Esipuhe
Aikojen alusta alkaen ihmiset ovat unelmoineet paremmasta
yhteiskunnasta, paremmista laeista, paremmasta koulutuksesta ja
paremmista elinehdoista, jotka perustuvat vanhurskauteen ja oikeuteen.
Perheissämme,
yhteiskunnassa,
kouluissa,
henkilökohtaisissa
tuttavapiireissä ja valtion instituutioissa tarve vanhurskaudelle sekä
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamiselle on jatkuvasti kasvava.
Mikä on ratkaisu ihmiskunnan ongelmiin? Vähemmistöt, yhteisöt, ryhmät
ja yksilöt kaikki kärsivät vanhurskauden puutteesta, joka jatkuvasti
lisääntyy yksilöiden ja yhteiskunnan lainsäätäjien toimesta.
Ei ole tarpeellista keskittää huomiotamme muihin nähdäksemme
voimmeko saavuttaa vanhurskauden; riittää, kun katsomme itseemme omaan elämäämme, luonteeseemme, luontoomme ja käyttäytymiseemme.
Kuka voi sanoa olevansa vanhurskas Jumalan ja ihmisten edessä? Kuka
voi katsoa omaan omatuntoonsa ja elettyyn elämäänsä ja sanoa, 'Minä olen
hyvä; olen tyytyväinen itseeni; minulla on kaikki kunnossa'? Jos olemme
rehellisiä itsellemme, meidän täytyy tunnustaa, että olemme pahan alku ja
juuri, koska hengellinen ja moraalinen tilamme on hyvin heikko ja
itsekkyyden tahraama. Tämän takia Job esitti kysymyksen: 'Onko ihminen
vanhurskas Jumalan edessä, onko mies Luojansa edessä puhdas?' 'Totisesti
minä tiedän, että niin on; kuinka voisi ihminen olla oikeassa Jumalaa
vastaan!' Job. 4:17; 9:2. Emme ole vain epäpuhtaita Jumalan edessä;
meidän
inhimillinen
taipumuksemme
on
olla
puolueellisia
käsityksissämme, turmeltuneita toiveissamme ja epätasapainoisia
päätöksissämme. Totisesti, "Kuinka voisi ihminen olla puhdas, kuinka
vaimosta syntynyt olla vanhurskas!" Job. 15:14. Yhtä paljon kuin
saatamme toivoa voivamme olla ja luvata olevamme vanhurskaita, me
lankeamme syntiin ja vääryyteen.
Mutta kiitos Herralle että meitä ei ole jätetty oman onnemme nojaan
heikkouksinemme ja puutteinemme; Hänen vanhurskautensa ihmeelliset
lupaukset ovat aivan edessämme: "Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja
Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan:
'Herra on meidän vanhurskautemme'." Jer. 23:6. Ja lupaus toistettiin:
"Niinä päivinä Juuda pelastetaan ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se
nimi, jolla sitä kutsutaa: 'Herra, meidän vanhurskautemme'." Jer. 33:16.
Tämä aika on tullut; Vapahtaja on tuonut vanhurskauden ja tarjoaa sitä
ihmisille evankeliumissa. "Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy
uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on: 'Vanhruskas on elävä uskosta'."

Room. 1:17. Kyllä, "se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta
Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole
yhtään erotusta." Room. 3:22.
Mieti, mitä tämä tarkoittaa! Vanhurskautta, jota olemme toivoneet mutta
emme löytäneet tästä maailmasta, alkaen itsestämme, tarjotaan lahjana
jokaiselle meistä, joka uskoo! Se on ihmeellistä. "Ihanimmat soinnut, jotka
tulevan Jumalalta ihmishuulten kautta - vanhurskautus uskon kautta, ja
Kristuksen vanhurskaus - ... Taivaallinen Kauppias tarjoaa heille uskon ja
rakkauden kallisarvoisimpia aarteita... Hän kutsuu heitä ostamaan Häneltä
'kultaa, tulessa puhdistettua' ja 'valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit' 'ja
silmävoidetta', jotta näkisit." T.6, s. 426.
Vuonna 1888 Herra lähetti kansalleen hyvin erityisen sanoman 'Kristus
meidän vanhurskautemme'; mutta sen sijaan että olisivat ottaneet sen
vastaan ilolla, he tekivät siitä väittelynaiheen. Nyt, niin monen vuoden
jälkeen, me haluamme sekä tutkia tätä ihmeellistä totuutta nöyrällä
mielellä, uskolla ja rukouksella, sekä saada tämä vanhurskauden lahja, jota
Herra tarjoaa meille tänä päivänä. Meidän tarvitsee tehdä Jeesus
elämämme, kokemuksemme, uskomme ja saarnauksemme keskipisteeksi.
Tästä syystä me ehdotamme, että tämä erityinen tutkimus yhdistetään
muihin arvokkaisiin opetuksiin, ja että tämä sanoma luettaisiin suoraan
kirjeistä Roomalaisille ja Galatalaisille sekä muista ihmeellisistä kirjoista,
joihin kuuluu:
● E.G. White, Tie Kristuksen luo
● E.G. White, The Sanctified Life
● E.G. White, Kristuksen vertaukset
● E.G. White, Aikakausien Toivo
● E.G. White, Selected Messages, osat 1 ja 3
● E.G. White, Faith and Works
● E.G. White, The Faith I Live by
● E.G. White, A New Life
● E.J. Waggoner, Christ and His Righteousness
● E.J. Waggoner, Studies on Romans
● A.T. Jones, The consecrated Way to Christian Perfection
● A.T. Jones, Studies in Galatians
● A.G. Daniells, Christ Our Righteousness
"Vain itseensä keskittyneessä elämässä ei voi olla mitään kasvua eikä
hedelmällisyyttä. Jos olet vastaanottanut Kristuksen henkilökohtaisena
vapahtajanasi, sinun tulee unohtaa itsesi ja koettaa auttaa toisia. Puhu

