Esipuhe
"Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu." (Joh.
7:46) - nämä sanat ilmaisivat niiden hämmästystä, jotka kuuntelivat
ensimmäistä kertaa Jeesusta Kristusta, maailman pelastajaa. Samaan
tapaaan Israelin hallitusmies sanoi Hänelle: "Ei kukaan voi tehdä niitä
tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa." Joh.
3:2. Ja toinen mies tunnusti: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan
poika." Mark. 15:39. Tässä neljänneksessä tutkimme ja opimme "tästä
Miehestä", Jeesuksesta Kristuksesta.
Jeesuksen elämä, työ ja opetukset ovat lunastussuunnitelman
perusta. Ne ovat pyhien kirjoitusten, iankaikkisen lain ja kaikkien
ennustusten täyttymisen ydin. Mikä siunaus ja onni meille
suodaankaan, jos Hän on elämämme päämäärä! Kun yksi
ensimmäisistä opetuslapsista, Andreas, tutustui Häneen, hän huudahti
"Me olemme löytäneet Messiaan', se on käännettynä Kristus" Joh.
1:41. Ja toinen opetuslapsi julisti ystävälleen täynnä onnea: "Me
olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat
kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista" Joh. 1:45.
Jeesus on Jumalan Karitsa - pelastuksen Toivo. Hän on meidän
Vapahtajamme, ja Hän suo jokaiselle luokseen tulevalle vapauden
synnistä ja kuolemasta. Hän yksin voi auttaa, koska "Eikä ole
pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä
ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." Apt. 4:12. Hänen
elämänsä on rakkauden suurin ilmentymä, ja sen kautta evankeliumin
sanoma saavuttaa ja valloittaa ihmisten sydämet. Ottakaamme Hänet
hengellisen elämämme Herraksi ja pitäkäämme Häntä vierellämme
jatkuvasti. Seuratkaamme Hänen esimerkkiään ja näemme hyvin pian
lähetystyömme täyttymyksen.
"Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka
hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja
istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle." Hebr. 12:2 - tämä on
Jumalan sanan kutsu. Hän on vanhurskauden Aurinko, joka valaisee
koko maailman, ja Hänen suurin toiveensa on, että me heijastamme
Hänen valoaan jokaisessa sanassamme ja teossamme.
Mooseksen kasvot loistivat hänen palattuaan leiriin, vietettyään
aikaa Siinain vuorella Jumalan kanssa(2. Moos 34:29). Ja kun

opetuslapset olivat oppineet Jeesukselta, jopa Israelin hallitusmiehet
"tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa." Apt. 4:13.
Tämä tapahtuu myös tänä päivänä jos vaellamme Herran yhteydessä.
Rakkaat veljet ja sisaret kaikkialla maailmassa, rukoilkaamme
hartaasti ja jatkuvasti tämän neljänneksen aikana, että Vapahtajan
elämän opetukset, joita tutkimme, olisivat ravintoa Hänen
seurakunnalleen, Hänen lihansa tulisi meidän lihaksemme, ja että
Hänen henkensä tulisi meidän hengeksemme. Tämä on meidän
vilpitön toiveemme ja rukouksemme.
- Pääkonferenssin veljet
Jeesuksen elämä, työ ja opetukset
Erikoissapattikoulukolehti on omistettu Etiopialle
Muista antaa uhrilahjasi rakkauden ja kiitollisuuden ilmaisuna
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Sana oli Jumalan luona
"Mutta samalla kun Jumalan sana puhuu Kristuksen inhimillisyydestä
Hänen ollessaan maan päällä, se puhuu myös selvästi Hänen ikuisesta
olemassaolostaan. Sana oli olemassa pyhänä olentona, jopa
iankaikkisena Jumalan Poikana, Isänsä yhteydessä. Iankaikkisista
ajoista lähtien Hän oli liiton Välittäjä, se, jossa maailman kaikki
kansallisuudet, niin juutalaiset kuin pakanatkin, tulevat siunatuiksi, jos
he hyväksyvät Hänet. 'Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.'
Ennen kuin ihmisiä tai enkeleitä oli luotu, Sana oli Jumalan luona, ja
Sana oli Jumala." -Selected Messages
Hänen iankaikkinen olemassaolonsa
1. Mitä hyviä uutisia löytyy Vanhasta testamentista koskien

Israelin Hallitsijan iankaikkista olemassaoloa? Miika 5:2.
"'Ennen kuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin,
iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala.' Ps. 90: 2. Tässä
Kristuksen olemassaolo jo ennen Hänen maanpäällistä elämäänsä
esitetään elävinä valonsäteinä, jotka lähtevät iankaikkiselta
valtaistuimelta. 'Nyt yhdy laumaksi, sinä hyökkääjäin ahdistama tytär!
Meitä piiritetään, he lyövät sauvalla poskelle Israelin tuomaria. Mutta
sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen
joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa,
jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista." -Miika 5:1,
2." -Selected Messages
2. Mitä profeetta Jesaja vahvisti Hänen ikuiseen olemassaoloonsa
liittyen? Jes. 9:6 [5].
"Mutta kaikkeuden Valtias ei suorittanut hyvää työtään yksin. Hänellä
oli läheinen työtoveri, joka osasi arvostaa hänen aikomuksiaan ja iloita
hänen kanssaan luotujen olentojen onnellistamisesta. 'Alussa oli Sana,
ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan
tykönä' (Joh. 1: 1, 2). Kristus, Sana, Jumalan ainoasyntyinen, oli yhtä
iankaikkisen Isän kanssa - yhtä luonnoltaan, luonteeltaan ja
aikomuksiltaan - ainoa olento, joka saattoi täysin ymmärtää kaikkia
Jumalan aikeita ja tarkoituksia. 'Hänen nimensä on: Ihmeellinen
neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas' (Jes.
9:6). Hän on Jumalan Poika, 'jonka alkuperä on muinaisuudesta'
(Miika 5: 1), ja hän sanoo itsestään: 'Kun hän taivaat valmisti, olin
minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle, kun hän teki
vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman,
kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä
yli, kun hän vahvisti maan perustukset, silloin minä hänen sivullansa
hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään' (Sananl. 8:27 30)." -Patriarkat ja profeetat s. 12.
Sanoma Hänen iankaikkisesta olemassaolostaan vahvistettu
3. Mitä Raamattu sanoo Sanasta aikojen alussa? Mitä Hän pani
täytäntöön? 1. Joh. 1:1; Joh. 1:1.

"Tulemalla asumaan meidän kanssamme Jeesuksen oli ilmaistava
Jumala sekä ihmisille että enkeleille. Hän oli Jumalan Sana, ' Jumalan
ilmitotu ajatus." -Aikakausien Toivo s. 9
"Kuka on Kristus? Hän on elävän Jumalan ainoa Poika. Hän on Isälle
kuin sana, joka ilmaisee ajatuksen - kuin kuultavaksi tehty ajatus.
Kristus on Jumalan sana. Kristus sanoi Filippukselle, 'Joka on nähnyt
minut, on nähnyt Isän.' Hänen sanansa olivat Jumalan sanojen kaiku.
Kristus oli Jumalan kaltainen, Hänen kunniansa kirkkaus, Hänen
persoonansa kuva."
Jeesuksen oma todistus
4. Mitä Jeesus sanoi omasta olemassaolostaan ennen ihmiseksi
tulemistaan? Matt. 22:41-46; Joh. 8:58.
"Puhuessaan omasta olemassaolostaan, Kristus kantaa mielen ajassa
taaksepäin läpi päivämäärättömien aikakausien. Hän vakuuttaa meille,
että milloinkaan ei ollut aikaa, jolloin Hän ei ollut läheisessä
yhteydessä ikuisen Jumalan kanssa. Hän, jonka ääntä juutalaiset
kuuntelivat silloin, oli ollut Jumalan kanssa yhtä." -The Signs of the
Times
5. Miksi Hän nimittää Itseään Raamatun viimeisellä sivulla?
Miksi? Ilm. 22:13.
"Jeesus Kristus on Alfa ja Omega, Vanhan testamentin ensimmäinen
luku ja Uuden testamentin Ilmestyskirja. Molemmat kohtaavat
Kristuksessa. Aadam ja Jumala ovat tehneet sovinnon toisen Aadamin
kuuliaisuuden kautta. Hän saattoi loppuun Saatanan kisauksien
voittamistyön ja lunasti Aadamin häpeällisen epäonnistumisen ja
lankeemuksen." -S.D.A Bible Commentary
"Kaikki suuret kirjoitusten totuudet yhtyvät Kristuksessa; oikein
ymmärrettyinä, kaikki johtavat Häneen. Esitettäköön Kristus
pelastussuunnitelman alfana ja omegana, alkuna ja loppuna. Esittäkää
ihmisille sellaisia asioita, jotka vahvistavat heidän luottamustaa
Jumalaan ja Hänen Sanaansa ja johtavat heidät tutkimaan niiden
opetuksia itse." -Review and Herald

Taivaassa ennen Hänen lihaksi tulemistaan
6. Mikä suhde Isän ja Pojan välillä oli ennen aikojen alkua? Joh.
1:1; Joh. 17:24.
"Ikuisista ajoista Herra Jeesus Kristus oli yhtä Isän kanssa, Hän oli
'Jumalan kuva', Hänen suuruutensa ja ylevyytensä kuva, 'Hänen
kirkkautensa säteily'." -Aikakausien Toivo s. 9
"Herra, Jeesus Kristus, pyhä Jumalan Poika, oli olemassa ikuisuudesta
erillisenä persoonana, mutta oli silti yhtä Isän kanssa. Hän oli
katoamaton taivaan kunnia. Hän oli taivaallisten joukkojen komentaja,
ja Hän sai enkeleiden kunnianosoitukset oikeutenaan. Tämä ei ollut
Jumalan ryöstämistä. 'Herra loi minut töittensä esikoiseksi,
ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua. Iankaikkisuudesta minä
olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista. Ennen kuin
syvyyksiä oli, synnyin minä. Ennen kuin oli lähteitä, vedestä rikkaita.
Ennen kuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kuin kukkuloita
synnyin minä, kun hän ei ollut vielä tehnyt maata, ei mantua, ei
maanpiirin tomujen alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, olin minä
siinä, kun Hän veti piirin syvyyden pinnalle.'" -Review and Herald
7. Mitä Hänestä kerrotaan Raamatussa ajalta, ennenkuin Hän tuli
maan päälle? Joh. 1:1; Fil. 2:6; Joh. 17:5; Hebr. 1:3.
"Taivaalliset enkelit olivat nähneet Jumalan pojan kunnian, jonka hän
jakoi Isänsä kanssa ennen maailman luomista, ja he odottivat
kiinnostuneina hänen ilmestymistään maan päälle suurimmaksi iloksi
kaikille ihmisille." Suuri taistelu s. 313
"Käytyään sisälle taivaan porteista, Kristus joutui enkelien ihailevan
palvonnan kohteeksi. Niin pian kuin nämä kunnianosoitukset
päättyivät, Pyhä Henki laskeutui opetuslasten ylle vuolaina virtoina, ja
Kristus todella nyt kirkastui sillä kirkkaudella, mikä Hänellä oli isän
tykönä iankaikkisuudesta asti." -Apostolien teot s. 38, 39
Pohdiskeltavaksi
"Toinen vaarallinen erhe on se oppi, joka kieltää Kristuksen
jumaluuden ja väittää, ettei hän ollut olemassa ennen tähän maailmaan
tuloaan... Sitä ei voi ottaa vastaan, vääntämättä kieroon Raamatun

kirjoituksia mitä karkeimmalla tavalla. Se ei ainoastaan madalla
ihmisten käsitystä lunastustyöstä, vaan myös rikkoo perustukset
uskolta Raamattuun Jumalan ilmoituksena... Jos ihmiset hylkäävät
innoitetun sanan todistukset Kristuksen jumaluudesta, heidän
kanssaan on turha keskustella tästä asiasta... Kellään, joka suosii tätä
väärää oppia, ei voi olla oikeaa käsitystä Kristuksen lähetystyön
luonteesta eikä Jumalan suuresta suunnitelmasta ihmisen
pelastamiseksi." -Suuri Taistelu s. 513.
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Hänen työnsä maailman alussa
"Ja tämä tulee olemaan lunastettujen tutkistelun aiheena halki ikuisten
aikojen. Kun Jumalan luomis- ja lunastustyötä ajatellaan, uusia
totuuksia avautuu jatkuvasti näille pohdiskeleville ja ihmetteleville
mielille. Oppiessaan lisää ja lisää Jumalan viisadesta, rakkaudesta ja
voimasta, heidän mielensä laajenevat jatkuvasti ja onnensa lisääntyy
lakkaamatta." -Testimonies for the Church
Näkyvän ja näkymättömän luominen
1. Mitä Raamattu sanoo muiden maailmojen olemassaolosta?
Kuka loi ne? Hebr. 1:2; 1 Kor. 8:6; Joh. 1:3.
"Mutta vaikka Jumalan sana puhuu Kristuksen inhimillisyydestä
Hänen ollessaan maan päällä, se puhuu myöskin päättäväisesti Hänen
iankaikkisesta olemassaolostaan. Sana oli olemassa pyhänä
olemuksena, jopa ikuisena Jumalan Poikana, ja se oli yhteydessä
Isäänsä. Ammoisista ajoista lähtien Hän oli liitonsopimuksen välittäjä,
se yksi, jossa kaikki maailman kansallisuudet, sekä juutalaiset että
pakanat, siunattaisiin, jos he vain hyväksyvät Hänet. 'Sana oli Jumalan
tykönä, ja Sana oli Jumala' (Joh. 1:1). Ennen kuin ihmiset tai enkelit
luotiin, Sana oli Jumalan luona, ja oli Jumala.
"Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole

syntynyt mitään, mikä syntynyt on." (Joh. 1:3). Jos Kristus loi kaiken,
Hän oli olemassa ennen kaikkea. Tästä puhuvat sanat ovat niin
päättäväisiä, ettei kenenkään tarvitse jäädä epätietoisuuteen siitä, että
Kristus oli Jumala, sanan korkeimmassa merkityksessä. Hän oli
Jumalan kanssa ikuisista ajoista lähtien, ja kaiken yläpuolella oleva
Jumala, siunattu." -Selected Messages
2. Mitä muuta ja kuka muu sisältyi Jumalan suurenmoiseen
luomistyöhön? Kol. 1:16; Job. 38:4, 7.
"Kristus, sana, Jumalan ainokainen Poika, oli yhtä iankaikkisen Isän
kanssa - yhtä luontonsa, mielenlaatunsa ja tarkoitustensa suhteen ainoa maailmankaikkeudessa oleva olento, joka sai olla osallisena
kaikissa Jumalan neuvoissa ja aikomuksissa. Kristuksen kautta Isä loi
kaikki taivaalliset olennot. 'Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja
mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoon
valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja' (Kol. 1:16), ja koko
taivas osoitti samaa kuuliaisuutta Kristusta kuin Isääkin kohtaan."
-Suuri taistelu s. 485; katso myö Patriarkat ja profeetat s. 34, 37(eng.
kielisen version sivunumerot).
"Isä työskenteli Poikansa kanssa kaikkien taivaallisten olentojen
luomistyössä. 'Sillä hänessä luotiin kaikki... olkoot ne valtaistuimia tai
herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja
häneen' (Kol. 1:16). Enkelit ovat Jumalan palvelijoita, he loistavat
Hänen läsnäolonsa ikuista kirkkautta, ja kiiruhtavat voimakkain
siiveniskuin toteuttamaan Hänen tahtoaan. Mutta Poika, Jumalan
voitelema, 'hänen olemuksensa kuva', 'hänen kirkkautensa säteily,
'kantaen kaikki voimansa sanalla', on kaikkien niiden Herra (Hebr.
1:3)." -That I may Know Him
3. Miten Raamattu kertoo taivaan ja maan luomisen? Ps. 33:6,9;
Efe. 3:9; Hebr. 1:10.
"Alussa Jumala ilmeni kaikissa luomistöissä. Kristus se levitti taivaat
ja laski maan perustukset. Hänen kätensä asetti maailmat avaruuteen
ja muodosti kedon kukat. 'Sinä... joka voimallasi vahvistat vuoret.'
'Hänen on meri, sillä Hän on sen tehnyt.' Ps. 65: 7; 95: 5. Hän täytti

