10 jäsentä, kun Trentin Stockissa oli 4 jäsenen perhe. Kun
poliittiset ja taloudelliset paineet kasvoivat, tuli vaikeaksi esittää sanomaa sen
täydessä voimassa, jäsenet vanhenivat ja kuolivat, ja uusi sukupolvi ei voinut
elähdyttää sanomaa. Tänään meillä on vain muutamia jäseniä Englannissa. Jäseniä on
tällä hetkellä parikymmentä, koostuen pääasiassa maahanmuuttajista Chelmsfordissa,
josta hallinnoimme Britannian kentän toimintaa.
Tällä hetkellä seurakunnan johto Englannissa on kovasti keskittänyt voimansa
viemään lähetystyötä erityisesti Lontooseen, jossa kolme sielua äskettäin kastettiin.
Sisar Whitella oli erityinen sanoma lähetystyöhön liittyen tässä kaupungissa:
”Englannissa tehdään voimallista työtä. Valo, joka loistaa Lontoossa, loistaa säteitään
useammille alueille. Jumalalla on työ Englannissa, mutta englantia puhuvissa maissa
on Jumalan työ hirveästi laiminlyöty. Englantiin olisi tarvittu paljon enemmän
työntekijöitä ja paljon varoja. Lontoota on tuskin koskettu. Sydämeni liikuttui syvästi
kuin tilanne tuossa suuressa kaupungissa on esitelty minulle. Minua surettaa ajatella,
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että enempää varoja ei ole annettu tälle työlle kaikkialla Euroopassa. Minuun sattuu
kuin ajattelen työtä Sveitsissä, Saksassa, Norjassa ja Ruotsissa. Siellä on pari ihmistä,
jotka yrittävät viedä eteenpäin työn eri haaroja, kun siellä pitäisi olla satoja.
Pelkästään Lontoossa pitäisi työskennellä sata ihmistä. Herra merkitsee muistiin
työnsä laiminlyömisen, ja siitä on tehtävä raskas tili. " - Todistusaarteita, vol. 6 , s.
25, 26 .
Toivomme tekevämme parhaamme seurataksemme tätä todistusta. Yksi
ongelmista on, että Britannian kenttä on vasta äskettäin virallisesti rekisteröity.
Lisäksi, kuten uudella kentällä, tarvitsemme jumalanpalveluspaikan ja toimiston
huonekaluineen, kalusteineen ja toimistolaitteineen suorittaaksemme nykyaikaisia
toimintoja. Aiemmin Britannian seurakunta antoi paljon tukea pääkonferenssille
taloudellisesti ulottaen lähetystyötä muihin maihin. Mutta nyt, suuren tarpeen takia,
me pyydämme kenttien ja unionien tukea ympäri maailmaa liittämään kädet meidän
käsiimme ja pyrkimään auttamaan evankelista kampanjaamme, kuten myös
perustamaan uudelleen seurakunnan tässä maassa uudelle tasolle. Tällä hetkellä
Britannian kentällä, yhteistyössä pääkonferenssin kanssa, on tarkoitus saada pysyvä
evankeliumin saarnaaja Englantiin, joka hoitaa tätä työtä. Tällaiset suunnitelmat ja
velvoitteet, joita tällä kentällä ei ole koskaan aiemmin koettu, saa kenttämme
suurempien taloudellisten rajoitteiden alle. Tästä syystä pyydämme teidän
taloudellista tukeanne ensi sapattina. Anteliaat lahjanne ovat erittäin arvostettuja.
Olkoon Jumalan armo ja Hänen siunauksensa teidän kanssanne, kun vastaatte tähän
vetoomukseen.
Työtoverinne Kristuksessa, Parmenas N. Shirima

Sapattikoululäksyt

51

4. neljännes 2013

_____________________________________________________________________
Julkaisia: Seitsemännen Päivän Adventistien Kansainvälisen lähetysseurakunnan
Uskonpuhdistusliikkeen Pääkonferenssi www.imssda.org Toimituspaikka
Suomessa: Mastotie 10, 37800 Toijala www.spaup.org info@spaup.org
**********************************************************************
Sapattikoululäksyt
52
4. neljännes 2013