Kristuksen rakkaudesta, kerro hänen hyvyydestään. Täytä jokainen
ilmenevä velvollisuus. Tunne sydämessäsi vastuuta sieluista, ja koeta
kaikin voimin pelastaa kadotettuja. Kun saat Kristuksen hengen epäitsekkään rakkauden ja toisten hyväksi työskentelyn hengen - niin
kasvat ja tuotat hedelmää. Hengen armolahjat kypsyvät luonteessasi.
Uskosi lisääntyy, vakaumuksesi syventyy ja rakkautesi täydellistyy. Yhä
enemmän heijastat Kristuksen kaltaisuutta kaikessa, mikä on puhdasta,
jaloa ja rakastettavaa.
'Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.' Gal.
5:22. Tämä hedelmä ei koskaan häviä vaan kantaa lajinsa mukaista satoa
iankakikiseen elämään.
'Kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika
on käsissä.' Kristus odottaa kaivaten julkituomistaan seurakunnassaan.
Kun Kristuksen luonne täydellisesti ilmenee hänen kansassaan, silloin hän
tulee ja julistaa sen omakseen." -Kristuksen vertaukset s. 42, 43.
Avatkaamme siis sydämemme että Jeesus voi tulla elämäämme ja elää
meissä kokonaan, muuttaen luonteemme täysin Hänen pyhäksi kuvakseen.
Näiden läksyjen päämäärä on auttaa tätä toteutumaan, ja me rukoilemme,
että se saavutettaisiin meissä jokaisessa."
- Pääkonferenssin veljet ja sisaret

Erikoissapattikolehti menee Papua Uusi-Guineaan
Olkoon uhrilahjasi rakkautesi ja kiitollisuutesi osoitus
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Jumalan vanhurskaus
"...Ja taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala on tuomari."
"Jumala, sinun vanhurskautesi ulottuu hamaan korkeuksiin, sinun, joka
teet niin suuria. Jumala, kuka on sinun vertaisesi?" Ps. 50:6; 71:19.
Jumalan luonne
1. Mikä suuri, lohduttava totuus on kirjoitettu pyhiin kirjoituksiin
Jumalasta ja Hänen luonteestaan? Ps. 11:7; 5 Moos. 32:4; Jes.
30:18.
"Jumalan vanhurskaus on ehdotonta. Tämä vanhurskaus kuvastaa kaikkia
Hänen töitään ja kaikkia Hänen lakejaan. Niinkuin Jumala on, niin Hänen
kansansa tulee olla. Kristuksen elämä täytyy näkyä Hänen seuraajiensa
elämässä. Kaikissa Hänen julkisissa ja yksityisissä teoissaan, Hänen
jokaisessa sanassaan ja toimessaan näkyi käytännöllinen jumaluus, ja
tämän jumaluuden tulee näkyä myös Hänen seuraajiensa elämässä."
-Selected Messages
2. Vaikka emme ymmärrä emmekä ole kykeneväisiä selittämään
monia asioita, mitä on sanottu Hänen valtaistuimensa perustasta?
Kuinka tämä heijastaa Hänen luonnettaan? Ps. 89:14; 97:2.
"Hän joka taivaassa hallitsee, näkee lopun alusta. Hänelle ovat yhtä
avoimia niin menneisyyden kuin tulevaisuudenkin salaisuudet. Synnin
aiheuttamien kärsimysten, pimeyden ja hävityksen ylitse hän katselee
omien rakkauden ja siunauksen suunnitelmiensa täyttymystä. Vaikka 'pilvi
ja pimeys on hänen ympärillänsä, vanhurskaus ja oikeus on hänen
valtaistuimensa perustus' (Ps. 97: 2). Ja tämän tulevat kaikkeuden
asukkaat, niin uskolliset kuin uskottomatkin, kerran ymmärtämään.
'Täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat.
Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on' (5
Moos. 32: 4)." -Patriarkat ja profeetat s. 22.

Vanhurskaus ja Vapahtajamme luonne
3. Kuinka profeetta Jesaja kuvaili Messiaan luonnetta? Jes. 53:11.
"Kristus on meidän vanhurskautemme; Hän kulkee edellämme tässä
työssä, ja Herran kunnia seuraa." -Testimonies for the Church
"Myös Jeremia todisti, että tuleva Lunastaja oli Daavidin hallitushuoneen
ruhtinaita: 'Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän
Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä,
ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä
pelastatetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla
häntä kutsutaan: 'Herra on meidän vanhurskautemme'.' Ja vielä: ' Näin
sanoo Herra: Aina on mies Daavidin suvusta istuva Israelin heimon
valtaistuimella. Ja aina on mies leeviläisten pappien suvusta oleva minun
edessäni uhraamassa polttouhria ja sytyttämässä ruokauhria ja
toimittamassa teurasuhria joka päivä' (Jer. 23:5, 6; 33:17, 18)." Apostolien
teot s. 170, 171.
4. Mitä Uusi testamentti keroo meille Jeesuksen vanhurskaudesta? 1
Kor. 1:30; 2 Piet. 1:1.
"Jumalan laki on ainoa moraalisen täydellisyyden mittapuu. Jeesuksen
elämässä tämä laki tuli ilmeiseksi käytännön esimerkkinä. Hän sanoo
Itsestään, 'olen pitänyt Isäni käskyt.'
"Tämä laki on Jumalan ajatusten ilmaus; kun se vastaanotetaan
Kristuksessa, siitä tulee meidän ajatuksemme... Jumala toivoo meidän
olevan onnellisia, ja Hän antoi meille lain käskyineen, joita noudattamalla
voimme saavuttaa onnen.' -The Faith I Live By
"Kaikki taivaan aarteet annettiin Jeesukselle Kristukselle, että Hän voisi
jakaa näitä arvokkaita lahjoja tunnollisille ja uutterille etsijöille. Hän 'on
tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja
lunastukseksi.' 1. Kor. 1:30." -Counsels to Parents, Teachers, and Students
"Luettuaan Kristuksen vanhurskauden meidän ansioksemme, Jumala
julistaa meidän vanhurskaiksi, ja kohtelee meitä vanhurskaina. Hän katsoo
meitä kuin rakkaita lapsiaan. Kristus työskentelee synnin voimaa vastaan,
ja missä synti on suureksi tullut, on armo suurempi. 'Koska me siis
olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan
kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös
olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja
meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo." Room. 5:1, 2."