maan kauneudella ja ilman laululla. Ja kaikkeen mitä on maassa,
ilmassa ja taivaalla, Hän kirjoitti sanoman Isän rakkaudesta."
-Aikakausien Toivo s. 10.
Lunastussuunnitelman luominen
4. Miten ja missä lunastussuunnitelma muotoiltiin? Ilm. 13:8.
"Suunnitelma laadittiin taivaassa." -Testimonies for the church
"Pelastussuunnitelma oli laadittu ennen maan luomista, sillä Kristus
on teurastettu Karitsa 'hamasta maailman perustamisesta' (Ilm. 13: 8)."
-Patriarkat ja profeetat s. 43, 44.
"Sanat 'minun aikani ei ole vielä tullut' viittaavat siihen tosiasiaan, että
Kristuksen elämän jokainen teko oli sen suunnitelman täyttymystä,
joka oli ollut olemassa iankaikkisista ajoista asti. Ennen kuin Hän tuli
maan päälle, tämä suunnitelma oli Hänelle selvillä, täydellinen
jokaista yksityiskohtaansa myöten." -Aikakausien Toivo s. 128.
5. Kuinka Raamatussa kuvataan tuota suunnitelmaa? 1 Tim. 3:16.
"Kun pohdiskellaan Kristuksen elämää ja hänen tehtävänsä luonnetta,
sanan valo loistaa yhä kirkkaammin joka kerta, kun koetetaan löytää
totuus. Jokainen uusi tutkimus paljastaa jotakin mielenkiintoisempaa,
kuin siihen mennessä on saatu selville. Aihe on ehtymätön. Kristuksen
ihmiseksi tulossa, hänen sovintouhrissaan ja välittäjän tehtävässään
riittää ahkerallekin opiskelijalle tutkittavaa niin kauan kuin aikaa
kestää. Ja kun hänen katseensa tapaa taivaan lukemattomine
vuosineen, hän huudahtaa: 'Suuri on jumalisuuden salaisuus.'"
-Kristuksen vertaukset s. 93.
6. Milloin tämä ikuinen lunastussuunnitelma tuli ihmisten
tietoon? Room. 16:25.
"Lunastussuunnitelma ei ollut mikään Aadamin lankeamisen jälkeen
laadittu suunnitelma. Se oli sen salaisuuden ilmaisu, 'joka kautta
ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta' Room. 16:25. Se oli niiden
periaatteiden perustus. Jumala ja Kristus tiesivät alusta alkaen
Saatanan luopumuksen ja ihmisen lankeamisen tuon luopion

pettämistaidon tähden. Jumala ei ollut säätänyt synnin olemassaoloa,
mutta Hän näki edeltäkäsin sen olemassaolon ja valmistui tämän
kauhean tapauksen varalle. Niin suuresti Hän rakasti maailmaa, että
lupasi antaa ainoan Poikansa, 'ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä'. Joh. 3: 16."
-Aikakausien Toivo s. 12.
7. Mikä toivon- ja voitonlupaus annettiin Eedenissä heti
lankeamisen jälkeen? 1 Moos. 3:15; Jes. 43:1.
"Raamatun keskeinen aihe, jonka ympärille kaikki muu koko kirjassa
keskittyy, on lunastussuunnitelma, Jumalan kuvan palauttaminen
ihmissieluun. Eedenissä julistettuun tuomioon liitetystä ensimmäisestä
toivon vihjeestä Ilmestyskirjan viimeiseen loistavaan lupaukseen: 'ja
näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa' (Ilm.
22: 4) Raamatun jokaisen kirjan jokaisen kohdan pääsisällyksenä on
tämä ihmeellinen aihe: ihmisen kohottaminen Jumalan voiman avulla,
Jumalan, joka 'antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen kautta.' (1 Kor. 15: 57)" -Elämä ja kasvatus s. 120.
Mietiskeltäväksi
"On monia, jotka sydämessään syyttävät Jumalaa kovaksi hallitsijaksi,
koska Hän vaatii heidän omaisuuttaan ja palveluksiaan. Mutta me
emme voi tuoda Jumalalle mitään, mikä ei ole jo Hänen. 'Kaikki tulee
sinulta', sanoi kuningas Daavid, 'ja sinun omastasi me olemme sinulle
antaneet.' Kaikki on Jumalan omaa, ei vain luomisen, vaan myös
lunastuksen kautta. Kaikki tämän ja tulevan elämän siunaukset
annetaan meille Golgatan ristillä leimattuina." -Review and Herald
3
Sapattina 17. tammikuuta 2009

Sana tuli ihmiseksi
"Jeesus, taivaan mahtava Hallitsija, jätti kuninkaalliset salit ja tuli

kirouksen kalvamaan ja turmelemaan maailmaan. Hän otti ylleen
meidän luontomme, jotta Hän voisi ihmiskädellään ympäröidä
ihmissuvun ja samaan aikaan tarttua pyhällä kädellään
Kaikkivaltiuteen,
ja
siten
yhdistää
kuolevaisen
ihmisen
kuolemattomaan Jumalaan. Meidän Lunastajamme tuli maailmaan
näyttämään, miten ihmisen pitäisi elää varmistaakseen ikuisen elämän.
Meidän taivaallinen Isämme teki ikuisen uhrauksen antaessaan
Poikansa kuolla langenneen ihmisen tähden. Lunastuksestamme
maksetun hinnan pitäisi antaa meille ylevä kuva siitä, mitä meistä voi
tulla Kristuksen kautta." -Testimonies for the Church
Sanan tuleminen lihaksi
1. Mikä suuri muutos tapahtui Sanan persoonassa kun Hän tuli
tähän maailmaan? Joh. 1:14; 1 Tim. 3:16; Joh. 4:3.
"Oppi Kristuksen syntymisestä ihmisruumiiseen on salaisuus, 'Sen
salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista.' (Kol. 1:26). Se
on Jumaluuden suuri ja syvällinen salaisuus. 'Ja Sana tuli lihaksi ja
asui meidän keskellämme.' (Joh. 1:14). Kristus otti ylleen
ihmisluonnon, Hänen taivaallista luontoaan alempiarvoisen luonnon.
Mikään ei osoita yhtä hyvin Jumalan ihmeellistä nöyryytystä kuin
tämä. Hän 'rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainokaisen
Poikansa' (Joh. 3:16). Johannes esittää tämän ihmeelliset aiheen niin
yksinkertaisesti, että jokainen voi ymmärtää siinä esitetyt ajatukset, ja
valaistua." -Selected Messages
2. Minkä aseman kunniakas Sana otti kun Hän tuli maan päälle
ihmisenä? Filip. 2:7, 8; Hebr. 2:9.
"Taivaallisen neuvonpidon nimittämänä Jeesus tuli maan päälle
Opettajana. Hän ei ollut yhtään vähäpätöisempi kuin maailman Luoja,
Ikuisen Jumalan Poika. Jumalan rikas hyväntahtoisuus antoi Hänet
maailmaamme; ja täyttääkseen ihmisyyden tarpeet, Hän otti ylleen
ihmisluonnon. Taivaan joukkojen hämmästykseksi, Hän käveli maan
päällä Ikuisena Sanana. Täysin valmistautuneena, Hän lähti
taivaallisesta hovista tullakseen synnin turmelemaan ja saastuttamaan
maailmaan. Ihmeellisesti Hän liitti Itsensä ihmisluontoon. 'Sana tuli

lihaksi ja asui meidän keskellämme.' Jumalan ylitsevuotava hyvyys ja
rakkaus oli yllätys maailmalle, armon ilmaus, jonka pystyi
käsittämään, mutta josta ei pystynyt puhumaan." -Fundamentals of
Christian Education
Hänen lihaksi tulemisensa aika
3. Milloin hänen syntymänsä piti tapahtua ennustuksen mukaan?
Dan. 9:25.
"Vapahtajan tuleminen oli ennustettu jo Eedenissä. Kun Aadam ja
Eeva ensi kerran kuulivat lupauksen, he luulivat sen pian täyttyvän.
Riemuiten he tervehtivät esikoistaan toivoen hänen olevan
Lunastajan... Eenokin päivistä lähtien lupaus uudistettiin patriarkkain
ja profeettain välityksellä. Se piti yllä toivoa Hänen ilmestymisestään,
mutta Häntä ei kuitenkaan kuulunut. Danielin ennustus ilmaisi Hänen
tulemisensa ajan, mutta kaikki eivät käsittäneet oikein tätä
ennustusta." -Aikakausien Toivo s. 23.
4. Kuinka ennustus Messiaasta täyttyi? Gal. 4:4.
"Kuten tähdet järkkymättä kiertävät niille määrättyjä suuria ratojaan,
niin eivät myöskään Jumalan suunnitelmat tiedä kiireestä tai
viivyttelystä... Samoin taivaan neuvostossa oli päätetty Kristuksen
tulemisen hetki. Kun ajan suuri kello osoitti tuota hetkeä, Jeesus
syntyi Beetlehemissä.
'Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa.' Kaitselmus oli
ohjannut kansojen vaiheita ja inhimillisen pyrkimyksen ja vaikutuksen
suuntaa, kunnes koko maailma oli kypsä Vapahtajan tulolle. Kansat
olivat yhdistetyt yhden hallituksen vallan alle. Yksi kieli oli laajalle
levinnyt puhekielenä ja kaikkialla tunnustettu kirjakieleksi. Kaikista
maista kokoontuivat hajalla asuvat juutalaiset Jerusalemiin vuotuisiin
juhliinsa. Palattuaan asuinpaikkoihinsa he saattoivat levittää tietoa
Messiaan tulosta kautta maailman." -Aikakausien Toivo s. 23, 24.
5. Kun aika tuli täyteen, mikä hämmästyttävä sanoma annettiin
eräälle nuorelle naiselle? Luuk. 1:30-33.

Lihaksi tulleen Sanan tehtävä
6. Mikä oli lihaksi tulleen Sanan suuri tehtävä tässä maailmassa?
Matt. 1:21, 23; Luuk. 2:30-32.
"Ennen kuin maailman perustukset luotiin, Kristus, Jumalan
Ainokainen, lupautui tulemaan ihmissuvun Lunastajaksi mikäli
Aadam tekisi syntiä. Aadam lankesi, ja Hän, joka oli Isän kunnian
osallinen ennen maailman olemassaoloa, asetti syrjään kuninkaallisen
viittansa ja kruununsa ja astui alas korkeasta arvovallastaan
syntyäkseen imeväiseksi Betlehemissä, jotta Hän voisi lunastaa
langenneen ihmissuvun, vaeltamalla sen maankamaran päällä, missä
Aadam kompastui ja lankesi." -Selected messages
7. Miten pitkälle Hän meni pelastaakseen langenneet ihmiset?
Room. 8:3; Hebr. 2:14.
"Lunastussuunnitelmassa on salaisuuksia - Jumalan Pojan nöyryytys,
että Häntä voitiin pitää muodoltaan ihmisenä, Isän osoittama
ihmeellinen rakkaus ja alentuminen salliessaan Poikansa syntyä maan
päälle - jotka ovat taivaallisille enkeleille jatkuvan hämmästyksen
aihe. Apostoli Pietari sanoo, puhuessaan ilmestyksistä, joita on annettu
profeetoille koskien Kristuksen kärsimyksiä ja niitä seuraavaa
kunniaa, että ne ovat aiheita, joihin 'enkelitkin halajavat katsahtaa.'"
-Testimonies for the church
Mietiskeltäväksi
"Kristuksen ihmiseksi tuleminen oli uhrautuvaisuuden teko; Hänen
elämänsä oli jatkuvaa itse kieltäymystä. Suurin Jumalan rakkauden
kirkkaus ihmiskunnalle ilmeni Hänen ainoan Poikansa, joka oli Hänen
persoonansa kuvan ilmaus uhraamisena. Tämä on jumaluuden suuri
salaisuus. Jokaisen Kristusta seuraavan etuoikeus ja velvollisuus on
omata Kristuksen mieli. Ilman itse kieltäymystä ja ristin kantamista
me emme voi olla Hänen seuraajiaan." -Selected Messages Book
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Olosuhteet Hänen syntymänsä hetkellä
"Kristus nimitettiin Välittäjän toimeen luomisesta lähtien. Hänet on
asetettu ikuisista ajoista lähtien olemaan meidän sijaisemme ja
vakuutemme. Ennen tämän maailman luomista järjestettiin niin, että
Kristuksen jumaluus yhdistyy ihmisyyteen. '...Ruumiin sinä minulle
valmistit;' (Hebr. 10:5). Mutta Hän ei tullut ihmismuotoon enne kuin
aika oli täysi. Silloin Hän tuli meidän maailmaamme Beetlehemin
lapsena." -Selected Messages
Uuvuttava matka
1. Minkä pitkän matkan Maria taittoi raskautensa loppuvaiheilla?
Luuk. 2:1-5.
Sellainen matka Galilean Nasaretista Juudean Betlehemiin vaati koko
Samarian alueen ylittämistä; matkaa kertyi ainakin 120 kilomeriä.
Noina päivinä, ilman junaa, bussia tai autoa, se oli monen päivän
kävelymatka. Tämä ei olisi helppoa naiselle normaaleissa
olosuhteissakaan, joten voimme kuvitella miten rasittava matka sen on
täytynyt olla Marialle kulkea jalan tai aasin selässä raskautensa
viimeisinä päivinä!
Messiaan syntymä
2. Saavuttuaan väsyneenä ja uupuneena Betlehemiin, heidän
synnyinkyläänsä, löysivätkö Joosef ja Maria hyvän paikan
yöpyä yön yli? Mitä voidaan sanoa näiden kuninkaalliseen
sukuun kuuluvien vastaanotosta? Luuk. 2:26, 27.
"Enkelit seuraavat Joosefia ja Mariaa heidän matkatessaan kodistaan
Nasaretista Daavidin kaupunkiin.... Mutta tuossa kuninkaallisen
sukukunnan kaupungissa ei kukaan tunne eikä kunnioita Joosefia eikä
Mariaa. Väsyneinä ja kodittomina he vaeltavat kapean kadun päästä
päähän, kaupungin portilta sen itäiseen laitaan, turhaan etsien

leposijaa yöksi. Heille ei ole tilaa täpötäydessä majatalossa.
Vaatimattomassa rakennuksessa, missä eläimiä pidetään, he viimein
löytävät suojan, ja siellä syntyy maailman Vapahtaja." -Aikakausien
Toivo s. 31, 32.
3. Vertaa Jeesuksen syntymän ja lapsuuden olosuhteita oman
perhepiirisi olosuhteisiin. Luuk. 2:12, 16.
"Hänen syntymänsä oli vailla maallista suuruutta. Hän syntyi talliin ja
Hänet kapaloitiin seimeen; silti Hänen syntymäänsä kunnioitettiin
paljon enemmän kuin kenenkään ihmisen pojan. Taivaan enkelit
ilmoittivat paimenille Jeesuksen tulosta, ja Jumalan valo ja kunnia
heijastuivat enkeleiden todistuksesta. Taivaan joukot koskettelivat
harppujaan ja kunnioittivat Jumalaa. He julistivat langenneelle
maailmalle Jumalan Pojan tuloa täyttämään lunastussuunnitelmaa ja
tuomaan ihmisille kuolemansa kautta rauhan, onnen ja ikuisen elämän.
Jumala kunnioitti Poikansa tuloa ja enkelit ylistivät Häntä." -Early
Writings
Erilaisia tapoja vastaanottaa Vapahtaja
4. Vaikka jotkut ihmiset iloitsivat koko sydämestään Vapahtajan
syntymästä, mitä toiset tunsivat? Luuk. 2:8-11, 20; Matt. 2:3.
"Kedolla, missä Daavid poikasena oli kannut laumaansa, pitivät
paimenet vieläkin vartiota yöllä. Hiljaisina hetkinä he puhelivat
keskenään luvatusta Vapahtajasta ja rukoilivat kuningasta Daavidin
istuimelle. 'Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli... enkeli sanoi
heille... katso, minä ilmoitan teille suuren ilon... teille on tänä päivänä
syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra...'
Taivas ja Taivas ja maa eivät ole tänään kauempana toisistaan kuin
paimenten kuunnellessa enkelten laulua. Ihmiskunta on vieläkin yhtä
paljon taivaan huolenpidon kohteena kuin silloin, kun tavalliset
ihmiset arkiaskareissaan kohtasivat enkeleitä keskipäivällä ja
puhelivat taivaan sanansaattajien kanssa viinitarhoissa ja kedoilla.
Taivas voi olla hyvin lähellä meitä meidän suorittaessamme tavallisia
tehtäviämme. Enkelit taivaan kartanoista seuraavat niiden askeleita,
jotka kulkevat Jumalan asioilla." -Aikakausien Toivo s. 32, 33.

5. Mikä pelottava vaara kohtasi vastasyntynyttä Lasta ja hänen
vanhempiaan? Mikä profetia oli jo alkanut täyttyä? Matt.
2:13; Luuk. 2:34, 35.
"Monet, jotka eivät ikinä ole olleet kiusauksen edessä, vaikuttavat
olevan erinomaisia kristittyjä, heidän elämänsä näyttää viattomalta;
mutta Jumala näkee, että heillä on luonteenpiirteitä, jotka täytyy
paljastaa heille ennen kuin he voivat havaita ja korjata ne. Simeon
profetoi Pyhän Hengen innoittamana ja sanoi Marialle Jeesukseen
liittyen: 'Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousetukseksi
monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan - ja myös sinun
sielusi lävitse on miekka käyvä - että monen sydämen ajatukset
tulisivat ilmi.' Jumala kaitselmuksessaan asettaa meidät erilaisiin
asemiin, jotta voisimme harjoittaa mielen ominaisuuksia, jotka
kehittävät luonnettamme monenlaisissa tilanteissa." -Testimonies for
the Church
Jumalan tiet - vaikeita mutta täydellisiä
6. Minkä ohjeen enkeli antoi vähän myöhemmin Jeesuksen
vanhemmille säästääkseen Hänet kauhealta vaaralta? Kuinka
pitkä oli tämä toinen matka? Matt. 2:13, 14.
"Matka Betlehemistä Egyptiin oli yli kaksi kertaa niin pitkä kuin
Nasaretista Betlehemiin. Tämä tarkoittaa, että toinen matka vaati
vähintäänkin 270 kilometrin kävelemisen tai ratsastamisen.
Kuvitelkaa, miten monta päivää he matkustivat ja kuinka vaikea niin
pitkä matka on täytynyt olla taittaa pienen vauvan kanssa!
7. Tämän perheen kestämien vaikeuksien valossa, mikä suuri ero
on meidän oman ajattelumme ja Jumalan rakkaalle pojalleen
valitseman kohtalon välillä on? Jes. 55:8-11; Efe. 2:4, 5.
"Jumalan toimet kansansa suhteen vaikuttavat monesti salaperäisiltä.
Hänen tiensä eivät ole meidän teitämme eivätkä Hänen ajatuksensa
meidän ajatuksiamme. Monesti Hänen tapansa hoitaa asiat on niin
vastakkainen meidän suunnitelmiimme ja odotuksiimme, että olemme
hämmästyneitä ja hämmentyneitä. Me emme ymmärrä omaa

kieroutunutta luontoamme; ja monesti, kun palkitsemme itsemme
omien taipumustemme seurauksena, me imartelemme itseämme sillä,
että meillä on Jumalan mieli. Ja niinpä meidän täytyy tutkiskella
kirjoituksia ja rukoilla paljon, että Herra antaisi meille viisautta
lupauksensa mukaan." -Testimonies to Ministers and Gospel Workers
Mietiskeltäväksi
"Kristus alistui pilkkaan ja moitteisiin, ylenkatsomiseen ja
nöyryytykseen. Hän kuuli rakkautta, hyvyyttä ja armoa täynnä olevan
sanomansa julistettavan ja käytettävän väärin. Hän kuuli Itseänsä
kutsuttavan pahojen henkien ruhtinaaksi, koska Hän julisti olevansa
Jumalan Poika. Hänen syntymänsä oli yliluonnollinen, mutta Hänen
oma kansansa keskuudessa - niiden, joiden silmät olivat sokeita
hengellisille asioille - Hänen syntymäänsä pidettiin tahrana. Ei ollut
tippaakaan katkerinta suruamme, jota Hän ei olisi maistanut, ei
osaakaan kirouksestamme, jota Hän ei olisi kestänyt, että Hän voisi
tuoda monia poikia ja tyttäriä Jumalan luokse.
Sen tosiasian, että Jeesus oli tämän maan päällä surujen mies ja tuskan
tuttava, ja että Hän jätti taivaallisen kotinsa pelastaakseen langenneen
ihmisen ikuiselta turmelukselta, pitäisi painaa ylpeytemme tomuun, ja
saattaa häpeään kaiken turhamaisuutemme, sekä paljastaa meille
itseriittoisuuden synnin. Katsokaa, kun Hän tekee syntisen ihmisen
puutteet, koettelemukset ja kärsimykset omikseen. Emmekö ottaisi
mukaamme opetusta, että Jumala kärsi nämä sielun kärsimykset ja
kolhut synnin seuraamuksena?" -Selected Messages
Herra, korkea ja pyhä, nöyrä ja alhainen,
Sinä olet tuonut minulle näkyjen laakson,
missä asun syvyyksissä, mutta näen Sinut korkeuksissa;
synnin laaksoista katselen Sinun kunniaasi.
Anna minun oppia paradoksin kautta, että tie alas on tie ylös,
että olemalla alhainen on korkea,
että murtunut sydän on parantunut sydän,
että särjetty henki on riemuitseva henki,
että katuva sielu on voittoisa sielu,
että olemalla omistamatta mitään omistaa kaiken,

että ristin kantaminen on kruunun kantamista,
että antaminen on saamista,
että laakso on näkyjen paikka.
Herra, päiväsaikaan tähdet voi nähdä syvimmistä lähteistä,
ja mitä syvempi lähde on, sitä kirkkaampina Tähtesi loistavat;
anna minun löytää valosi pimeydessäni,
elämäsi kuolemassani,
Ilosi surussani,
armosi synnissäni,
rikkautesi köyhyydessäni,
kunniasi laaksossani.
Näkyjen Laakso: Keräelmä
muokannut Arthur Bennett

puritaanirukouksia

ja

-hartauksia,
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Jeesuksen lapsuus ja nuoruus
"Vapahtajan varhaiset vuodet ovat enemmän kuin esimerkki nuorille.
Ne ovat opetus, ja niiden pitäisi toimia rohkaisijana jokaiselle
vanhemmalle. Perheen ja naapuruston velvollisuuksien piiri on
ensimmäinen työkenttä niille, jotka toimivat auttaakseen
kanssaihmisiään. Ei ole tärkeämpää työkenttää kuin kodin perustajille
ja vartijoille omistautuminen. Millään muulla ihmisille luotetulla
työllä ei ole kauaskantoisempia ja suurempia tuloksia kuin isien ja
äitien työllä." -Ministry of Healing
Hänen varhaiset vuotensa
1. Mikä ihmeellinen tieto on annettu Jeesuksen kasvamisesta
lapsena? Miten oma tai lapsiemme kehitys on samanlainen
Vapahtajan kehitykseen? Luuk. 2:39, 40.

"Näiden kaikkien eristäytyneiden vuosien aikana Hänen elämänsä
virtasi avuliaisuuden ja ystävällisyyden virtojen mukana. Hänen
epäitsekkyytensä ja kärsivällinen kestävyytensä, Hänen rohkeutensa ja
uskollisuutensa, Hänen kykynsä vastustaa kiusausta ja Hänen
rauhallinen ja hiljainen ilonsa olivat jatkuva inspiraation lähde. Hän
toi puhtaan ja herttaisen ilmapiirin kotiin, ja Hänen elämänsä oli kuin
hapate tekemässä työtään yhteiskunnan keskellä. Kukaan ei sanonut
että Hän sai aikaan ihmeen; vaikka hyveet - parannus, elämää antava
rakkauden voima - lähtivät Hänestä kiusatuille, sairaille ja niille joiden
sydän on murtunut. Tunkeilemattomalla tavalla Hän saarnasi muille
lapsuudestaan lähtien, ja tämän vuoksi monet kuulivat Häntä
mielellään Hänen alkaessaan julkisen saarnaamistyönsä." -The
Ministry of Healing
2. Mitä erityistä vaivaa Jeesus ja Hänen vanhempansa näkivät
ottaakseen osaa hengellisiin juhliin? Mitä samanlaisia
kokemuksia meillä ja perheillämme on? Luuk. 2:41, 42.
"Juutalaisten keskuudessa kahdestoista ikävuosi oli rajaviiva
lapsuuden ja nuoruuden välillä. Tämän ikävuoden täyttänyttä
heprealaista poikaa nimitettiin lain pojaksi ja myös Jumalan pojaksi.
Hänelle annettiin erikoinen tilaisuus saada uskonnonopetusta, ja hänen
odotettiin ottavan osaa pyhiin juhliin ja menoihin. Tämän tavan
mukaan Jeesus poikasena teki pääsiäismatkan Jerusalemiin. Kaikkien
hurskaiden israelilaisten tavoin Joosef ja Maria menivät joka vuosi
pääsiäisjuhlille, ja kun Jeesus oli tullut vaadittuun ikään, Hän meni
heidän kanssaan." -Aikakausien Toivo s. 58
Vierailu temppelissä
3. Mitä seuraa Jeesus etsi? Mitä Hänen
keskustelunsa
lainoppineiden kanssa paljasti? Mitä erikoista oli tämän 12vuotiaan pojan mielenkiinnon kohteissa? Luuk. 2:43-47.
"Ensimmäistä kertaa Jeesus-lapsi näki temppelin. Hän näki
valkoviittaisten pappien suorittavan juhlallista palvelustyötään. Hän
näki alttarilla vertavuotavan uhrin. Muiden osanottajien kanssa Hän
polvistui rukoukseen, kun suitsutussavu kohosi Jumalan eteen. Hän
näki vaikuttavan pääsiäisjumalanpalveluksen.

Vaipuneena miettimään näkemäänsä Hän ei jäänyt vanhempiensa
seuraan. Hän halusi olla yksin. Kun pääsiäisjumalanpalvelus oli
lopussa, Hän viipyi yhä temppelin alueella, ja kun juhlavieraat lähtivät
Jerusalemista, hän jäi jälkeen." -Aikakausien Toivo s. 60
6. Mitä Hänen vastauksensa Hänen vanhempiensa esittämiin
kysymyksiin osoitti? Luuk. 2:48-50.
"Päivä päivältä Hän yhä selvemmin ymmärsi näiden menojen
merkityksen. Jokainen kohta näytti liittyvän Hänen omaan elämäänsä.
Hänen mielessään heräsi uusia ajatuksia. Ääneti ja ajatuksissaan Hän
näytti mietiskelevän jotain suurta ongelmaa. Vapahtajalle paljastui
Hänen tehtävänsä salaisuus." -Aikakausien Toivo s. 60
"Hänen ensimmäiset vierailunsa temppeeliin olivat herättäneet uusia
ärsykkeitä. Kaikki maalliset velvollisuudet menettivät sillä hetkellä
merkityksensä; mutta tietoisena pyhästä tehtävästää, ja yhteydestään
Jumalaan, Hän ei vastustanut vanhempiensa auktoriteettia. Heidän
pyynnöstään Hän palasi heidän mukanaan uskollisena ja kuuliaisena
poikana, ja auttoi heitä töissä. Hän kätki omaan sydämeensä
tehtävänsä salaisuuden odottaen kärsivällisesti sitä ajankohtaa, jolloin
Hänen tulisi aloittaa julkinen saarnaaminen, ennen kuin Hän julistaisi
olevansa Messias." -Sons and Daughters of God
Jeesuksen suhtautuminen vanhempiinsa
5. Kuinka vertaisit Jeesuksen suhdetta maallisiin vanhempiinsa
nykyajan lapsien suhteeseen vanhempiinsa kristityssä
yhteisössä? Luuk. 2:51.
"Jeesus ei silti katkaissut suhdettaan maallisiin vanhempiinsa. Hän
palasi heidän seurassaan Jerusalemista kotiin ja auttoi heitä siellä
heidän töissään. Hän kätki omaan sydämeensä tehtävänsä salaisuuden
odottaen kärsivällisesti sitä ajankohtaa, jolloin Hänen tulisi aloittaa
toimintansa. Kahdeksantoista vuoden ajan siitä, kun Hän oli
tunnustautunut Jumalan Pojaksi, Hän piti kiinni siteestä, joka liitti
Hänet Nasaretin kotiinsa, ja Hän suoritti siellä pojan, veljen ystävän ja
kansalaisen velvollisuudet." -Aikakausien Toivo s. 64

6. Mikä jalo todistus löytyy kirjoituksista Jeesuksen nuoruudesta,
ihmisen elämän kriittisimmistä ajoista? Luuk. 2:52.
"Kotielämän tärkeys ja mahdollisuudet tulevat esille Jeesuksen elämän
kautta. Hän, joka tuli taivaasta ollakseen esimerkkimme ja
opettajamme, vietti kolmekymmentä vuotta perheenjäsenenä
Nasaretissa. Näistä vuosista on kirjoitettu Raamattuun vain vähän. Ei
ollut ihmeitä, jotka olisivat vetäneet kansajoukkojen huomion.
Kiinnostuneet väkijoukot eivät seuranneet Hänen askeleitaan tai
kuunnelleet Hänen sanojaan. Silti Hän täytti näiden vuosien aikana
pyhää tehtäväänsä. Hän eli kuin yksi meistä, alistuen kotielämän
normeihin ja suorittaen siihen liittyviä velvollisuuksia. Vaatimattoman
kodin turvissa, ottaen osaa normaaliin elämänmenoon, Hän 'varttui
viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.' Luuk.
2:52." -The Ministry of Healing
"...Ja kehityksensä jokaisessa vaiheessa Hän oli täydellinen
yksinkertaisen ja luonnollisen, synnittömän elämän armon kautta.
Pyhät kirjoitukset kertovat Hänen lapsuudestaan: 'Ja lapsi kasvoi ja
vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä.'
Ja Hänen nuoruudestaan on kirjoitettu: "Ja Jeesus varttui viisaudessa
ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.' Luuk 2:40, 52." -Child
Guidance
7. Kenestä kirjoitukset antavat samanlaisen todistuksen? Minkä
ohjeen Herra oli jo antanut, että nuoret voisivat edistyä ja
kasvaa ja saada Herran ja kanssaihmistensä suosion? 1 Sam.
2:26; Luuk. 1:13, 80; Ilm. 3:1-4.
"Anna Jeesuksen vallata mielesi, sydämesi ja tunteesi. Jos toimit kuten
Kristus, joka suoritti tunnollisesti hänelle kuuluneet kodin työt, itse
kieltäymystä vaativat pikku tehtävät ja ystävälliset teot ja joka käytti
lyhyetkin hetket ahkerasti ja varoi tarkoin pikku syntejä ja tunsi
kiitollisuutta pienistä siunauksista, sinustakin sanotaan lopulta kuten
Johanneksesta ja Samuelista ja varsinkin Kristuksesta: 'Ja Jeesus
varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.'"
-Kodin ihanteita s. 278

Mietiskeltäväksi
"Tämän päivän nuoret ja lapset määrittävän millainen yhteiskunta
tulee tulevaisuudessa olemaan, ja mitä nämä nuoret ja lapset tulevat
olemaan riippuu kodista. Kunnollisen kotikasvatuksen puute voi
johtaa sairauteen ja kurjuuteen ja rikollisuuteen, jotka riivaavat
ihmiskuntaa. Jos kotielämä olisi puhdasta ja aitoa, jos lapset, jotka
lähtevät sen turvista olisivat valmistautuneita kohtaamaan elämän
vastuut ja vaarat, mikä muutos nähtäisiinkään maailmassa!" -The
Ministry of Healing
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Edelläkävijä valmistaa tien
"Jeesus sanoi jälkeenpäin viitaten Johannekseen: 'Jos tahdotte ottaa
vastaan: Hän on Elia, joka oli tuleva.' Matt. 11:14. Johannes tuli Elian
hengessä ja voimassa tehdäkseen Elian työtä. Jos juutalaiset olisivat
ottaneet hänet vastaan, olisi työ heidän kohdaltaan tullut päätetyksi." Aikakausien Toivo s. 116
Ennustus erityisestä sanansaattajasta
1. Mitä ennustuksia oli annettu hengellisestä heräämisestä ennen
Messiaan tuloa? Jes. 40:3-5; Mal. 3:1; Mal. 4:5.
"Kun muinoin joku hallitsija matkusti valtakuntansa harvaan asuttujen
seutujen läpi, lähetettiin koko joukko miehiä kuninkaan vaunujen
edelle tasoittamaan jyrkänteitä ja täyttämään kuoppia, jotta kuningas
voisi turvallisesti ja esteettä matkustaa. Tätä tapa profeetta käyttää
kuvatakseen evankeliumityötä. 'Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki
vuoret ja kukkulat alennettakoon.' Kun Jumalan Hengen ihmeellinen,
herättävä voima koskettaa sielua, se masentaa ihmisylpeyden.
Maalliset nautinnot, asema ja valta näyttävät arvottomilta. 'Järjen
päätelmät ja jokainen varustus, joka nostetaan Jumalan tuntemista
vastaan', (1 Kor. 10: 5) hajotetaan maahan..." -Aikakausien Toivo s.
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2. Kuinka Hänen syntymäänsä julistettiin? Minkä suuren
tehtävän ja uudistuksen hän suorittaisi? Luuk. 1:13-17; Luuk.
1:76,77.
"Enkeli oli lausunut ilmestyessään Sakariaalle ennen Johanneksen
syntymää: 'Hän on oleva suuri Herran edessä.' Luuk. 1: 15. Mikä
taivaan mielestä on todellista suuruutta? Ei se, mitä maailma pitää
suurena, ei rikkaus, maine, jalo syntyperä tai henkiset lahjat itsessään.
Jos älyn suuruus, johon ei liity mitään korkeampia
hengenominaisuuksia, on kunnioituksen arvoinen, silloin meidän on
tehtävä kunniaa Saatanalle, jonka vertaista älykkyydessä ei ole
löytynyt ihmisten joukosta. Itsekkäisiin tarkoituksiin käytettynä suuri
lahja tuo sitä suuremman kirouksen mukanaan. Jumala katsoo
siveellistä arvoa. Rakkaus ja puhtaus ovat ominaisuuksia, jotka Hän
asettaa korkeimmalle." -Aikakausien Toivo s. 219
Yksinkertainen, periaatteellinen elämä
3. Mikä lyhyt mutta merkityksellinen tieto meillä on Johanneksen
fyysistä ja hengellistä kasvua koskien? Miksi hän päätti asua
erämaassa? Luuk. 1:80; Matt. 3:4.
"Johannes kastaja... sai varhaisen koulutuksen vanhemmiltaan.
Suurimman osan elämästään hän vietti erämaassa, jotta lainoppineiden
tekopyhyyden näkeminen ei voisi vaikuttaa häneen. Oli Johanneksen
valinta jättää kaupungin nautinnot ja ylellisyydet ja valita erämaan
tiukka kuri. Täällä hänen ympäristönsä oli suotuisa yksinkertaisuuden
ja itse kieltäymyksen kannalta. Kaupungin metelin häiritsemättä hän
saattoi uppoutua luonnon, ilmestysten ja kaitselmuksen tutkimiseen...
Lapsuudestaan lähtien hän oli asettanut tehtävänsä itsensä edelle ja
hän hyväksyi pyhän luottamuksen. Hänelle erämaan yksinäisyys oli
tervetullut pako yhteiskunnasta, jossa epäluulo, epäilys ja epäpuhtaus
olivat tunkeutuneet lähes kaikkialle. Hän ei luottanut omaan
voimaansa vastustaa kiusausta ja vältteli jatkuvaa kontaktia synnin
kanssa, ettei menettäisi kykyä tunnistaa sitä." -Testimonies for the
Church