Selected Messages
Vanhurskaus ja Jumalan laki
5. Mikä on vanhurskauden ja Jumalan lain suhde? Ps. 119:86, 138,
172.
"Jumalan laki on luonteeltaan muuttumaton. Se on Säätäjänsä tahdon ja
luonteen ilmaisu. Jumala on rakkaus, ja hänen lakinsa on rakkaus. Sen
kaksi suurta periaatetta ovat rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen.
'Rakkaus on lain täyttymys.' Room13: 10. Jumalan luonteeseen kuuluu
vanhurskaus ja totuus. Ne ovat myös hänen lakinsa ominaisuuksia.
Psalmirunoilija sanoo: 'Sinun lakisi on totuus'; 'kaikki sinun käskysi ovat
vanhurskaat.' Ps. 119: 142, 172. Ja apostoli Paavali selittää: 'Niin, laki on
kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä-' Room. 7: 12. Lain,
joka täten on Jumalan mielen ja tahdon ilmaisu, täytyy olla yhtä pysyvä
kuin sen Säätäjä." -Suuri taistelu s. 462.
6. Mikä samanlainen periaate löytyy
kirjoituksista? Room. 7:12, 14; 1 Tim. 1:8.

Uuden

testamentin

"Koska 'Herran laki on täydellinen', jokainen muunnelma siitä on pahasta.
Ne, jotka eivät noudata Jumalan käskyjä ja opeta muita noudattamaan
niitä, ovat Kristuksen tuomitsemia. Vapahtajan kuuliainen elämä piti yllä
lain käskyjä; se todisti, että ihmiskunta pystyi noudattamaan lakia, ja
osoitti, että luonne kehittyisi kuuliaisuuden myötä. Jokainen, joka
noudattaa lakia niinkuin Hän, julistaa samoin että laki on 'pyhä,
vanhurskas ja hyvä'. Room. 7:12." -The Faith I Live By
"Vielä tänäkin päivänä joitakin osia totuudesta ei nähdä selkeästi. On
yhteyksiä, joita ei ymmäretä ja kauaskantoisia syvyyksiä Jumalan laissa,
jotka ovat jääneet ymmärtämättä. Jumalan laissa on mittaamaton laajuus,
arvokkuus ja kunnia; ja silti uskonnollinen maailma on laittanut syrjään
tämän lain, niinkuin juutalaiset tekivät, ja näin ylentävät ihmisten perinteet
ja käskyt." -Fundamentals of Christian Education
Tärkein asiamme
7. Tarkastellessamme Jumalan ja Jeesuksen luonnetta ja lakia,
minkä pitäisi olla rukouksemme ja suurin toiveemme? Matt. 6:33;
Ps. 51:7.

"Minä olen tullut avaamaan teille oven rakkauden, vanhurskauden ja
rauhan valtakuntaan. Avatkaa sydämenne ottamaan vastaan tämä
valtakunta ja tehkää sen palvelemisesta korkein päämääränne. Vaikka se
on hengellinen valtakunta, älkää pelätkö, että tämän elämän tarpeet jäävät
tyydyttämättä. Jos antaudutte palvelemaan Jumalaa, hän jolla on kaikki
valta taivaassa ja maan päällä, tulee huolehtimaan tarpeistanne."
-Vuorisaarna s. 107.
"Kristus hioi luonteensa täydellisen vanhurskaaksi täällä maan päällä, ei
omaksi hyväkseen, sillä Hänen luonteensa oli puhdas ja tahraton, vaan
langenneen ihmiskunnan hyväksi. Hän tarjoaa luonnettaan ihmiselle, jos
tämä hyväksyy sen. Kristuksen vanhurskaus luetaan syntisen hyväksi, jos
hän katuu syntejään, uskoo Kristukseen ja on kuuliainen Jumalan
täydelliselle laille. Syntisestä tulee vanhurskas ja hänen nimensä
kirjoitetaan Karitsan elämän kirjaan. Hänestä tulee Jumalan lapsi ja
kuninkaallisen perheen jäsen." T.3, s. 371,372.
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Jumalan kaitselmus
"...hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista,
mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten..." 1 Piet. 1:20
Iankaikkinen evankeliumi
1. Mikä sanoma kuuluu kaikille? Ilm. 14:6.
"Evankeliumin kirkkaus on siinä, että sen tehtävä on palauttaa Jumalan
kuva langenneeseen ihmiskuntaan ilmentämällä hyvyyttä jatkuvasti. Tämä
työ alkoi taivaan saleissa. Siellä Jumala päätti antaa ihmisille kiistattoman
todistuksen rakkaudesta, jota Hän heille ilmaisi. 'Sillä niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään,
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.' Joh.
3:16." -Counsels on Health
"Kristuksen evankeliumi on alusta loppuun saakka pelastavan armon
ilosanomaa. Se on erityinen ja hallitseva ajatus. Se auttaa tarpeessa olevia,
antaa valon niiden silmiin, jotka ovat sokeita totuudelle, ja opastaa sieluja,

jotka etsivät aitoa perustaa. Täysimittainen ja iankaikkinen pelastus on
jokaisen sielun ulottuvilla. Kristus odottaa voidakseen antaa anteeksi ja
jakaa vapaasti luvattua armoaan." -God's Amazing Grace
2. Miten kauan evankeliumin sanoma on ollut olemassa? Room.
16:25; 1 Piet. 1:19, 20; Ef. 1:4.
"Lunastussuunnitelma ei ollut mikään perästäpäin tullut ajatus, [vaan se
oli] Aadamin lankeamisen jälkeen laadittu suunnitelma. Se oli sen
salaisuuden ilmaisu, 'joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta'.
Room. 16:25. Se oli niiden periaatteiden paljastamista, jotka ikuisista
ajoista ovat olleet Jumalan valtaistuimen perustus. 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..." -Aikakausien Toivo s. 11,
12.
"Kristuksen sovitus sinetöi ikuisiksi ajoiksi iankaikkisen armon liiton. Se
täytti jokaisen ehdon, jonka Jumala oli asettanut armon vapaalle
siirtämiselle ihmissuvulle. Jokainen este, joka esti armon, rauhan ja
rakkauden antamisen Aadamin suvun syyllisimmille, oli nyt murrettu."
-Seventh-day Adventist Bible Commentary
Herra teki aloitteen
3. Aadamin ja Eevan langettua syntiin, kuka tuli tapaamaan heitä
ja puhumaan heidän kanssaan? 1 Moos. 3:8, 9.
"Herra tapasi Aadamin ja Eevan, ja teki heille selväksi kurittomuuden
seuraukset. Heidän kuullessaan Jumalan majesteetillisen lähestymisen he
etsivät turvaa Hänen katseeltaan. Hänen, jonka tapaamisesta he ilahtuivat
pyhyydessään ja viattomuudessaan. 'Mutta Herra Jumala huusi miestä ja
sanoi hänelle: 'Missä olet?' Hän vasatsi: 'Minä kuulin sinun askeleesi
paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin.'
Ja hän sanoi: 'Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä
puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?' Herra ei kysynyt tätä
saadakseen tietoa, vaan tuomitakseen syyllisen parin. Kuinka he tulivat
häpeällisiksi ja pelokkaiksi? Aadam tiedosti rikkomuksensa, ei siksi että
hän katui tottelemattomuuttaan, vaan koska syytti Jumalaa siitä" -The
Story of Redemption