4. Missä Johannes kastaja ensimmäiseksi saarnasi? Mikä
innoittava sanoma saavutti kaikki ihmiset? Matt. :1, 2; Luuk.
3:2-5.
"Johannes Kastajasta Herra kasvatti Itselleen sanansaattajan tekemään
tietä Herralle. Hänen tuli kantaa maailmaan peräänantamaton todistus,
joka ilmaisee synnin ja ja nuhtelee sitä. Luukas sanoo julistaessaan
tehtäväänsä ja työtään: 'Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja
voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja
tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle
toimittaaksensa valmistetun kansan.' (Luuk. 1:17)." -Selected
Messages
Tehtävän suorittaminen
5. Minkä eri yhteiskuntaluokkien edustajia tuli kuuntelemaan
Johannes kastajan saarnaa? Mikä oli lopputulos? Matt. 3:5-8.
6. Minkä selkeän vastauksen hän antoi niille, jotka kysyivät
häneltä hänen henkilöllisyydestään? Kenet hän ilmoitti
kunnian arvoiseksi? Joh. 1:19-23.
"Johannes oli suuri Herran silmissä, kun hän neuvoston lähettiläiden
edessä, kansan edessä ja omien opetuslastensa edessä kieltäytyi
etsimästä omaa kunniaansa ja viittasi sensijaan aina Jeesukseen
luvattuna Messiaana. Hänen epäitsekäs ilonsa Kristuksen toiminnasta
osoittaa korkeinta jaloutta, mikä ihmisessä voi ilmetä." -Aikakausien
Toivo s. 219
Lunastajan esittäminen ihmisille
7. Kuka oli se aito valo ja Messias, jonka luokse Hän ohjasi
ihmisiä? Kuinka hän esitteli maailman Vapahtajan? Mitä
Jeesus sanoi Johanneksesta? Joh. 1:25-27, 29; Luuk. 7:26-28.
"Sanhedrinille vastaukseksi vietävä sanoma oli selvä ja varma.
Johanneksen sanat eivät voineet viitata kehenkään muuhun kuin
tuohon luvattuun. Messias oli heidän keskellään! Papit ja

kirjanoppineet katselivat hämmästyneinä ympärilleen toivoen
näkevänsä Hänet, josta Johannes oli puhunut. Mutta Häntä ei voinut
erottaa kansanjoukosta.
Kun Johannes Jeesuksen kastetilaisuudessa viittasi Häneen Jumalan
Karitsana, se toi uutta valoa Messiaan tehtävään." -Aikakausien Toivo
s. 117
Mietiskeltäväksi
"Silmät, jotka eivät koskaan olleet uskossa luodut Häneen, joka on
näkymätön, eivät nähneet Jumalan kirkkauden ilmausta. Korvat, jotka
eivät koskaan olleet kuunnelleet Hänen ääntään, eivät kuulleet
todistuksen sanoja. Näin on nytkin. Usein tuntuu kokouksissa selvästi
Kristuksen ja palvelevien enkelien läsnäolo, eivätkä kuitenkaan monet
sitä huomaa. He eivät havaitse mitään erikoista. Mutta muutamille
paljastuu Vapahtajan läsnäolo. Ilo ja rauha valtaavat heidän
sydämensä. He saavat lohdutusta, rohkaisua ja siunauksia."
-Aikakausien Toivo s. 116
7
Sapattina 14. helmikuuta 2009

Jeesuksen kaste
"Johannes oli ollut syvästi liikuttunut nähdessään Jeesuksen
kumartuneena rukoukseen, anoen kyynelin Isänsä hyväksymistä. Kun
Jumalan kirkkaus ympäröi Hänet ja ääni kuului taivaasta, Johannes
käsitti merkin, jonka Jumala oli luvannut. Hän ymmärsi kastaneensa
maailman Lunastajan. Pyhä Henki lepäsi hänen yllään, ja hän
huudahti, osoittaen kädellään Jeesusta: 'Katso, Jumalan Karitsa, joka
pois ottaa maailman synnin!'" -Aikakausien Toivo s. 93
Johannes Kastajan saarnatyö
1. Ennen kuin Jeesus aloitti julkisen saarnatyönsä, mikä
hengellinen herääminen tapahtui? Miksi tämä oli erityisen
tärkeää? Matt. 3:1, 2; Mark. 1:4; Luuk. 7:29.

"Johanneksen oli lähdettävä Jumalan sanansaattajana viemään
ihmisille Hänen valoaan. Hänen oli annettava heidän ajatuksilleen
uusi suunta. Hänen oli saatava heidät vakuuttuneiksi Jumalan
vaatimusten pyhyydestä ja Hänen täydellisen vanhurskautensa
tarpeesta. Sellaisen sanansaattajan täytyi olla pyhä. Hänen tuli olla
temppeli, jossa Jumalan Henki asui...
Valmistaessaan tietä Kristuksen ensimmäiselle tulemiselle hän oli
niiden esikuva, jotka valmistavat kansaa Herramme toista tulemista
varten...
Johannes julisti Messiaan tulemista ja kutsui kansaa parannukseen.
Synnistä puhdistumisen vertauskuvana hän kastoi heidät Jordanin
vedessä. Näin hän sattuvan vertauskuvan avulla julisti, että ne, jotka
väittivät olevansa Jumalan valittu kansa, olivat synnin saastuttamia, ja
ettei heillä ilman sydämen ja elämän puhdistusta voisi olla mitään
osaa Messiaan valtakunnassa." -Aikakausien Toivo s. 80, 81, 84
Syy Jeesuksen kasteeseen
2. Miksi Jeesus meni Johannes kastajan kastettavaksi? Matt. 3:13.
"Tieto erämaanprofeetasta ja hänen ihmeellisestä julistuksestaan levisi
kautta Galilean. Sanoma saavutti talonpojat etäisissä vuoristokylissä ja
kalastajat meren rannalla, ja näissä yksinkertaisissa, vakavissa
sydämissä se herätti syvimmän vastakaiun. Nasaretissa siitä kerrottiin
puusepän työpajassa, joka oli ollut Joosefin, ja eräs otti kusun vastaan.
Hänen aikansa oli tullut. Jättäen jokapäiväisen työnsä Hän sanoi
hyvästi äidilleen ja seurasi maanmiestensä jäljissä, joita joukoittain
kokoontui Jordanille." -Aikakausien Toivo s. 90
3. Mitä ihmeellistä Johannes Kastajalle oli siinä, että Jeesus tuli
hänen luokseen kastettavaksi? Matt. 3:14.
"Kun Jeesus tuli kastettavaksi, Johannes näki Hänessä luonteen
puhtauden, jollaista hän ei koskaan aikaisemmin ollut kenessäkään
nähnyt. Häntä ympäröivä ilmapiirikin oli pyhä ja kunnioitusta
herättävä. Kansanjoukon keskuudessa, joka oli kokoontunut hänen
ympärilleen Jordanille, Johannes oli kuullut kerrottavan synkkiä

kertomuksia rikoksista, ja hän oli tavannut sieluja, jotka olivat
lukemattomien syntien taakan painamia, mutta hän ei ollut koskaan
joutunut kosketuksiin ihmisen kanssa, josta uhkui niin jumalallinen
vaikutusvoima. Kaikki tämä oli sopusoinnussa sen kanssa, mitä
Johannekselle oli Messiaasta ilmaistu. Kuitenkin hän epäröi suostua
Jeesuksen pyyntöön. Kuinka hän, syntinen ihminen, voisi kastaa
synnittömän? Ja kuinkä tämä, joka ei parannusta tarvinnut, alistui
menoon, joka merkitsi syyllisyyden tunnustamista, jotta se pestäisiin
pois?" -Aikakausien Toivo s. 91
4. Miksi Jeesus tuli Johanneksen kastettavaksi vaikka Hänellä ei
ollut syntejä kaduttavana tai tunnustettavana? Mitä tämä
tärkeä askel merkitsi Kristuksen tehtävässä maailmalle? Matt.
3:15.
"Jeesus ei vastaanottanut kastetta tunnustaakseen oman syyllisyytensä.
Hän samasti itsensä syntisten kanssa, otti askeleet, jotka meidänkin on
otettava, ja teki työn, joka meidänkin on tehtävä. Hänen elämänsä
kasteen jälkeen, täynnä kärsimyksiä ja kärsivällistä kestämistä, oli
myös meille esimerkiksi." -Aikakausien Toivo s. 91
"Jeesuksen luonteen jumalallista kauneutta kykenevät parhaimmat ja
jaloimmatkin ihmiset vain heikosti heijastamaan. Hengen
innoittamana Salomo kirjoitti hänen olevan 'kymmentä tuhatta
jalompi' (Kork.v. 5: 10) sekä 'pelkkää suloisuutta'(jae 16). Nähtyään
hänet profeetallisessa näyssä Daavid sanoi: 'Sinä olet ihmislapsista
ihanin' (Ps. 45:3). Jeesus on Isän olemuksen todellinen kuva, hänen
kunniansa
kruunu.
Hänen,
itsensä
kieltävän
Lunastajan
maanpäällinen, rakkauden täyttämä vaelluksensa oli elävä osoitus
Jumalan lain todellisesta luonteesta. Omalla elämällään hän osoitti,
että taivaallinen rakkaus ja Kristuksen kaltaiset periaatteet ovat
Jumalan oikeudenmukaisten ikuisten lakien perustana...."
"Puhuessaan laista Jeesus sanoi: 'En minä ole tullut kumoamaan, vaan
täyttämään.' Hän käytti sanaa 'täyttää' samassa merkityksessä kuin
selittäessään Johannes Kastajalle, että hänen tarkoituksensa oli 'täyttää
kaikki vanhurskaus' (Matt. 3:15), toisin sanoen täyttää kaikki lain
vaatimukset ja antaa esimerkki täydellisestä kuuliaisuudesta Jumalan
tahdolle." -Vuorisaarna s. 58

Hänen Isänsä merkki hyväksymisestä
5. Mikä loistokas hyväksymisen merkki tuli taivaasta ja lepäsi
Hänen päällään välittömästi kasteen jälkeen? Matt. 3:16;
Luuk. 3:21; Joh. 1:32.
"Kun Kristus kumartui Jordanin rannalla kasteensa jälkeen, taivaat
aukenivat ja Henki laskeutui kyyhkysen muodossa, joka oli kuin
kiilloitettua kultaa, ja ympäröi Hänet kunniallaan; ja Jumalan äänen
korkeimmasta taivaasta kuultiin sanovan: 'Tämä on minun rakas
poikani, johon olen mielistynyt.' Kristuksen rukous ihmisen puolesta
avasi taivaan portit, ja Isä oli vastannut, hyväksyen vetoomuksen
langenneen ihmissuvun puolesta. Jeesus rukoili meidän sijaisenamme
ja vakuutenamme, ja nyt ihmissuku saattaa löytää tien Isän luokseen
Hänen rakkaan poikansa ansioiden vuoksi...
Valo, joka ympäröi pyhän Jumalan pojan tulee lankeamaan kaikkein
niiden tielle, jotka seuraavat Hänen jalanjäljissään. Ei ole mitään syytä
lannistua. Jumalan lupaukset ovat varmoja ja järkkymättömiä." -My
Life Today
6. Mikä toinen pyhä todistus annettiin? Matt. 3:17; Luuk. 3:22;
Joh. 1:33, 34.
"Jeesus oli esimerkkimme kaikissa asioissa, jotka kuuluvat elämään ja
jumalisuuteen. Hänet oli kastettu Jordanissa, juuri niin kuin ne, jotka
Hänen luokseen tulevat tulee kastaa. Taivaalliset enkelit katsoivat
valtavan mielenkiinnon vallassa Vapahtajan kastetta, ja jos niiden,
jotka olivat katsomassa, silmät olisivat voineet aueta, he olisivat
nähneet taivaallisen joukon ympäröimässä Jumalan Poikaa Hänen
kumartaessaan Jordanin rannalla. Herra oli luvannut antaa
Johannekselle merkin, josta hän voisi tietää kuka oli Messias, ja nyt
Jeesuksen mennessä veteen, luvattu merkki annettiin; sillä hän näki
taivaiden aukenevan, ja Jumalan Hengen laskeutuvan Kristuksen pään
päälle kuin kiiltokultaisen kyyhkysen, ja ääni tuli taivaista sanoen:
'Tämä on minun rakas poikani, johon olen mielistynyt'... Jeesus,
maailman Lunastaja on avannut tien, jonka kautta kaikkein
syntisimmät, kaikkein köyhimmät ja kaikkein sorretuimmat ja
halveksutuimmat saattoivat löytää tien Isän luokse - saattoivat saada

kodin taivaan kartanoista, minne Jeesus oli mennyt valmistamaan
asuntoa niille, jotka Häntä rakastavat." -Sonds and Daughters of God
Samanaikaisesti hallitsija ja ihminen
7. Kuinka vanha Jeesus oli kasteensa hetkellä? Mikä tässä oli
merkityksellistä? Luuk. 3:23.
"... Katsokaa Kristusta, joka oli taivaan Hallitsija, yhtä Jumalan
kanssa, ja alentui ihmisyyteen ja täytti lunastussuunnitelmaa, rikkoen
kahleet, joilla Saatana oli ihmiset sitonut, ja tehden ihmiselle
mahdolliseksi saavuttaa jälleen jumalankaltainen ihmisyys. Kristus on
syvimmän ajatuksen ja tiiviimmän tutkimuksen kohde; hän otti
päälleen ihmisyyden, säilyttäen ihmisen tason kolmekymmentä vuotta,
jonka jälkeen Hän antoi sielunsa syntiuhriksi, että ihmistä ei jätettäisi
tuhoutumaan..." -Messages to Young People
"Kristus oli ainoa synnitön olento, joka koskaan on maan päällä
elänyt, ja kuitenkin Hän eli melkein kolmekymmentä vuotta Nasaretin
syntisten asukkaiden keskellä. Tämä seikka on nuhde niille, jotka
ajattelevat olevansa riippuvaisia paikasta, varallisuudesta tai
menestyksestä, voidakseen elää moitteetonta elämää. Kiusaukset,
köyhyys ja vastoinkäymiset ovat juuri se kasvatus, jota tarvitaan
puhtauden ja lujuuden saavuttamiseksi." -Aikakausien Toivo s. 54, 55
Mietiskeltäväksi
"Ne, jotka ovat nousseet Kristuksen kanssa vaeltamaan elämän
uutuudessa, ovat Jumalan valittuja. He ovat Herralle pyhiä, ja Hän
tunnustaa heidät omikseen. Sellaisenaan he ovat juhlallisen
sopimuksen alla erottaakseen itsensä osoittamalla mielen nöyryyttä.
Heidän tulee vaatettaa itsensä vanhurskauden vaatteella. He ovat
erillään maailmasta, sen hengestä, sen tavoista, ja heidän tulee
paljastaa, että he oppivat Häneltä... Jos he ymmärtävät, että he ovat
kuolleet Kristuksen kanssa, jos he pitävät kastelupauksensa,
maailmalla ei ole valtaa vetää heitä sivuun tai kieltää Kristukselta. Jos
he elävät Kristuksen elämää tässä maailmassa, he ovat osallisia
jumalallisesta luonnosta." -Sons and Daughters of God
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Kiusaus ja voitto
"Ja Jeesus sanoi vielä: 'Maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei
ole mitään.' Joh. 14:30. Hänessä ei ollut mitään, mihin Saatanan
viisastelut olisivat tehonneet. Hän ei suostunut syntiin. Ei hän
ajatuksissaankaan langennut kiusaukseen. Näin voi olla meidänkin
laitamme... Niin kauan kuin uskon kautta olemme liittyneet Häneen, ei
synnillä ole valtaa meihin." -Aikakausien Toivo s. 123
Kiusattu kuten me
1. Minne Jeesus johdatettiin loistavan kastetilaisuuden jälkeen
Jordanilla? Miksi? Luuk. 4:1; Matt. 4:1, 2.
"Hän ei houkutellut kiusausta luokseen. Hän meni erämaahan
ollakseen yksin ja ajatellakseen työtänsä ja tehtäväänsä. Rukouksen ja
paaston avulla Hänen oli vahvistettava itseään sitä tuskien tietä varten,
joka Hänen oli kuljettava. Mutta Saatana tiesi Vapahtajan menneen
erämaahan, ja hän arveli nyt tulleen parhaan hetken lähestyä Häntä....
Kun Jeesus saapui erämaahan, Isän kirkkaus ympäröi Häntä. Jumalan
yhteyteen vaipuneena Hän kohosi inhimillisten heikkouksien
yläpuolelle. Mutta kirkkaus häipyi, ja Hän jäi taistelemaan kiusausten
kanssa. Ne ahdistivat Häntä joka hetki. Hänen inhimillinen luontonsa
kavahti taistelua, joka Häntä odotti." -Aikakausien Toivo s. 95, 99
2. Minkä
kiusauksen
Jeesus
kohtasi
neljäkymmentä päivää? Luuk. 4:2; Matt. 4:3.