Evankeliumin lupaus
4. Kuka antoi ensimmäisen lupauksen toivosta ja lunastuksesta? 1
Moos. 3:15.
"Mutta ihmistä ei hylätty valitsemansa pahan seurausten valtaan.
Saatanalle julistettuun tuomioon sisällytettiin viittaus lunastukseen. Jumala
sanoi: 'Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja
hänen siemensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä
sitä kantapäähän' (1 Moos. 3: 15). Tämä tuomio, joka julistettiin
esivanhempienme kuullen, oli heille lupaus. Ennen kuin he kuulivat
orjantappuroista ja ohdakkeista, raskaasta työstä ja surusta, joka oli tuleva
heidän osakseen, tai siitä, että heidän oli tultava maaksi jälleen, he kuulivat
sanat, jotka eivät voineet olla antamatta heille toivoa. Kaikki, mikä oli
menetetty myöntymällä saatanan kiusaukseen, voitiin saada takaisin
Kristuksen kautta.
Luontokin toistaa meille tätä samaa ilmoitusta. Vaikka se on synnin
turmelema, se ei puhu vain luomisesta vaan myös lunastuksesta." -Elämä
ja kasvatus s. 27.
5. Kuka
tuli keskustelemaan Kainin kanssa, kun Jumala ei
hyväksynyt hänen uhrilahjaansa, ja myös, kun hän oli tappanut
veljensä? 1 Moos. 4:6, 7, 9, 10.
"Murhamies Kain kutsuttiin pian vastaamaan rikoksestaan... Kain oli
edennyt synnin tiellä niin pitkälle, ettei hän enää tajunnut Jumalan
jatkuvaa läsnäoloa eikä hänen suuruuttaan ja kaikkitietävyyttään. Ja niin
hän turvautui valheeseen peittääkseen syyllisyytensä.
Jälleen Herra sanoi Kainille: 'Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa
minulle maasta.' Jumala oli antanut Kainille tilaisuuden tunnustaa syntinsä.
Hänellä oli ollut miettimisaikaa. Hän tiesi tekonsa ja sen peittämiseksi
lausumansa valheen hirvittävyyden, mutta hän oli yhä kapinamielinen,
eikä tuomiota enää pitkitetty. Jumalan ääni, joka tähän asti oli puhutellut
häntä hartaasti pyydellen ja kehottaen, julisti nyt nämä kauheat sanat: 'Ja
nyt ole kirottu ja karkotettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan
veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle
satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä.'"
-Patriarkat ja profeetat s. 57.
6. Mitkä

muut

voimalliset

lupaukset

ilmaisivat

Jumalan

kaitselmusta? Jes. 53:4, 5; Sak. 9:9, 10.
"Viisisataa vuotta ennen Kristuksen syntymää profeetta Sakarias ennusti
täten kuninkaan tulon Israeliin...
Tuo riemukulkue oli itse Jumalan määräämä. Profeetta oli sitä ennustanut,
ja ihminen oli voimaton muuttamaan Jumalan tarkoitusta. Elleivät ihmiset
olisi Hänen suunnitelmaansa toteuttaneet, Hän olisi antanut äänen
elottomille kiville, jotka olisivat tervehtineet Hänen Poikaansa
ylistyshuudoin. Kun fariseukset noloina vetäytyivät syrjään, toistivat sadat
äänet Sakariaan sanoja: 'Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär
Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja Hän
on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.'" -Aikakausien
Toivo s. 544, 549.
7. Mitä tapahtuisi tuona aikana jumalallisen profetian mukaan?
Dan. 9:24; Jes. 61:11; 53:11.
"Kristuksen pelastetut ovat Hänen jalokiviään, Hänen arvokkaita
aarteitaan." -Gospel Workers
"Hän [Jumalan Poika] näki hänen sielunsa kaipauksen ja oli tyytyväinen.
Hän näki vilaukselta ikuisuuden ja näki niiden onnellisuuden, jotka Hänen
nöyryytyksensä kautta saavat anteeksiannon ja ikuisen elämän. Häntä
haavoitettiin heidän rikkomustensa tähden, runneltiin heidän pahain
tekojensa tähde. Rangasitus oli Hänen päällään, että heillä rauha olisi, ja
Hänen haavainsa kautta he olivat parannetut. Hänen korvansa kuuli
pelastettujen huudon. Hän kuuli lunastettujen laulavan Mooseksen ja
Karitsan laulua." -Testimonies for the Church
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Herra meidän vanhurskautemme
"...osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on
vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen." Room. 3:26.
Jumalan vanhurskaus luvattuna ihmisille
1. Mille tärkeälle periaatteelle vanhurskautus ja elämä perustuvat?

Hab. 2:4; Room. 1:16, 17.
"Kun sinä... tulet Jumalan eteen Jeesuksen, Puolustajasi nimessä, pyytäen
asioita joita tarvitset, Kristuksen vanhurskaus tullaan paljastamaan sinun
vanhurskautenasi, Kristuksen hyveet sinun hyveinäsi. Silloin sinä tulet
ymmärtämään, että vanhurskaus tulee vain uskomalla Kristukseen; sillä
Jeesuksesta paljastuu Jumalan luonteen täydellisyys... Kristuksen
sovitusveren kautta syntinen saa vapautuksen kadotuksen kahleista;
synnittömän Sijaisen ja Takaajan kautta hän voi päättää juoksun nöyrässä
kuuliaisuudessa kaikkia Jumalan käskyjä kohtaan. Ilman Kristusta hän on
lain tuomion alla ja aina syntinen, mutta uskomalla Kristukseen hänet
tehdään täydelliseksi Jumalan edessä." -Selected Messages
2. Mikä mahtava nimi annetaan Herrallemme Vanhassa
testamentissa? Mikä on tämän nimen merkitys? Jer. 23:6; 33:16.
"Tämä nimi kuuluu jokaiselle Kristuksen seuraajalle. Se on Jumalan
lapsen perintö. Perhettä kutsutaan isän nimellä. Profeetta Jeremia rukoili
Israelin suuren ahdistuksen ja koettelemuksen aikana: '-- me olemme otetut
sinun nimiisi; älä meitä jätä' (Jer. 14:9)." Vuorisaarna s. 116.
"Kun jättäydymme Kristukselle, niin sydämemme yhtyy hänen
sydämeensä, tahtomme sulautuu hänen tahtoonsa, mielemme yhdistyy
hänen mieleensä, ja hän vangitsee ajatuksemme itselleen kuuliaisiksi.
Elämme hänen elämäänsä. Tätä merkitsee olla pukeutuneena hänen
vanhurskautensa vaatteisiin. Silloin Herra meitä katsellessaan ei näe
viikunanlehtiverhoa eikä alastomuuttamme ja synnin vioittamaa
muotoamme, vaan oman vanhurskautensa vaipan, joka merkitsee
täydellistä kuuliaisuutta Jumalan laille." -Kristuksen vertaukset s. 231.
3. Mitkä muut kirjoitukset vahvistavat, että vanhurskaus ei ole
ihmisen etuoikeus, vaan lahja Jumalalta? Jes. 46:13; Hoos. 2:19.
"Sanoin ja teoin oli Messias maisen toimintansa aikana ilmaiseva
ihmiskunnalle Isän Jumalan kirkkauden. Hänen elämänsä jokaisen teon,
jokaisen puhutun sanan ja suoritetun ihmeen tuli kertoa langenneelle
ihmiskunnalle Jumalan äärettömästä rakkaudesta." -Profeetat ja kuninkaat
s. 482.

Vanhurskautettu ja siunattu elävän uskon kautta
4. Millä
perusteella Herran vanhurskaus luettiin Aabrahamin
hyväksi? Mikä hänen tekonsa osoitti vanhurskautta? 1 Moos. 15:6;
Room. 4:3; Jaak. 2:26.
"Usko, joka ei tuota hyviä tekoja, ei vanhurskauta sielua. 'Te näette, että
ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta.' Jaak. 2:24.
'...Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi.' Room.
4:3. Vanhurskaudeksi lukeminen syntyy vanhurskauttavan uskon kautta ja
se on vanhurskautus, jonka saavuttaakseen Paavali taisteli niin hartaasti." Selected Messages
5. Minkä takia Jumala valitsi Israelin valituksi kansakseen ja
antoi heille luvatun maan? 5 Moos. 7:7, 8; 9:4-6; Jer. 2:3.
"Huolimatta siitä, että israelilaiset 'pilkkasivat Jumalan sanansaattajia ja
halveksivat hänen sanaansa'... [Herra oli silti ilmoittanut itsensä heille]...
Huolimatta heidän toistuvista luopumuksistaan, hänen armonsa oli jatkanut
vetoomuksiaan. Osoittaen hellempää rakkautta kuin isä tuntee poikaansa
kohtaan, 'Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti, varhaisesta alkaen, vähän
väliä heille varoituksia sanansaattajiansa kautta, sillä hän sääli kansaansa
ja asumustansa'. 2. Aikak. 35: 15. Kun varoituksista, pyynnöistä ja
nuhteista ei ollut apua, hän lähetti heille taivaan parhaimman lahjan, ei,
hän tyhjensi koko taivaan tuossa yhdessä Lahjassa." -Suuri taistelu s. 23.
Uskon kautta saadun vanhurskautuksen perilliset
6. Mitä Herra antoi kansalleen vahvistaakseen heidän uskoaan
Hänen lupauksiinsa ja töihinsä? 4 Moos. 14:11; Neh. 9:10, Jes. 7:9,
toinen osa.
"Kun Israelin lapset olivat Egyptin orjuudessa, Jumala paljasti Itsensä
Jumalana, joka on kaiken maallisen arvovallan ja suuruuden yläpuolella.
Hän työskenteli kansansa puolesta osoittaakseen määräämisvaltansa
luonnosta ja niistä, jotka palvoivat luontoa unohtaen voiman, joka loi
luonnon." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
7. Mitkä esimerkit ja tapahtumat historiassa on kerrottu
osoittamaan uskon tärkeyttä elämässä? Hebr. 11:4, 7, 24-26.