paastottuaan

"Neljäkymmentä päivää Hän paastosi ja rukoili. Hän oli nälän
heikentämä ja laihduttama ja sieluntuskan kuluttama ja uuvuttama.
'Runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli Hänen muotonsa, hänen
hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo." Jes. 52:14. Nyt oli Saatanan
tilaisuus...
"Kristusta kohtasivat ankarimmat kiusaukset Hänen suurimman

heikkoutensa hetkenä. Näin Saatana luuli voittavansa. Tämän
menettelytavan avulla hän oli saanut voiton ihmisistä. Kun voimat
pettivät, tahdonvoima heikkeni ja usko lakkasi luottamasta Jumalaan,
silloin voitettiin nekin, jotka kauan ja urhoollisesti olivat olleet
totuuden puolella... Näin Saatana on käyttänyt hyväkseen
ihmiskunnan heikkoutta. Ja hän toimii vieläkin samalla tavalla.
Milloin tahansa joku on pimeyden ympäröimä, olosuhteiden
hämmentämä tai puutteen ja ahdingon vaivaama, Saatana on lähellä
kiusaamassa ja vaivaamassa. Hänen hyökkäyksensä kohdistuvat
luonteemme
heikkoihin
kohtiin.
Hän
koettaa
horjuttaa
luottamustamme Jumalaan, joka antaa sellaisen asiaintilan vallita.
Joudumme kiusaukseen epäillä Jumalaa ja Hänen rakkauttaan... Jos
kohtaisimme hänet kuten Jeesus teki, voisimme välttää monta
tappiota." -Aikakausien Toivo s. 99, 101, 102
Ensimmäinen kiusaus
3. Vaikka Jeesus oli äärimmäisen nälkäinen ja heikko, mikä oli
Hänen vastauksensa paholaisen kiusaukseen käyttää Hänen
pyhiä voimiaan tyydyttääkseen omia tarpeitaan? Matt. 4:4.
"Jeesus kohtasi Saatanan Raamatun sanoilla. Hän sanoi: 'On
kirjoitettu.' Jokaisessa kiusauksessa Hänen sota-aseenaan oli Jumalan
sana. Saatana vaati Kristukselta ihmettä merkiksi Hänen
Jumaluudestaan. Mutta se, joka oli suurempi kuin kaikki ihmeet, luja
luottamus sanoihin 'näin sanoo Herra' oli merkki, jota ei voitaisi
kiistää. Niin kauan kuin Kristus säilytti tämän asenteen, ei Saatana
saisi mitään etusijaa...
"Usein Kristuksen seuraaja joutuu tiltanteeseen, jossa hän ei voi
palvella Jumalaa ja jatkaa maallista tointaan... Mutta ainoa asia, mihin
tässä maailmassa voimme luottaa, on Jumalan sana... Kun opimme
tuntemaan Hänen sanansa voiman, emme seuraa Saatanan ehdotuksia
saadaksemme ruokaa tai pelastaaksemme henkemme. Tärkein
kysymyksemme on: Mitä Herra käskee ja mitä Hän lupaa?"
-Aikakausien Toivo s. 102, 103.
Toinen hyökkäys
4. Mitä Saatana

kehotti

Jeesusta

todistamaan

toisella

kiusauksellaan? Matt. 4:5, 6.
5. Miten Jeesus vastasi tähän haasteeseen? Mikä oli lopputulos?
Matt. 4:7.
"Pitäkää mielessänne, että vain Jumala voi väitellä Saatanan
kanssa(Kirje 206, 1906).
Jeesus ei asettaisi itseään siihen vaaraan, että miellyttäisi paholaista.
Mutta kuinka moni tänä päivänä voi vastustaa kiusausta? (MS 17,
1893)." -S.D.A Bible Commentary
"Jeesus sanoi Saatanalle: 'Taas on kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, sinun
Jumalaasi.''
"Usein kun Saatanan ei ole onnistunut herättää epäuskoa, hänen
onnistuu tehdä meidät omahyväisiksi. Jos hän saa meidät
tarpeettomasti asettumaan kiusauksen tielle, hän tietää saavansa
voiton. Jumala on varjeleva kaikkia, jotka vaeltavat kuuliaisuuden
tiellä, mutta siitä poikkeaminen on astumista Saatanan alueelle...
Vapahtaja on kehoittanut meitä: 'Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi
kiusaukseen.' Mark. 14: 38. Mietiskely ja rukous estävät meitä
vapaaehtoisesti syöksymästä vaaraan..." -Aikakausien Toivo s. 107,
108.
Kolmas kiusaus
6. Minkä petollisen tarjouksen Saatana sitten esitti Lunastajalle?
Matt. 4:8, 9.
"Kristus saattoi täyttää tehtävänsä vain kärsimysten kautta. Häntä
odotti elämä täynnä vaikeuksia, surua ja taisteluja, ja viimein
häpeällinen kuolema. Hänen täytyisi kantaa koko maailman synnit.
Hänen täytyisi kestää ero Isänsä rakkaudesta. Nyt Saatana tarjoutui
luovuttamaan Hänelle anastamansa vallan." -Aikakausien Toivo s.
109.
7. Miten Jeesus vastasi tähän houkuttelevaan ja petolliseen
tarjoukseen? Mitä Hänen luja ja selkeä vastauksensa osoittaa?
Mitä varmistusta meille tuo se, että Kristus voitti tämän ja
kaikki muutkin kiusaukset? Matt. 4:10, 11; Hebr. 4:15; Hebr.

2:18.
"Saatana lähestyy ihmisiä samaa kiusausta käyttäen, ja heihin nähden
hän onnistuukin paremmin... Saatanalla ei ole voimaa vastustaa
käskyä... Hänen oli pakko poistua maailman Lunastajan läheisyydestä.
Kristuksen voitto oli yhtä täydellinen kuin Aadamin tappio oli ollut." Aikakausien Toivo s. 111.
"Niin mekin voimme vastustaa kiusausta ja pakottaa Saatanan
poistumaan luotamme. Jeesus sai voiton olemalla kuuliainen Jumalalle
ja uskomalla Häneen, ja Hän sanoo meille apostolin välityksellä:
'Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se
teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin Hän lähestyy teitä.' Jaak. 4:
7, 8. Me emme voi pelastaa itseämme kiusaajan vallasta. Hän on
voittanut ihmiskunnan, ja kun me yritämme seisoa omassa
voimassamme, joudumme hänen juoniensa uhriksi, mutta 'Herran nimi
on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan.' San. 18: 10.
Saatana pelkää ja pakenee heikointakin sielua, joka löytää turvan
tuossa voimakkaassa nimessä." -Aikakausien Toivo
Mietiskeltäväksi
"Monien mielestä Tällä taistelulla Kristuksen ja Saatanan välillä ei ole
mitään erikoista merkitystä heidän omalle elämälleen, ja he tuntevat
sitä kohtaan vain vähän mielenkiintoa. Mutta tämä taistelu toistuu
jokaisessa ihmissydämessä. Kukaan ei koskaan siirry vihollisen
riveistä Jumalaa palvelemaan kohtaamatta Saatanan hyökkäyksiä.
Houkutukset, joita Kristus vastusti, ovat juuri niitä, jotka meistä
tuntuvat niin vaikeilta voittaa. Häntä ahdistettiin niillä niin paljon
enemmän, kuin Hänen luonteensa on meidän luonnettamme parempi."
-Aikakausien Toivo s. 97.
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Ensimmäiset opetuslapset
"Kysymys, jonka Kristus oli tehnyt Pietarille, oli merkityksellinen.

Hän mainitsi vain yhden opetuslapseuden ja palveluksen ehdon.
'Rakastatko minua?' Hän sanoi. Tämä on välttämätön edellytys.
Vaikka Pietarilla olisi kaikki muu paitsi Kristuksen rakkautta, ei hän
voisi olla Herran lauman uskollinen paimen. Tieto, hyvyys,
kaunopuheisuus, kiitollisuus ja into ovat avuksi hyvässä työssä, mutta
ellei sydämessä ole Jeesuksen rakkautta, ei Kristuksen palvelijan työ
voi onnistua." -Aikakausien Toivo s. 780, 781.
"Kristuksessa pysyminen tarkoittaa vain Kristuksen mielenlaadun
valitsemista, niin, että Hänen mielenkiintoista liittyvät omiin
mielenkiintoihisi. Pysy Hänessä ollaksesi ja tehdäksesi vain mitä Hän
mielii. Nämä ovat opetuslapseuden ehdot... Lepää Kristuksessa; se ei
toimi jonakin erillisenä Hänestä." -Selected Messages
Andreas ja Johannes
1. Kuultuaan Johannes kastajan todistuksen, kuka päätti liittyä
Jeesuksen seuraajiin? Joh. 1:35-37.
"...Johannes näki taas Jeesuksen kansan keskuudessa. Jälleen
Näkymättömän kirkkaus valaisi profeetan kasvot hänen
huudahtaessaan: 'Katso, Jumalan Karitsa!' Nämä sanat tunkeutuivat
opetuslasten sydämeen. He eivät niitä täysin käsittäneet. Mitä merkitsi
Johanneksen Hänelle antama nimi - 'Jumalan Karitsa'? Johannes ei
ollut sitä selittänyt." -Aikakausien Toivo s. 119.
2. Miksi he kutsuivat Jeesusta, ja mikä vilpitön toive tuli ilmi
heidän kysymyksistään? Joh. 1:38-40.
"Jättäen Johanneksen he lähtivät etsimään Jeesusta. Toinen näistä
kahdesta oli Andreas, Simonin veli, toinen oli evankelista Johannes.
Nämä olivat Kristuksen ensimmäiset opetuslapset. Vastustamattoman
voiman pakottamina he seurasivat Jeesusta. He olisivat mielellään
halunneet puhua Hänen kanssaan, mutta vaikenivat pelonsekaisesta
kunnioituksesta, koska tuon ajatuksen 'Onko tämä Messias?' valtava
merkitys oli kokonaan täyttänyt heidän mielensä."
"Jeesus tiesi, että nämä opetuslapset seurasivat Häntä. He olivat
Hänen toimintansa esikoishedelmät, ja ilo täytti taivaallisen opettajan
sydämen, kun nämä sielut ottivat Hänen armonsa vastaan... He tiesivät
vain yhden tarkoituksen. Vain Yhden läsnäolo täytti heidän

ajatuksensa... Lyhyessä, tiepuolessa tapahtuneessa keskustelussa he
eivät voineet saada sitä, mitä he kaipasivat. He halusivat olla yksin
Jeesuksen kanssa, istua Hänen jalkainsa juuressa ja kuunnella Hänen
sanojaan." -Aikakausien Toivo s. 119.
Simeon ja Filippus
3. Mitä Andreas teki iloissaan siitä, että he olivat löytäneet
Messiaan? Joh. 1:41, 42.
"Andreas halusi jakaa toisillekin iloa, joka täytti hänen sydämensä.
Löytäessään veljensä Simonin hän huudahti: 'Me olemme löytäneet
Messiaan.' Simon ei odottanut toista käskyä. Hänkin oli kuullut
Johannes Kastajan saarnaavan ja hän kiiruhti Jeesuksen luo.
Kristuksen katse viipyi hänessä lukien hänen luonteensa ja hänen
elämäntarinansa. Hänen hetkellinen luonteensa, hänen rakastava,
myötätuntoinen
sydämensä,
hänen
kunnianhimonsa
ja
itseluottamuksensa,
hänen
lankeemuksensa,
katumuksensa,
toimintansa ja marttyyrikuolemansa - Vapahtaja näki ne kaikki, ja hän
sanoi: 'Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on oleva
Keefas', joka käännettynä on kallio." -Aikakausien Toivo s. 120.
4. Miten Filippus tuotiin Jeesuksen luo? Joh. 1:43, 44.
"Jeesus kasvatti opetuslapsiaan henkilökohtaisen kosketuksen ja
seurustelun avulla. Joskus Hän opetti heitä istuen heidän keskellään
vuorenrinteellä, joskus taas Hän paljasti heille Jumalan valtakunnan
salaisuuksia meren rannalla tai vaeltaessaan heidän kanssaan tietä
pitkin. Hän ei saarnannut, kuten nykyaikana tehdään. Kaikkialla,
missä sydämet olivat avoinna vastaanottamaan jumalallista sanomaa,
Hän julisti pelastuksen tien totuuksia. Hän ei käskenyt opetuslapsiaan
tekemään sitä tai tätä, vaan sanoi: 'Seuratkaa minua.'" -Aikakausien
Toivo s. 152.
"Korkeimmassa asemassa olevatkin voivat harhautua, viisainkin voi
erehtyä ja voimakkainkin horjahtaa ja kompastua. Tarvitsemme
taivaallista valoa jatkuvasti valaisemaan polkuamme. Olemme
turvassa vain uskoessamme itsemme varauksetta hänen johtoonsa joka
on sanonut: 'Seuratkaa minua.'" -Patriarkat ja profeetat s. 540.