"Kristus oli niin muinaisten kansojen kuin meidänkin Vapahtajamme. He
katsoivat tulevaisuuteen uskoen Vapahtajan tulevan. Evankeliumi pelasti
Aadamin niinkuin meidät pelastetaan tänä päivänä. Aabrahamin pelasti
usko Kristukseen Jumalan Karitsana, joka ottaa pois maailman synnit.
Mooses pelastettiin Kristuksen ansioiden takia. Kristus oli enkeli, joka
johdatti Israelin armeijan läpi erämaan... Kaikki jotka ovat kuolleet
uskossa, vanhurskaasta Aabelista meidän päiviimme saakka, ovat
pelastetut Jeesuksen Kristuksen ansiosta." -The Signs of the Times
8. Miksi apostolien aikaiset juutalaiset eivät ymmärtäneet, miten
tärkeää on Jeesuksen vanhurskaus? Miksi tämä on erityisen
tärkeää meille tänä päivänä? Room. 9:31-33; Hebr. 11:1, 6.
"Meidän uskomme täytyy yltää esiripun sisäpuolelle, minne Jeesus on
mennyt meitä varten... Meillä täytyy olla uskoa, jota ei voi kyseenalaistaa,
uskoa, joka tarttuu näkymättömään, uskoa joka on harrasta ja
järkkymätöntä. Sellainen usko tuo taivaan siunaukset sieluihimme...
Sen tosiasian, että epäusko on vallalla ja vääryys lisääntyy ympärillämme,
ei saa antaa himmentää uskoamme tai horjuttaa rohkeuttamme... Jos me
etsimme Jumalaa koko sydämestämme, jos työskentelemme
päämäärätietoisella innolla ja vahvalla uskolla, taivaan valo tulee
loistamaan yllemme, jopa niin kuin se loisti omistautuneen Eenokin ylle...
Meidän tulee elää uskon elämää; sillä 'ilman uskoa on mahdotonta olla
otollinen Jumalalle. Hengellinen vahvuutemme riippuu uskostamme." -My
Life Today
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Kaikki ovat tehneet syntiä
"Kuinka voisi ihminen olla puhdas, kuinka vaimosta syntynyt olla
vanhurskas! Katso, pyhiinsäkään hän ei luota, eivät taivaatkaan ole
puhtaat hänen silmissänsä, saati sitten ihminen, inhottava ja kelvoton,
joka juo vääryyttä niinkuin vettä." Job. 15:14-16.
Ihmisen lankeemus
1. Minkä ainoan kiellon Herra antoi ihmiselle alussa hänen

elämäänsä ja onneaan varten? 1 Moos. 2:17.
"Oli vain yksi kielto jonka Jumala oli katsonut sopivaksi asettaa heille. Jos
he rikkoisivat Jumalan lakia he kuolisivat varmasti. He kertoivat Aatamille
ja Eevalle että ylin enkeli, järjestyksessä seuraava Kristuksesta, kieltäytyi
noudattamasta Jumalan lakia, jonka Hän oli luonut taivaallisille olennoille;
tämä kapina oli aiheuttanut sodan taivaassa, jonka seurauksena
kapinallinen olento ja jokainen häneen liittynyt enkeli, joka kyseenalaisti
suuren Jehovan auktoriteetin, karkotettiin taivaasta; ja nyt tämä langennut
olento oli kaikkien Jumalan ja Hänen rakkaan Poikansa liittolaisten
vihollinen." -The Story of Redemption
2. Mitä seurasi kun Aadam ei noudattanut tätä käskyä? 1 Moos. 3:19.
"Jumala kirosi maan koska he olivat tehneet syntiä ja syöneet hyvän ja
pahan tiedon puun hedelmiä, 'Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi
siitä koko elinaikasi;' Hän oli antanut heille hyvän, mutta pitänyt pahan
salassa. Nyt Hän julistaa että kun he tulevat syömään siitä, he tulevat
tuntemaan pahan kaikkina elämänsä päivinä. Siitä eteenpäin ihmissuku tuli
alttiiksi Saatanan kiusauksille. Aadamille annettiin jatkuvan uurastuksen ja
huolen täyttämä elämä iloisen työntäyteisen elämän sijaan, jollaisesta hän
oli siihen saakka nauttinut. He tulisivat kohtaamaan pettymyksiä, surua ja
tuskaa, ja tulevat lopulta kuolemaan. Heidät oli maan tomusta tehty, ja
maan tomuksi he palaisivat." -The Story of Redemption
Synnin leviäminen
3. Kuinka pitkälle nuo seuraukset ulottuivat? Room. 3:23; Korkeav.
7:20; 1 Joh. 1:8.
"Monet eivät ole tietoisia sydämensä oikeasta tilasta. He eivät tajua, että
luonnollinen sydän on petollinen ja pahankurinen. He kietovat itsensä
omaan vanhurskauteensa ja ovat tyytyväisiä saavuttaessaan oman
inhimillisen luonteensa tason; mutta kuinka kuolettavan erheen he
tekevätkään, kun he eivät tavoittele jumalallista luonnetta, eivätkä he voi
itse täyttää Jumalan vaatimuksia." -Selected Messages
Synti ja sen vaikutukset
4. Mitä tapahtui Jumalan ja ihmisen väliselle suhteelle synnin
takia? Room. 3:10, 11; Jes. 59:2; Miika 3:4; Jer. 5:25.

"Ilman Jumalan Pojan sovitusta Jumala ei voisi jakaa siunauksia tai
pelastusta ihmiselle. Jumala oli tarkka lakinsa kunniasta. Tämän lain
rikkominen aiheutti pelottavan eristyksen Jumalan ja ihmisen välille.
Viattomuutensa aikana Aadamille oli myönnetty vapaa, suora ja iloinen
kanssakäyminen Tekijänsä kanssa. Rikkomuksensa jälkeen Jumala
keskustelisi ihmisen kanssa Kristuksen ja enkeleiden välityksellä." -The
Story of Redemption
5. Mitä tapahtui myös ihmisten välisille suhteille? Room. 3:12-18.
"Koko ihmissuku on rikkonut Jumalan lakia, ja lain rikkojana ihminen on
toivottomasti turmeltunut; sillä hän on Jumalan vihollinen ilman voimia
tehdä mitään hyvää. 'sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa
vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.' Room. 8:7.
Katsoessaan moraaliseen peiliin - Jumalan pyhään lakiin - ihminen näkee
itsensä syntisenä, ja hän on vakuuttunut pahuuden tilastaan, ja hän näkee
toivottoman tuomionsa vanhurskaan lain mukaan. Mutta häntä ei ole
jätetty toivottoman ahdistuksen tilaan, johon synti on hänet ajanut; sillä
pelastaakseen rikkojat turmiolta, Hän joka on tasavertainen Jumalan
kanssa, tarjosi elämänsä Golgatalla." -Selected Messages.
6. Mitä tapahtui maalle ihmisen käsissä? Jes. 24:5; Ilm. 11:18; Jer.
51:25.
"Me seisomme suuren ja juhlallisen tapahtuman kynnyksellä. Profetiat
täyttyvät. Outoa ja tapahtumarikasta historiaa tallennetaan taivaan
kirjoihin. Kaikki maailmassamme on liiketilassa. On sotia ja sanomia
sodista. Kansakunnat ovat vihastuneet ja kuolleiden tuomitsemisen aika on
tullut. Tapahtumat ennustavat Jumalan päivää, joka kiiruhtaa. Vain yksi
hetki ajassa, mutta silti pysyvä. Mutta vaikka kansat nousevat kansoja
vastaan, ja valtakunnat valtakuntia vastaan, se ei vielä ole loppu. Neljää
tuulta pidätetään vielä toistaiseksi, kunnes Jumalan palvelijoiden otsiin
painetaan sinetti. Silloin maalliset voimat järjestävät rivinsä viimeistä
suurta taistelua varten." -Testimonies for The Church
"Kristuksen armo ja Jumalan laki ovat erottomattomia. Jeesuksessa armo
ja totuus kohtaavat, vanhurskaus ja armo suutelevat toisiaan. Elämässään
ja luonteessaan Hän ei vain paljasta Jumalan luonnetta, vaan myös ihmisen
mahdollisuudet. Hän oli Jumalan edustaja ja ihmisyyden esikuva. Hän

osoitti maailmalle, mitä ihmiskunnasta voisi tulla kun ae uskossa yhdistyy
jumaluuteen." -Selected Messages
Jumalan pelastava armo
7. Minne hyvänsä synti leviää, mikä on levinnyt sitäkin enemmän
ympäri maailmaa? Room. 5:15, 20; 1 Joh. 2:1, 2.
"Taivaan majesteetti, Jumalan Poika on käynyt maailmassa. 'Sillä niin on
Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen
elämä.' Kristus tuli tähän maailmaan Jumalan mielen, luonnon ja luonteen
ilmauksena. Hän oli Isän kunnian kirkkaus, Hänen persoonansa kuva.
Mutta Hän jätti kuninkaallisen viittansa ja taivaallisen kruununsa ja astui
alas korkeasta asemastaan ottaakseen palvelijan aseman. Hän oli rikas,
mutta meidän tähtemme, jotta me voisimme saada iankaikkisen elämän,
Hän tuli köyhäksi." -Medical Ministry
8. Minkä suuren lahjan Jumala on antanut niille, jotka tahtovat
paeta tämän maailman turmelusta? Joh. 1:12; 3:16; 6:40.
"Olisi hyvä viettää joka päivä tunti pohtien Kristuksen elämää seimestä
Golgatalle. Meidän pitäisi tutkiskella sitä tapaus tapaukselta ja antaa
mielikuvituksen tarttua elävästi jokaiseen tilanteeseen, etenkin Hänen
maallisen elämänsä loppuvaiheisiin. Näin pohtimalla Hänen opetuksiaan ja
kärsimyksiään sekä Hänen tekemäänsä iankaikkista uhrausta ihmissuvun
lunastamiseksi, me voimme vahvistaa uskoamme, vahvistaa rakkauttamme
ja tulla syvällisemmin Vapahtajamme hengen kyllästämiksi... Kristus kärsi
nöyryytyksen pelastaakseen meidät ikuiselta häpeältä. Hän suostui
ottamaan vastaan pilkkaa, halveksuntaa ja pahoinpitelyä suojellakseen
meitä... Hän antoi itsensä syntiuhriksi että me voisimme olla Hänen
kauttaan vanhurskaita Jumalan edessä." -Testimonies for the Church
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Ihmiskunnan suuri tarve
"Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä,

ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta
todiistus oli annettava aikanansa..." 1 Tim. 2:5, 6.
Tahdon kyvyttömyys
1. Mitä meille jokaiselle henkilökohtaisesti tarkoittaa
olemme langenneet syntiin? Jer. 17:9; Matt. 15:19.

se,

että

"Niille, jotka tuntevat varmuutta omista saavutuksistaan ja jotka uskovat
olevansa rikkaita hengellisessä tietoudessa, on vaikeata saada sanoma, joka
julistaa että heitä on petetty ja he ovat hengellisen armon tarpeessa.
Pyhittämätön sydän on petollinen ja pahanilkinen. Minulle näytettiin, että
monet imartelevat itseään sillä, että ovat hyviä kristittyjä vaikkei heillä ole
ainoatakaan valonsädettä Jeesukselta. Heillä ei ole elävää kokemusta
itsestään jumalallisessa elämässä. He tarvitsevat syvää ja perusteellista
nöyryytystä Jumalan edessä ennen kuin he tuntevat aidon tarpeen
hartaaseen ja sitkeään työskentelyyn varmistaakseen Hengen arvokkaat
armolahjat." -Testimonies for the Church
2. Onko tämä tietoisuus ja tahtomme muuttua riittävä vapauttamaan
meidät syntisestä luonnostamme? Room. 7:18, 19; Job. 15:14-16.
"Mitä lähemmäs Jeesusta tulemme ja mitä selkeämmin tajuamme hänen
luonteensa puhtauden, sitä selkeämmin näemme synnin kauhistavan
synnillisyyden ja sitä vähäisemmäksi käy halumme ylistää itseämme.
Sielumme ojentautuu alati Jumalan puoleen, nöyrrytämme sydämemme
hänen edessään. Jokaisella kristillisen vaelluksemme askeleella
katumuksemme vain syvenee. Silloin tiedämme, että olemme kelvollisia
yksin Kristuksessa, ja tunnustamme apostolin tavoin: 'Minä tiedän, ettei
minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää.' 'Pois se minusta, että
minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulitttu minulle, ja minä
maailmalle!' (Room. 7: 18; Gal. 6: 14)." -Apostolien teot s. 431
Ihmisen voima on voimaton
3. Onko mitään toivoa, että voisimme itse muuttaa elämämme
suunnan? Jer. 13:23; 1 Kor. 2:14.
"Lihallinen mieli ei voi ymmärtää näitä salaisuuksia. Jos kyseenalaistajat
ja epäilijät jatkavat suuren pettäjän seuraamista, Jumalan hengen