Mestarin kutsu Natanaelille
5. Kenelle Filippus kertoi Jeesuksesta innostuksissaan? Luuletko,
että Vapahtajan jakaminen muiden kanssa toimii vielä
nykypäivänäkin? Joh. 1:45.
6. Vaikka Natanael alunperin oli ennakkoluuloinen, kuinka
ihmeellisesti Jeesus kosketti hänen sydäntään? Mikä pyhä
periaate voidaan nähdä toimimassa tässä? Joh. 1:46-48.
"Ketään ei koskaan tulla pyytämään täydellistämään kristittyä
luonnetta epäsuotuisammassa ympäristössä kuin Vapahtajaamme. Se
tosiasia, että Kristus eli kolmekymmentä vuotta Nasaretissa - vaikka
monet ajattelivat, että on suoranainen ihme jos sieltä tulee jotakin
hyvää - on vastaväite nuorisolle, joka ajattelee, että heidän
uskonnollisen luontonsa täytyy mukautua ympäristöön. Jos nuorison
ympäristö on epämukava ja täynnä pahuutta, he käyttävät tätä
tekosyynä kristityn luonteen täydellistämättä jättämiselle. Kristuksen
esimerkki kumoaa ajatuksen, että Hänen seuraajansa ovat riippuvaisia
paikasta, onnesta ja vauraudesta voidakseen elää moitteetonta elämää.
Kristus opettaisi heille, että heidän uskollisuutensa saisi minkä
hyvänsä paikan tai sijainni, jonne Jumalan kaitselmus kutsui heidän,
kunnialliseksi, miten hyvänsä vaatimaton se olisikaan." -Messages to
Young People
7. Minkä tunnustuksen Natanael teki sydämensä syvyyksistä
nähdessään Jeesuksen ymmärtävän hänen syvimmän
kaipuunsa? Joh. 1:49-51.
"Mutta Jeesuksen tarjoamat lahjat ovat aina uusia ja tuoreita. Pidoista,
jotka hän sielulle valmistaa, ei koskaan puutu tyydystystä ja iloa.
Jokainen uusi lahja saa sen vastaanottajaan yhä enemmän antamaan
arvoa Jumalan siunauksille ja nauttimaan niistä. Hän antaa armoa
armon lisäksi. Hänen varastonsa eivät lopu. Jos pysyt Hänessä, niin
tänään saamasi kallis lahja takaa sinulle vielä arvokkaamman lahjan
huomenna. Jeesuksen sanat Natanaelille ilmaisevat, minkä periaatteen
mukaan Jumala kohtelee uskovia lapsiaan. Joka kerta ilmaistessaan
rakkauttaan Hän lausuu vastaanottavalle sydämelle: 'Sinä uskot. Sinä

saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat.' Joh. 1: 50." -Aikakausien
Toivo s. 129.
Mietiskeltäväksi
"Voit nousta korkeuksiin, joihin Pyhä Henki kutsuu sinua. Aito
uskonto tarkoittaa Sanan elämistä käytännön elämässä. Ammattisi ei
ole minkään arvoista ilman Sanan toteuttamista käytännössä. 'Jos joku
haluaa minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon
ristinsä ja seuratkoon minua'." -Testimonies to Ministers and Gospel
Workers
"Tämä rakkaus on heidän opetuslapseutensa todistus. 'Siitä kaikki
tuntevat teidät minun opetuslapsikseni', sanoi Jeesus, 'jos teillä on
keskinäinen rakkaus'. Kun ihmiset liittyvät toisiinsa, ei pakosta eikä
omien etujensa tähden vaan rakkaudesta, heissä ilmene voimaa, joka
on kaikkia inhimillisiä voimia korkeampi. Tällainen yhteys todistaa
siitä, että Jumalan kuva on palautumassa ihmiseen, ja hänen
elämäänsä on juurrutettu uusi periaate. Se osoittaa, että jumalallinen
luonto kykenee vastustamaan pahuuden yliluonnollisia voimia sekä
että Jumalan armo voittaa luonnollisessa sydämessä asustavan
itsekkyyden." -Aikakausien Toivo s. 656.
10
Sapattina 7. maaliskuuta 2009

Jeesuksen ensimmäinen ihme
"Tässä on opetus Kristuksen seuraajille kaikkina aikoina: älkäämme
jättäkö itseämme yhteiskunnan ulkopuolelle, luopuen kaikesta
sosiaalisesta
yhteydestä
ja
etsien
tiukkaa
eristystä
kanssaihmisistämme.
Jotta
voimme
koskettaa
kaikkia
yhteiskuntaluokkia, meidän täytyy tavata heidät siellä missä he ovat;
sillä harvoin he etsivät meitä. Ei pyhä totuus yksistään saarnastuolista
käsin kosketa miesten ja naisten sydämiä. Kristus herätti heidän
mielenkiintonsa menemällä heidän keskuutensa ihmisenä, jolla olisi

samat toiveet kuin heillä. Hän etsi heitä päivittäisissä askareissaan ja
osoitti aitoa mielenkiintoa heidän maallisiin tomiiinsa. Hän toi
opetuksensa koteihin, tuoden kokonaisia perheitä omissa kodeissaan
jumalallisen vaikutuksensa piiriin..." -My Life Today
Ongelma häissä
1. Minne Jeesus meni kutsuttuaan ensimmäiset opetuslapsensa
Juudeassa ja Galileassa? Joh. 2:1, 2.
"Häiden järjestäjät olivat Joosefin ja Marian sukulaisia. Kristus tiesi
tästä perhetapaamisesta, ja että monet vaikutusvaltaiset henkilöt
kokoontuisivat siellä, joten Hän teki matkansa Kaanaaseen juuri
kastettujen opetuslastensa seurassa...
"Hän oli liittynyt juhlakulkueeseen, ja yhdenkään maallisen kepeyden
varjon tahraamatta Hänen toimiaan, hän oli tuonut hyväksyvän
läsnäolonsa tähän sosiaaliseen tapahtumaan." -My Life Today
2. Mikä odottamaton tilanne ilmaantui juhlien keskellä? Miksi
luulet Jeesuksen äidin kertoneen Hänelle tästä? Joh. 2:3.
"Kun Maria oli kuullut opetuslasten todistuksen Jeesuksesta, hän oli
iloinnut varmuudesta, että hänen kauan hellimänsä toivo ei ollut
turha... Nähdessään monien katseitten kohdistuvan Jeesukseen hän
toivoi Hänen todistavan tälle joukolle todella olevansa Jumalan Pyhä."
"Maria oli auttanut juhlan järjestelyissä, ja nyt hän puhui Jeesukselle
sanoen: 'Heillä ei ole viiniä.' Nämä sanat sisälsivät kehoituksen, että
Hän täyttäisi heidän tarpeensa." -Aikakausien Toivo s. 126, 127.
Jeesuksen vastaus
3. Miten Jeesus vastasi äitinsä epäsuoraan vaatimukseen? Miten
Jeesus yleensä vastaa sellaisiin vaatimuksiin, ääneen
lausuttuihin tai sanomattomiin? Joh. 2:4.
"Tämä vastaus, joka meistä tuntuu tylyltä, ei ilmaissut kylmyyttä tai
epäkohteliaisuutta. Sanamuoto, jota Vapahtaja käytti puhutellessaan
äitiään, oli itämaisten tapojen mukainen. Siten puhuteltiin henkilöitä,
joille tahdottiin osoittaa kunnioitusta. Kristuksen jokainen teko Hänen

maallisen elämänsä aikana oli sopusoinnussa Hänen itsensä antaman
käskyn kanssaan 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi.' 2 Moos. 20: 12. Ristillä
riippuessaan, suorittaessaan viimeisen rakkaudentekonsa äidilleen
Jeesus puhutteli häntä jälleen samalla tavalla, uskoessaan hänet
rakastetun opetuslapsensa huostaan. Sekä hääjuhlassa että ristillä
Hänen äänensävyssään, katseessaan ja käytöksessään ilmenevä
rakkaus selitti Hänen sanansa."
"Sanat 'minun aikani ei ole vielä tullut' viittaavat siihen tosiasiaan, että
Kristuksen elämän jokainen teko oli sen suunnitelman täyttymystä,
joka oli ollut olemassa iankaikkisista ajoista asti. Ennen kuin Hän tuli
maan päälle, tämä suunnitelma oli Hänelle selvillä, täydellisenä
jokaista yksityiskohtaansa myöten. Mutta Hänen vaeltaessaan
ihmisten keskuudessa Häntä ohjasi askel askeleelta Isän tahto. Hän ei
epäröinyt toimia määrätyllä hetkellä. Yhtä kuuliaisena Hän odotti,
kunnes aika oli tullut." -Aikakausien Toivo s. 127, 128.
4. Miten Hänen vastauksensa äidilleen ymmärrettiin? Ottaen
huomioon, että Jeesuksen saarnatyön aikoihin Hän vastasi
monien eri ihmisten vaatimuksiin, mitä voisimme olettaa tästä
tapauksesta? Joh. 2:5.
"Sanoessaan Marialle, ettei Hänen hetkensä ollut vielä tullut, Jeesus
vastasi ajatukseen, jota tämä ei vielä ollut lausunut julki, ja joka oli
hänen ja koko kansan toivomus. Hän toivoi, että Jeesus olisi ilmaissut
itsensä Messiaana ja astunut Israelin valtaistuimelle. Mutta aika ei
ollut vielä tullut. Jeesus oli ottanut ihmismuodon, ei kuninkaana, vaan
'kipujen miehenä ja sairauden tuttavana'."
"Mutta vaikka Maria ei täysin käsittänytkään Kristuksen tehtävää, hän
luotti Häneen ehdottomasti. Tähän luottamukseen Jeesus vastasi. Hän
suoritti ensimmäisen ihmetekonsa kunnioittaakseen Marian
luottamusta ja vahvistaakseen opetuslastensa uskoa. Nämä tulisivat
kohtaaman monia suuria kiusauksia, joissa heidän uskonsa pantaisiin
koetukselle... Vapahtajan ensimmäiset ihmetyöt vahvistivat
opetuslapsia kestämään tätä vastustusta." -Aikakausien Toivo s. 128.
Miten Jumala toimii
5. Mitä Jeesus neuvoi palvelijoita tekemään? Mikä oli tämän

ihmeen tarkoitus? Joh. 2:6, 7.
"Tämä Kristuksen lahja hääjuhlassa oli vertauskuvallinen. Vesi kuvasi
Hänen kuolemaansa kastamista, viini Hänen verensä vuodattamista
maailman syntien tähden. Ihmiskädet kantoivat veden, jolla ruukut
täytettiin, mutta vain Kristuksen sanassa oli elämää antava voima.
Samoin on laita Vapahtajan kuolemaan viittaavien menojen kanssa.
Vain Kristuksen voimasta, joka vaikuttaa uskon kautta, ne saattavat
ravita sielun."
"Ensimmäisessä juhlassa, missä Jeesus opetuslapsineen kävi, Hän
antoi heille maljan, joka kuvasi hänen pelastustyötään. Viimeisellä
ehtoollisella Hän antoi sen jälleen asettaessaan pyhän säädöksen, jolla
Hänen kuolemaansa oli julistettava, 'siihen asti kuin Hän tulee'. 1 Kor.
11: 26." -Aikakausien Toivo s. 129, 130,.
6. Selittikö Jeesus, tai vaatiko Hän huomiota suorittamalleen
ihmeelle? Minkä luulette olevan syynä tähän? Joh. 2:8-10.
"Viini, jota Jeesus hankki juhlaa varten ja jota Hän antoi
opetuslapsilleen oman verensä vertauskuvana, oli puhdasta
viinirypäleen mehua. Tähän viittaa profeetta Jesaja puhuessaan
uudesta viinistä 'rypäleessä', ja sanoessaan: 'Älä hävitä sitä, sillä siinä
on siunaus.' Jes. 65: 8."
"Kristus se Vanhassa testamentissa varoitti Israelia: 'Viini on
pilkkaaja, väkijuoma remunpitäjä, eikä ole viisas kenkään, joka siitä
hoipertelee.' Sananl.20: 1. Hänen toimittamansa viini ei ollut sellaista.
Saatana kiusaa ihmisiä käyttämään nautintoaineita, jotka sumentavat
järjen ja herpaisevat hengellisen käsityskyvyn, mutta Kristus opettaa
meitä pitämään luontomme kurissa. Hänen koko elämänsä on
esimerkki itsensäkieltämisestä. Voittaakseen ruokahalun vallan Hän
kesti puolestamme ankarimman kokeen, mitä ihminen voi kestää.
Kristus määräsi, ettei Johannes Kastaja saanut juoda viiniä eikä
väkijuomaa. Hän antoi samanlaisen kiellon Manoakin vaimolle. Ja
Hän kirosi sen ihmisen, joka panee pullon lähimmäisensä huulille.
Kristuksen toiminta ei ollut ristiriidassa Hänen opetustensa kanssa. Se
käymätön viini, jota Hän hankki häävieraita varten, oli terveellistä ja
virkistävää juomaa. Se vaikutti niin, että makuaisti tuli sopusointuun

terveen ruokahalun kanssa." -Aikakausien Toivo s. 130.
Syitä Jeesuksen ihmeisiin
7. Miten voitaisiin selittää se, että Jeesus kieltäytyä muuttamasta
kiviä leiviksi erämaassa, mutta muutti veden viiniksi täällä?
Joh. 2:11.
"Jeesus ei aloittanut toimintaansa suorittamalla jonkin ihmetyön
Sanhedrinin edessä Jerusalemissa. Eräässä pienessä Galilean kylässä
pidetyssä perhejuhlassa Hän käytti voimaansa lisätäkseen hääjuhlan
riemua. Näin Hän ilmaisi myötätuntoansa ihmisiä kohtaan ja halunsa
edistää heidän onneaan..."
"Kertomus ihmetyöstä levisi kautta koko seudun ja kantautui
Jerusalemiin asti. Uudella innolla papit ja vanhimmat tutkivat
Kristuksen tuloon viittaavia ennustuksia. Heillä oli harras halu saada
tietää jotakin tämän uuden opettajan tehtävästä, joka niin
vaatimattomalla tavalla esiintyi kansan keskellä." -Aikakausien Toivo
s. 125, 131.
Mietiskeltäväksi
"Kaikkien, jotka saarnaavat Jumalan sanaa ja kaikkien, jotka ovat
vastaanottaneet Hänen armonsa evankeliumin, tulisi seurata
Kristuksen esimerkkiä Hänen osallistuessaan ihmisten harrastuksiin...
Meidän ei tule eristäytyä toisista. Saavuttaaksemme kaikki
ihmisluokat meidän tulee kohdata heidät siellä, missä he ovat.... On
toinenkin työkenttä, joka on ehkä vaatimattomampi, mutta aivan yhtä
lupaava. Se on alhaisten majoissa ja suurten palatseissa,
vieraanvaraisen pöydän ääressä ja siellä, missä kokoonnutaan
nauttimaan viattomasta ilosta toisten seurassa." -Aikakausien Toivo s.
133.
"Jeesus moitti kärsimättömyyttä, itseriittoisuutta ja hulluttelua; silti
Hän oli sosiaalinen luonteeltaan. Hän hyväksyi kutsuja päivällisille
niin oppineiden ja jalojen kuin köyhien ja kiusattujen luokse. Hän ei
antanut lupaa rellestykseen ja hävitykseen, mutta viaton onnellisuus
tyydytti Häntä. Juutalainen hääjuhla oli juhlallinen ja vaikuttava
tilaisuus, jonka onni ja ilo eivät jättäneet ihmisen Poikaa
tyydyttämättä." -My Life Today

"Kristuksen opetuslapsina meidän ei tule liittyä maailmaan vain
nautinnonhalusta, osallistuaksemme sen turhuuteen. Sellainen
seurustelu tuottaa vain vahinkoa. Emme koskaan saa sanoillamme tai
teoillamme, vaikenemisellamme tai läsnäolollamme hyväksyä syntiä.
Meidän on vietävä Jeesus kanssamme, minne menemmekin, ja
kerrottava toisille kalliista Vapahtajastamme." -Aikakausien Toivo s.
133.
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Jumalan huoneessa
"Temppelin puhdistamisella Jeesus ilmaisi tehtävänsä Messiaana ja
ryhtyi varsinaiseen työhönsä. 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
tempplinä. Synnin pimentämänä ja tahraamana ihmissydän ei neää
ilmaissut Jumalan kunniaa. Mutta Jumalan Pojan tullessa lihaksi
taivaan tarkoitus täyttyi. Jumala ottaa asuntonsa ihmisessä, ja
pelastavan armon kautta ihmissydämestä tulee jälleen Hänen
temppelinsä." -Aikakausien Toivo s. 140.
Jumalan huone häpäistynä
1. Mitä
Jeesus
kohtasi
mennessä
sisälle
temppeliin
pääsiäisviikolla? Miksi tämä oli niin vierasta ja tuskallista
Hänelle? Joh. 2:13, 14.
"Sinne kokoontui pääsiäisviikolla suuria kansanjoukkoja Palestiinan
kaikista osista ja kaukaisistakin maista. Kirjava joukko täytti
temppelin esikartanot. Monet eivät voineet tuoda mukanaan uhreja,
joita oli uhrattava tuon yhden suuren uhrin esikuvana. Näitä varten
tuotiin temppelin ulompaan esikartanoon eläimiä myytäväksi. Sinne

kokoontui kaikkiin luokkiin kuuluvia ostamaan uhreja. Siellä
vaihdettiin kaikenlaista ulkomaan rahaa temppelin rahaksi..."
Vaadittiin myös, että kaikki ulkomaan raha pitäisi vaihtaa rahaksi, jota
nimitettiin
temppelin
sekeliksi.
Tätä
rahaa
käytettiin
temppelipalvelukseen. Rahanvaihtaminen antoi tilaisuuden petokseen
ja kiskomiseen, ja siitä oli tullut häpeällinen liiketoimi, joka oli
pappien tulolähteenä."
"Myyjät vaativat myytävistä eläimistä kohtuuttomia hintoja, ja he
jakoivat voittonsa pappien ja hallitusmiesten kanssa, jotka näin
rikastuivat kansan kustannuksella... Näin voitiin eläimistä saada
korkea hinta, sillä tultuaan näin pitkälle ihmiset eivät halunneet palata
kotiinsa suorittamatta sitä hartaudenharjoitusta, jota varten he olivat
tulleet." -Aikakausien Toivo s. 135, 136.
Jeesuksen opetus temppelin puhdistuksessa
2. Miten Hän toimi korjatakseen tämän tilanteen? Joh. 2:15.
"Pääsiäisen aikaan uhrattiin suuri määrä uhrieläimiä, ja niiden myynti
temppelissä oli hyvin suuri. Tästä aiheutuva sekasorto muistutti
pikemmin meluisia karjamarkkinoita kuin Jumalan pyhää temppeliä...
Hämminki oli niin suuri, että jumalanpalveluksen osanottajat
häiriintyivät, ja Korkeimmalle lausutut sanat hukkuivat hälinään, joka
täytti koko temppelin..."
"Tutkivin katsein Jeesus tarkastelee edessään olevaa näkyä
seisoeassaan temppelipihan portailla... Hän näkee, miten Jumalan
rakkaus salataan syntisiltä, ja ihmiset tekevät Hänen armostaan
kauppatavaran. Hänen katsellessaan tätä näkyä Hänen kasvoillaan
kuvastuu suuttumusta, arvokkuutta ja voimaa." -Aikakausien Toivo s.
136, 138.
3. Minkä selkeän ja koskettavan sanoman Hänen sanansa
kyyhkysten myyjille välittivät? Joh. 2:16.
"Hitaasti laskeutuen portaita ja kohottaen niistä nuorista tekemänsä
ruoskan, joita Hän oli kerännyt aitaukseen astuessaan, Hän käskee
kauppakäyvän joukon poistua pyhäkön alueelta. Kiivaudella ja
ankaruudella, jollaista Hän ei koskaan aikaisemmin ole osoittanut,

Hän kaataa rahanvaihtajien pöydät kumoon. Rahat putoavat kilisten
marmorilattialle. ei kukaan rohkene epäillä Hänen valtaansa. Ei
kukaan uskalla kumartua poimimaan vääryydellä saatuja rahoja.
Jeesus ei lyö heitä nuoraruoskallaan, mutta Hänen kädessään tuo
yksinkertainen ruoska näyttää hirveältä kuin leimuava miekka.
Temppelipalvelijat,
keinottelevat
papit,
rahanvaihtajat
ja
karjakauppiaat lampaineen ja härkineen syöksyvät paikalta ainoana
ajatuksenaan paeta Hänen läsnäolonsa tuomiota." -Aikakausien Toivo
s. 138-140.
Erilaisia reaktioita
4. Mikä ajatus tuli hänen seuraajilleen kun he näkivät Hänen
mielenkiintonsa ja kiihkonsa Jumalan huoneen puolesta? Joh.
2:17.
"Puhdistaessaan temppelin maailmallisista ostajista ja myyjistä Jeesus
osoitti tehtävänsä olevan puhdistaa sydän synnin saastutuksesta maallisista haluista, itsekkäistä himoista ja pahoista tavoista, jotka
turmelevat sielun. 'Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te
etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, Hän tulee, sanoo Herra
Sebaot. Mutta kuka kestää Hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi
pysyä, kun Hän ilmestyy? Sillä Hän on niin kuin kultasepän tuli, ja
niin kuin pesijäin saippua. Ja Hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa
hopean, Hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja
hopean.' Mal. 3:1-3." -Aikakausien Toivo s. 140, 141.
5. Sen sijaan, että tunnustaisivat vakavan syntinsä häpäistessään
Jumalan pyhän huoneen, mitä Juutalaiset sanoivat
Jeesukselle? Minkä luonteenpiirteen pitäisi löytyä jokaiselta,
joka työskentelee Jumalan huoneessa? Joh. 2:18.
"Juutalaiset olivat erittäin ylpeitä hurskaudestaan. He iloitsivat
temppelistään ja pitivät sitä häpäiseviä sanoja jumalanpilkkana. He
olivat hyvin tarkkoja siihen liittyvien menojen noudattamisessa, mutta
rahanhimo oli voittanut heidän tunnontarkkuutensa. He tuskin
huomasivat, kuinka kauas he olivat joutuneet Jumalan itsensä
säätämän jumalanpalveluksen alkuperäisistä tarkoituksesta."

"Papit ja hallitusmiehet oli kutsuttu Jumalan edustajiksi kansalle, ja
heidän olisi tullut korjata temppelialueen väärinkäyttö. Heidän olisi
tullut antaa kansalle esimerkki puhtaudesta ja säälistä. Sen sijaan, että
he ajattelivat vain omaa hyötyään, heidän olisi tullut ottaa huomioon
jumalanpalveluksessa kävijöiden asema ja tarpeet ja olla valmiit
auttamaan niitä, jotka eivät voineet ostaa vaadittuja uhreja. Mutta näin
he eivät tehneet. Ahneus oli paaduttanut heidän sydämensä."
-Aikakausien Toivo s. 136, 137.
Puhdistaja ja Jälleenrakentaja
6. Selitä, mikä merkitys Jeesuksen vastauksella oli juutalaisille,
jotka kysyivät Häneltä merkkiä Hänen arvovallastaan
puhdistaa temppeli. Joh. 2:19-21.
"Jeesus oli näyttänyt heille merkin. Antamalla valon välähtää heidän
sydämeensä ja tekemällä heidän silmiensä edessä tekoja, joita
Messiaan oli määrä tehdä, Hän oli antanut vakuuttavan todistuksen
luonteestaan. Kun he nyt pyysivät merkkiä, Hän vastasi heille
vertauksen muodossa osoittaen nähneensä heidän pahuutensa ja mihin
se heidät viimein johtaisi. 'Hajoittakaa maahan tämä temppeli', Hän
sanoi, 'niin minä pystytän sen kolmessa päivässä'."
"Näillä Hänen sanoillaan oli kaksinkertainen merkitys. Hän ei
viitannut ainoastaan Jerusalemin temppeliin ja jumalanpalveluksen
hävittämiseen, vaan myös omaan kuolemaansa - ruumiinsa temppelin
tuhoamiseen."
"Kristus lausui nämä sanansa niiden tähden, jotka tulivat uskomaan
Häneen. Hän tiesi, että niitä tultaisiin toistamaan. Koska ne lausuttiin
pääsiäisenä, ne tulisivat tuhansien ihmisten korviin ja leviäisivät
maailman ääriin. Niiden merkitys selvenisi vasta Hänen noustuaan
kuolleista, ja ne olisivat monelle ratkaiseva todistus Hänen
jumaluudestaan." -Aikakausien Toivo s. 143, 144.
7. Hengellinen uskonpuhdistus oli syy Hänen tulemiseensa
maan päälle. Tästä näkökulmasta, mikä oli Jeesuksen työn
perimmäinen tulos? Joh. 2:22, 23.
"'Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen

häpeän alaisiksi; Hän sai heistä Hänen kauttaan voiton riemun.' Kol.
2:15. Kuolemansa ja ylösnousemuksensa nojalla Hänestä tuli pappi
'siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.'
Hepr. 8:2. Ihmiset pystyttivät juutalaisten ilmestysmajan ja ihmiset
rakensivat juutalaisten temppelin, mutta kukaan ihminen ei rakentanut
taivaassa olevaa pyhäkköä, jonka kuva maallinen oli. 'Katso, mies
nimeltä Vesa!... Herran temppelin Hän on rakentava ja valtasuuruutta
Hän on kantava, ja Hän on istuva ja hallitseva valtaistuimeltansa. Hän
on oleva pappi valtaistuimellansa.' Sak. 6:12, 13."
"Hän on yhä Henkensä kautta maan päällä olevan seurakunnan
pappina. Häntä ei nähdä ihmissilmin, mutta Hänen lähtiessään
antamansa lupaus täyttyy: 'Katso, minä olen teidän kanssanne joka
päivä maailman loppuun asti.' Matt. 28:20." -Aikakausien Toivo s.
145, 146.
Mietiskeltäväksi
"Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki
asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala
turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.'
1 Kor. 3:16, 17. Ei kukaan ihminen voi omalla voimallaan ajaa pois
sitä pahaa joukkoa, joka on vallannut sydämen. 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.' Ilm. 3:20. Hän tulee eikä
vain yhdeksi päiväksi, sillä Hän sanoo: 'Minä olen heissä asuva ja
vaeltava heidän keskellään... ja he ovat minun kansani. 'Hän polkee
maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität
meren syvyyteen.' 2 Kor. 6:16. Miika 7: 19. Hänen läsnäolonsa
puhdistaa ja pyhittää sielun, niin että se on pyhä temppeli Herralle ja
'Jumalan asumus Hengessä'. Ef. 2: 21, 22." -Aikakausien Toivo s. 141.
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Uudestisyntymisen tarpeellisuus
"Keskustelussa
Nikodeemuksen
kanssa
Jeesus
ilmaisi
pelastussuunnitelman ja tehtävänsä maailmassa. Hän ei missään
myöhemmässä puheessan selittänyt niin täydellisesti, askel askeleelta,
sitä työtä, jonka välttämättä täytyy tapahtua niiden sydämessä, jotka
tahtovat periä taivaan valtakunna. Näin Hän aivan toimintansa alussa
ilmaisi totuuden eräälle Sanhedrinin jäsenelle, jonka mieli oli hyvin
vastaanottavainen ja joka oli määrätty kansan opettajaksi. Mutta
Israelin johtajat eivät ottaneet valoa halukkaasti vastaan. Nikodeemus
kätki totuuden sydämeensä, ja kolmen vuoden aikana siitä näkyi vain
vähän hedelmää." -Aikakausien Toivo s. 155, 156.
Yöllinen vierailu
1. Kuka tuli tapaamaan Jeesusta eräänä yönä? Mitä hän oli
etsimässä? Joh. 3:1, 2.
"Nikodeemuksella oli arvokas luottamustehtävä Juudan kansan
keskuudessa. Hän oli korkeasti oppinut ja omasi tavallista suuremmat
kyvyt, ja hän oli kansallisen neuvoston kunnioitettu jäsen. Jeesuksen
opetukset olivat häneen kuten muihinkin tehneet syvän vaikutuksen.
Vaikka hän oli rikas, oppinut ja arvossapidetty, oli nöyrä
Nasarealainen ihmeellisellä tavalla vetänyt häntä puoleensa.
Vapahtajan suusta lähteneet opetukset olivat suuresti vaikuttaneet
häneen, ja hän tahtoi kuulla enemmän näitä ihmeellisiä totuuksia."
"Hän halusi hartaasti keskustella Jeesuksen kanssa, mutta karttoi
etsimästä Häntä julkisesti. Olisi liian nöyryyttävää juutalaiselle
hallitusmiehelle tunnustaa tuntevansa myötätuntoa niin vähän
tunnettua opettajaa kohtaan. Hän päätti salaa käydä Jeesuksen luona
puolustellen tätä sillä, että jos hän menisi julkisesti, toiset voisivat
seurata hänen esimerkkiään. Saatuaan erikoisten tiedustelujen avulla
selville Vapahtajan syrjäisen oleskelupaikan Öljymäellä, hän odotti,
kunnes kaupunki oli vaipunut uneen, ja sitten lähti Hänen luokseen." -

Aikakausien Toivo s. 147, 149.
Mestarin viesti hallitusmiehelle
2. Minkä hengellisen vaatimuksen Jeesus esitti Nikodeemukselle,
ja siten kaikille, jotka tahtovat olla Jumalan valtakunnan
perillisiä? Joh. 3:3.
"Hän ei tunnustanut Jeesusta Messiaaksi, vaan vain Jumalan
lähettämäksi opettajaksi..."
"Nikodeemus oli tullut Jeesuksen luo aikoen ryhtyä keskustelemaan
Hänen kanssa, mutta Jeesus esitti hänelle totuuden perusperiaatteet.
Hän sanoi Nikodeemukselle, ettei tämä tarvinnut teoreettista tietoa
vaan hengellistä uudestisyntymistä. Sinun ei tarvitse tyydyttää
uteliaisuuttasi, vaan saada uusi sydän. Sinun on saatava uutta elämää
ylhäältä, ennenkuin voit pitää arvossa taivaallisia asioita. Keskustelu
minun kanssani minun vallastani tai tehtävistäni ei koidu miksikään
hyödyksi pelastuksellesi, ennenkuin tämä tapahtuu ja kaikki tulee
uudeksi." -Aikakausien Toivo s. 150.
3. Ymmärsikö Nikodeemus Jeesuksen sanoman? Miksi, tai miksi
ei? Joh. 3:4.
"Jeesuksen käyttämä sanonta: uusi syntyminen ei ollut
Nikodeemukselle kokonaan tuntematon. Pakanuudesta Israelin uskoon
kääntyneitä verrattiin usein vastasyntyneisiin lapsiin. Siksi hänen
täytyi käsittää, ettei Kristuksen sanoja ollut otettava kirjaimellisesti.
Mutta sen nojalla, että hän syntyjään oli israelilainen, hän luuli
varmasti saavansa paikan Jumalan valtakunnassa. Hän ei tuntenut
tarvitsevansa mitään muutosta. Siksi Vapahtajan sanat häntä
hämmästyttivät. Häntä loukkasi niiden suoranainen soveltaminen
häneen. Hän ihmetteli, että Kristus puhui hänelle, kuten Hän puhui,
välittämättä hänen asemastaan Israelin hallitusmiehenä." -Aikakausien
Toivo s. 171.
Uusi syntymä Hengen kautta
4. Mitä uuden syntymän kokemus saa aikaan uskovassa? Joh.
3:5-8.

"Mutta Vapahtaja ei vastannut väitteeseen väitteellä. Kohottaen
kätensä vakavasti, tyynen arvokkaasti, Hän teroitti yhä
vakuuttavammin samaa totuutta: 'Totisesti, totisesti minä sanon
sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä ei hän voi päästä sisälle
Jumalan valtakuntaan.' Nikodeemus tiesi Jeesuksen tässä viittaavan
vesikasteeseen ja sydämen uudistukseen Jumalan Hengen kautta. Hän
tiesi olevansa Hänen edessään, josta Johannes Kastaja oli ennustanut."
"Sydämen lähteen täytyy puhdistua, ennen kuin sen virrat voivat tulla
puhtaiksi. Joka koettaa päästä taivaaseen omiin teoin pitämällä lain,
yrittää mahdotonta. Pelastusta ei ole kenelläkään sellaisella, jolla on
vain lakiuskonto, jumalisuuden muoto. Kristityn elämä ei ole vanhan
muovailemista tai parantelemista, vaan ihmisluonnon uudesti
luomista. Oman minän ja synnin on kuoltava ja uuden elämän
alettava. Tämä muutos voidaan saada aikaan vain Jumalan Hengen
tehokkaalla työllä." -Aikakausien Toivo s. 151.
5. Mitä Jeesuksen vastaus Nikodeemukselle kertoo kaikkein
arvokkaimmasta kokemuksesta - uudestisyntymästä? Joh.
3:9-11.
"Mutta kun Jeesus selitti, että Hänen tehtävänsä täällä maailmassa oli
perustaa hengellinen valtakunta eikä ajallista, hänen kuulijansa joutui
ymmälle.
Huomatessaan tämän Jeesus lisäsi: 'Jos ette usko, kun minä puhun
teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille
taivaallisista?' Jos Nikodeemus ei voinut käsittää Kristuksen opetusta,
joka kuvasi armontyötä sydämessä, kuinka hän saattaisi ymmärtää
Hänen taivaallisen valtakuntansa luonnetta? Ellei hän käsittäisi
Kristuksen työn laatua maan päällä, ei hän voisi ymmärtää Hänen
työtään taivaassa." -Aikakausien Toivo s. 153.
Pelastus uskon kautta Jeesukseen
6. Mitä meidän tarvitsee tehdä saavuttaaksemme ikuisen elämän?
Kuinka tämä kysymys vaikuttaa meihin jokaiseen
henkilökohtaisesti? Joh. 3:14, 15.
"Meidän on Nikodeemuksen tavoin oltava halukkaita pääsemään

iankaikkiseen elämään samalla tavalla kuin suurin syntinen. Pelastus
on vain Kristuksessa, 'eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei
ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi
pelastuman'. Apt. 4:12. Uskon kautta otamme Jumalan armon vastaan,
mutta usko ei ole Vapahtaja. Se ei ansaitse mitään. Se on käsi, jolla
tartumme Kristukseen ja omaksumme Hänen ansionsa pelastuksena
synneistä. Emmekä voi edes katua ilman Jumalan Hengen apua.
Raamattu sanoo Kristuksesta: 'Hänet on Jumala oikealla kädellänsä
korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille
parannusta ja syntien anteeksiantamusta.' Apt. 5:31. Katumus tulee
Kristukselta yhtä varmasti kuin anteeksiantokin."
"Sielua ei voida valaista riidan ja väittelyn avulla. Meidän täytyy
katsoa ja elää." -Aikakausien Toivo s. 154, 155.
7. Mikä suuri muutos tapahtuu ajattelussa, näkökulmassa ja
vaikuttimissa, kun hyväksymme Jeesuksen Vapahtajanamme?
Mitä tapahtuu sen jälkeen? Joh. 3:16, 17.
"Kuinka me sitten pelastumme? 'Kuten Mooses ylensi käärmeen
erämaassa', samoin Ihmisen Poika on ylennetty, ja jokainen, jota
käärme on pettänyt ja purrut, voi katsoa ja elää. 'Katso, Jumalan
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin'. Joh. 1:29. Ristiltä loistava
valo ilmaisee Jumalan rakkauden. Hänen rakkautensa vetää meitä
puoleensa. Ellemme vastusta, meidät johdatetaan ristin juurelle
katumaan syntejä, joiden tähden Vapahtaja ristiinnaulittiin. Silloin
Jumalan Henki synnyttää uskon kautta uuden elämän sielussa.
Ajatukset ja halut tulevat Kristuksen tahdolle kuuliaisiksi. Sydän ja
mieli luodaan uusiksi Hänen kuvansa mukaan, joka vaikuttaa meissä,
niin että jätämme kaiken Hänelle. Silloin Jumalan laki kirjoitetaan
mieleen ja sydämeen, ja me voimme Kristuksen tavoin sanoa: 'Sinun
tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni.' Ps. 40:9" - Aikakausien
Toivo s. 155.
Mietiskeltäväksi
"Ihmismielen on mahdotonta käsittää lunastustyötä. Sen salaisuus
ylittää ihmisymmärryksen, mutta kuitenkin se, joka siirtyy kuolemasta
elämään, käsittää sen jumalalliseksi todellisuudeksi. Lunastuksen

alkamisen voimme tuntea täällä henkilökohtaisen kokemuksen kautta.
Sen seuraukset ulottuvcat iankaikkisuuteen." -Aikakausien Toivo s.
152.
Ole hyvä ja lue pääkonferenssin nuoriso-osaston raportti
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Edelläkävijä ja Messias
"Samoin on Kristuksen seuraajien laita. Voimme saada taivaan valoa
vain, jos olemme halukkaat tyhjentymään omasta itsestämme. Me
emme voi tuntea Jumalan luonnetta tai vastaanottaa Kristusta uskon
kautta, ellemme suostu alistamaan jokaista ajatusta Kristukselle
kuuliaiseksi. Kaikille, jotka näin tekevät, annetaan Pyhää Henkeä
liman mittaa. Kristuksessa 'asuu jumaluuden koko täyteys
ruumiillisesti, ja te olette täytetyt Hänessä.' Kol. 2:9, 10."
-Aikakausien Toivo s. 159
Edelläkävijän myöhempi tehtävä
1. Miten Jeesuksen tehtävä alkoi, kun
tehtäväänsä edelläkävijänä? Joh. 3:22-24.

Johannes

jatkoi

"Nyt hän näki kansan suosion kääntyvän hänestä itsestään
Vapahtajaan. Häntä ympäröivät joukot harvenivat päivä päivältä. Kun
Jeesus tuli Jerusalemista Jordanin lähiseudulle, kansa riensi
kuulemaan Häntä. Hänen opetuslastensa luku lisääntyi päivittäin.
Monet tulivat kasteelle, ja kun Jeesus ei itse kastanut, Hän oikeutti
opetuslapsensa suorittamaan tämän toimituksen. Näin Hän painoi
sinettinsä edelläkävijänsä tehtävään." -Aikakausien Toivo s. 157.
2. Olivatko Johannes kastajan opetuslapset selvillä Messiaan
työstä ja kasteesta? Joh. 3:25, 26.
"Mutta Johanneksen opetuslapset katselivat kateellisina Jeesuksen

kasvavaa kansansuosiota. He olivat valmiit arvostelemaan Hänen
työtään, eikä kestänytkään kauan, ennekuin heille tarjoutui siihen
tilaisuus. Heidän ja juutalaisten välillä heräsi kysymys, auttoiko kaste
sielun puhdistumista synneistä. He väittivät, että Jeesuksen kaste erosi
huomattavasti Johanneksen kasteesta. Pian he joutuivat väittelyyn
Jeesuksen opetuslasten kanssa siitä sanamuodosta, jota kasteessa
sopisi käyttää, ja viimein siitä, oliko viimeksi mainitulla ollenkaan
oikeutta kastaa."
"Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä.' Ei ole tarvis
väitellä siitä, Kristuksenko vai Johanneksen kaste puhdistaa synnistä.
Kristuksen armo antaa sielulle elämän. Ilman Kristusta kaste, samoin
kuin kaikki muutkin asetukset, on vain arvoton muoto. 'Joka ei ole
kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä.'" -Aikakausien Toivo s.
157, 158, 160.
Messiaan julkinen tunnustus
3. Minkä selkeän vakaumuksen Johannes ilmaisi koskien
Jeesusta? Kuinka he selittivät Hänen suhteensa Messiaaseen?
Joh. 3:27; Jaak. 1:17.
"Pyhä Henki odottaa vaatimustamme jos vain vaadimme sitä sillä
tarkoituksenmukaisuudella, joka on etsimämme kohteen arvoinen."
-Testimonies for the Church
"Vapahtaja julisti Johannes Kastajan suurimmaksi profeetaksi. Silti on
erittäin suuri ero tämän Jumalan miehen käyttämällä kielellä, ja sillä
kielellä, mitä käyttävät monet, jotka esittävät olevansa ristin
saarnaajia. Kun häneltä kysytään onko hän Kristus, Johannes julistaa,
ettei ole arvollinen edes sitomaan Mestarinsa kengän nyörejä. Kun
hänen opetuslapsensa tulivat valittamaan, että kansan huomio oli
keskittynyt uuteen Opettajaan, Johannes muistutti heitä, että hän itse
oli julistanut olevansa ainoastaan Luvatun edelläkävijä. Kristuksen
kuuluu sulhasena olla kansansa voimakkaimpien tunteiden kohde.
'Mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän
puhuu ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin iloitsen
minäkin, ja iloni on nyt täydellinen. Hänen on tultava suuremmaksi,
minun pienemmäksi'" -Testimonies for the Church

4. Minkä selvän eron Johannes osoitti itsensä ja juutalaisten
välillä, kun hän todisti Jeesuksesta? Joh. 3:28.
"Katsoessaan uskossa Lunastajaan Johannes oli saavuttanut itsensä
uhraavaisuuden huipun. Hän ei koettanut kiinnittää ihmisten huomiota
itseensä, vaan kohottaa heidän ajatuksensa yhä ylemmäksi, kunnes ne
kohdistuisivat Jumalan Karitsaan. Hän itse oli ollut vain ääni, joka
erämaassa huutaa. Nyt hän oli iloiten valmis elämään hiljaisuudessa ja
huomaamattomana, jotta kaikkien katse kääntyisi elämän Valoon.
Ne, jotka ovat uskollisia kutsumukselleen Jumalan sanansaattajina,
eivät etsi omaa kunniaansa. Itserakkauden tilalle tulee rakkaus
Kristukseen." -Aikakausien Toivo s. 158, 159.
Ystävä ja ylkä
5. Minä Johannes piti itseään? Minkä paikan antavat Messiaalle
kaikki, jotka ovat taivaallisen valtakunnan lapsia? Millä tavoin
Hän rikastuttaa heidän elämäänsä? Joh. 3:29, 30.
"Johannes esitti itsensä ystävänä, joka seisoo ja kuuntelee häntä,
iloitsee suuresti yljän äänestä.' Johannes esitti itsensä ystävänä, joka
toimi sanansaattajana kihlaparin välillä valmistaen tietä avioliitolle.
Kun ylkä oli saanut morsiamensa, oli ystävän tehtävä täytetty. Hän
iloitsi niiden onnesta, joiden liittoa hän oli edistänyt. Samoin
Johanneskin oli kutsuttu ohjaamaan ihmisiä Jeesuksen luo, ja hänelle
tuotti iloa nähdä Vapahtajan työn menestyvän. Hän sanoi: 'Tämä
minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta
minun vähetä.'
"Jumalan työssä ei saa olla ihmisen leimaa tai allekirjoitusta. Ajan
mukana Herra tuo esiin erilaisia kykyjä, joiden avulla Hänen
tarkoituksensa parhaiten tulevat täytetyiksi. Onnellisia ne, jotka ovat
halukkaita alentamaan itsensä sanoen Johanneksen tavoin: 'Hänen
tulee kasvaa, mutta minun vähetä.'"
Taivaallisen Lunastajan korottaminen
6. Mikä selkeä ero on kuolevaisen ihmisen ja Sen, Joka tuli alas
taivaasta, välillä? Mitä tämä tarkoittaa niille, jotka rakastavat
Jeesusta? Joh. 3:31-34.

"Ne, jotka ovat aitoja kutsumukselleen Jumalan lähettiläinä, eivät etsi
kunniaa itselleen. Itserakkaus hukkuu Jumalan rakkauteen. He
tunnistavat, että on heidän työnsä julistaa, kuten Johannes Kastaja,
'Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin' (Joh. 1:29).
"Profeetan sielu, omasta minästä tyhjennettynä, täytettiin jumaluuden
valolla. Sanoilla, jotka olivat melkein täysin vastakkaisia Kristukselle
Itselleen, hän kantoi todistuksen Vapahtajan kunniasta. 'Hän, joka
ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta,
ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli
kaikkien.' 'Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan
sanoja'(Joh. 3:31, 34)." -Gospel Workers
7. Minkä ihanan kutsun Herran esittää kaikille, jotka tahtovat
periä ikuisen elämän? Joh. 3:35, 36.
"Kun sielu antautuu Kristukselle, uusi voima ottaa valtaan uuden
sydämen. Sellainen muutos on tapahtunut, jota ihminen ei voi ikinä
tehdä itse. Se on yliluonnollista työtä, tuoden yliluonnollisen
ihmisluontoon. Sielusta, joka on antautunut Kristukselle, tulee Hänen
oma linnoituksensa, jota Hän pitää kapinoivassa maailmassa, ja Hänen
aikomuksensa on, ettei yksikään muu arvovalta ole siellä
hallitsemassa. Sielu, joka pidetään siten taivaallisten olentojen
omistuksessa, ei ole alttiina Saatanan hyökkäyksille." -Sons and
Daughters of God
Mietiskeltäväksi
"Johannes oli kutsuttu johtamaan uskonpuhdistusta. Tämän vuoksi
hänen opetuslapsensa olivat vaarassa kiinnittä kaiken huomionsa
häneen ja luulla työn menestyksen riippuvan yksinomaan hänen
ponnistuksistaan, unohtaen sen tosiasian, että hän oli vain välikapple,
jota Jumala oli käyttänyt. Mutta Johanneksen työ ei olut riittävä
kristillisen seurakunnan perustamista varten. Kun hän oli täyttänyt
tehtävänsä, oli suoritettava toinen työ, jota hänen julistuksensa eivät
voinut aikaansaada. Hänen opetuslapsensa eivät ymmärtäneet tätä.
Kun he näkivät Kristuksen tulevan ryhtyäkseen tähän työhön, he
olivat kateellisia ja tyytymättömiä. Samat vaarat uhkaavat vieläkin." Aikakausien Toivo s. 181, 182.

Lähetyskertomus pääkonferenssin nuorisoosastolta
Luettavaksi sapattina 28. maaliskuuta 2009
Erikoissapattikolehti kerätään 4. huhtikuuta 2009
Nuoruus on elämän kauneinta aikaa. Nuorella henkilöllä on monia
projekteja, unelmia ja haaveita. Hänen vahvuutensa ja lahjakkuutensa
voivat olla suureksi hyödyksi Jumalan kansalle, jos ne kanavoidaan
oikein. "Nuoria miehiä ja naisia kutsutaan antamaan Jumalalle
nuoruutensa voima, ja omien voimiensa harjoittamisen sekä
voimakkaiden ajatusten ja tarmokkaiden toimien kautta he saattavat
olla kunniaksi Hänelle ja pelastukseksi kanssa ihmisille." -Counsels to
Parents, Teachers, and Students. On erittäin tärkeää seurakunnalle,
että nuorisoa autetaan kanavoimaan tunteitaan, kykyjään,
intohimoaan, energiaansa sekä ideoitaan sopivalla tavalla.
Seurakunnan täytyy
auttaa nuorisoaan kehittämään fyysistä,
moraalista ja henkistä terveyttään. Älkäämme unohtako, että pyhissä
kirjoituksissa on pyhä kutsu nuorisolle, joka pyytää antautumaan
Herralle: 'Anna sydämesi, poikani, minulle, ja olkoot minun tieni
sinun silmissäsi mieluiset.' (Snl. 23:26), ja seurakunnan pitäisi auttaa
tämän toteuttamisessa.
Raamatusta löydämme esimerkkejä nuorista, jotka tekivät suuria
töitä ja jättivät lähtemättömän jäljen aikalaisiinsa, ja myös tuleviin
sukupolviin. Jokaisen heidän elämä oli yhtä kirkas ja loistelias kuin
tähdet taivaankannella. Heidän vakaumuksensa ja asenteensa tekivät
heistä suuria omana aikanaan, ja joissakin tapauksissa he vaikuttivat
merkittävästi maailmanvaltojen tapahtumien kulkuun.
Joosefin tapaus on mainitsemisen arvoinen, koska hänen
uskollisuutensa ja rehellisyytensä johtivat hänet Egyptin hallitsijan
asemaan monien koettelemusten jälkeen. Daniel ja hänen kolme
seuralaistaan ovat vielä nykypäivänäkin esimerkkinä nuorisolle ja
todistuksena siitä, mitä nuoret voivat saada aikaan jos he antavat
elämänsä Jumalan käsiin.
Samuel, Iisak, Daavid ja monet muut nuoret antoivat meille

esimerkin
uskosta,
rohkeudesta,
innosta,
kuuliaisuudesta,
kärsivällisyydestä ja kestävyydestä, ja näin jättivät häviämättömän
merkin historiaan. Tänä päivänä heidän elämänsä on vieläkin mieluisa
tuoksu, joka rohkaisee ja inspiroi lukemattomia maailman nuoria
jatkamaan uskon taistelua.
Seurakunta tarvitsee sellaista nuorisoa, jota ei voida ostaa tai
myydä, nuoria, jotka ovat valmiita puolustamaan moraalisia
periaatteitaan ja elämään uskossa aivan kuten muut elivät ennen, sillä
seurakunnan tulevaisuus on sen nuorisossa. Me tarvitsemme
lähetystyöntekijöitä, kirjaevankelistoja, lääkäreitä, muusikoita,
kirjanpitäjiä jne., nuoria ihmisiä, jotka ovat valmiita antamaan
kaikkensa, ja ovat valmiita elämään suuressa uskon seikkailussa;
nuoria, jotka esimerkillään haastavat nykyiset materiaalisuuden,
moraalittomuuden ja uskottomuuden hirviöt. Me tarvitsemme nuoria,
jotka aktiivisesti tekevät yhteistyötä paikallisissa seurakunnissa ja
käyttävät kaikki lahjansa palvellakseen muita. Jos heidän voimansa
käytetään viisaasti, se tulee olemaan suurena motivaationa
seurakunnalle ja siunauksena maailmalle.
Jumalan kansan täytyy kiireesti alkaa kiinnittää enemmän
huomiota nuorisotyöhön. Paholainen käyttää kaikki voimansa
erottaakseen nuoret Jumalan tieltä voidakseen saastuttaa heidät. Hän
käyttää maallisen nautinnon sokaisevia valoja viedäkseen pois
rakkaan
nuorisomme.
Meidän
täytyy
kaksinkertaistaa
pyrkimyksemme innoittaa nuoria omaksumaan periaatteemme.
Meidän täytyy näyttää heille ne suuret edut, jotka he tulevat saamaan,
jos he pyhittävät elämänsä Jumalalle. Meidän tulisi asettaa heidät
täydellisen esimerkin eteen: Herramme Jeesus Kristus - nuorison
ystävä.
Pääkonferenssi toivoo voivansa tehdä yhteistyötä näissä asioissa;
nuoriso-osasto on parhaillaan valmistelemassa materiaalia ja
suunnitelmia pitääkseen koulutusseminaareja. Me saamme monia
pyyntöjä eri maista, että pääkonferenssi lähettäisi edustajansa
antamaan koulutusta ja apua. Meillä on monia nuoria ihmisiä
riveissämme, ja unionit sekä kentät pyytävät meitä lähettämään heille
materiaalia voidakseen tukea erilaisia projekteja, jotkut niistä ovat jo
käynnissä Etelä-Amerikassa ja Afrikassa tarkoituksenaan auttaa
nuorisoa, mutta meillä ei ole tarpeeksi resursseja tehdäksemme tätä

työtä onnistuneesti. Me tarvitsemme taloudellista tukeanne!
Pääkonferenssi ystävällisesti pyytä apuanne, jotta voimme tukea
unioneita, kenttiä ja lähetyskenttiä. Siunatkoon Jumala teitä runsaasti
avokätisyydestänne!
Veljenne ja työtoverinne:
-José V. Giner
Pääkonferenssin nuortenosaston johtaja