vaikutukset ja vakaumukset vähenevät mitättömämmiksi ja Saatanan
käskyt voimakkaammiksi, kunnes mieli antautuu kokonaan hänen
hallintaansa. Silloin se, mikä näyttää hämmentyneille mielille typeryydeltä
on Jumalan voimaa, ja mikä vaikuttaa typeryydeltä Jumalan silmissä on
vahvuutta ja viisautta heille." -Testimonies for the Church
"Meidän pitäisi pyytää Herraa avaamaan ymmärryksemme, että voimme
ymmärtää pyhän totuuden. Jos me nöyrrytämme mielemme Jumalan
edessä, tyhjennämme sen kaikesta turhuudesta, ylpeydestä ja itsekkyydestä
sen armon kautta, joka on meille suotu; jos me vilpittömästi ja epäröimättä
uskomme, niin Vanhurskauden auringon kirkkaat säteet loistavat
mieliimme ja kirkastavat hämärtyneen ymmärryksemme." -Fundamentals
of Christian Education
4. Onko yhtään ihmistä tai ihmisen luomaa järjestelmää, joka
pystyy muuttamaan ihmisen luonnon tai oman luontonsa pahasta
hyväksi? Seuraava kysymys pyytää sinua selittämään vastauksesi.
Job. 14:4; Room. 7:24.
"Jos olet valinnut sellaisen elämään, niin tiedät antavasi rahan siitä, mikä
ei ole leipää ja työsi ansion siitä, mikä ei ravitse. Aika ajoin tajuat
alennustilasi. Ollessasi yksin kaukaisella maalla tunnet kurjuutesi ja
huudahdat epätoivoisena: 'Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut
tästä kuoleman ruumiista' (Room. 7:24). Yleismaailmallinen totuus
sisältyy näihin profeetan sanoihin: 'Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin
ja tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta...' (Jer. 17:5).
-Kristuksen vertaukset s. 146.
5. Mikä Raamatunkohta tukee vastaustasi kysymykseen 4? Mikä on
meidän inhimillisen ruumiimme ja mielemme luonnollinen reaktio
Jumalaa ja Hänen lakiaan kohtaan? Matt. 26:41; Room. 8:3, 7;
7:14.
"Meidän täytyy pitää sydämemme ahkerasti kurissa ettemme kariudu
uskossa. Ne, jotka eivät ole varuillaan ja rukoile näinä pahuuden päivinä;
ne, jotka eivät yhdisty veljiensä kanssa Herraa etsimään vaan seisovat
erillään Jumalan nimetyistä edustajista seurakunnassa, ovat suuressa
vaarassa vahvistaa omia tapojaan seuraten mielijohteitaan ja kieltäytyen
kuuntelemasta Herran nuhteita...
Tutkikoon jokainen uskova itseään tarkasti varmistuakseen omista

heikkouksistaan. Ylistäköön hän nöyryyden henkeä ja vedotkoon Herran
armoon ja viisauteen ja uskoon, joka toimii rakkauden voimalla ja
puhdistaa sielun. Hylätköön hän kaiken itseluottamuksen... itseluottamus
heikentää tarkkaavaisuutta... Ne jotka kävelevät nöyrästi Herran edessä ja
epäilevät omaa viisauttaan, tulevat ymmärtämään oman vaaransa ja
tuntemaan Jumalan kaitsevan voiman." -In Heavenly Places
Ainoa todellinen ratkaisu
6. Mikä on aivan välttämätöntä, jos joku yrittää paeta tästä
epätoivoisesta tilanteesta? Joh. 3:5, 6.
"Jälleen: on kirjoitettu, 'Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän
antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta,
vaan Jumalasta.' Joh. 1:12, 13. Jeesus julisti, ''Totisesti, totisesti minä
sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa.'' Joh. 3:3. ''Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei
synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.''
Joh. 3:5. Eteemme asetettava taso ei ole matala; sillä meistä on tulossa
Jumalan lapsia. Meistä tulee pelastettuja yksilöitä; ja koetuksen päivänä
me pystymme erottamaan Jumalaa palvelevan ihmisen sellaisesta, joka ei
Häntä palvele. Me olemme pelastetut yksittäisinä uskovaisina
Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa." -Selected Messages
7. Kuka on ainoa, joka voi vapauttaa henkilön synnin orjuudesta
ja sen kauheista seurauksista? Joh. 1:29; Apt. 4:12.
"Jeesus on Valkeus, joka valaisee jokaisen ihmisen, joka tulee maailmaan.
Hän on maailman Valo, ja Hän pyytää meitä tulemaan luokseen ja
oppimaan Hänestä. Jeesus oli suuri Opettaja." -Fundamentals of Christian
Education
"Ilman Kristuksen armoa syntinen on toivottomassa tilassa; hänelle ei
voida tehdä mitään; mutta jumalallisen armon kautta ihmiselle annetaan
yliluonnollinen voima, ja se vaikuttaa mielessä, sydämessä ja luonteessa.
Tämän Kristuksen armon antamisen kautta synti erottuu vihattavalla
luonteellaan, ja lopulta se ajetaan sielun temppelistä ulos. Armon kautta
tulemme läheisiksi Kristuksen kanssa ja osallistumme Hänen
pelastustyöhönsä. Usko on ehto, jonka perusteella Jumala on katsonut
hyväksi luvata anteeksiannon syntisille; ei siksi, että uskossa olisi mitään

hyvettä kun pelastus on myönnetty, vaan siksi, että usko tarttuu Kristuksen
ansioihin, parannuskeinoon syntiä vastaan. Usko voi esittää Kristuksen
täydellisen kuuliaisuuden syntisen ihmisen rikkomusten ja vajavaisuuksien
sijaan. Kun syntinen uskoo, että Kristus on hänen henkilökohtainen
Vapahtajansa, silloin, Hänen pettämättömän lupauksensa perusteella
Jumala antaa hänen syntinsä anteeksi ja vanhurskauttaa hänet. Katuva sielu
ymmärtää, että vanhurskautus tulee Kristuksen ansiosta, sillä hänen
Sijaisensa ja Vakuutensa on kuollut hänen puolestaan, ja se on hänen
sovituksensa ja vanhurskautensa." -Selected Messages
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Jumala kutsuu
"Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niinkuin edellisilläkin kerroilla:
'Samuel, Samuel!' Samuel vastasi: 'Puhu, palvelijasi kuulee'." 1 Sam. 3:10.
Kutsu siunaukseen ja vapauteen
1. Kun Aabraham eli Mesopetomiassa, kuka kutsui häntä ja antoi
hänelle suuria lupauksia? Mitä nuo lupaukset olivat? 1 Moos. 12:1,
2; Apt. 7:2, 3.
"Tänä päivänä armon ääni kutsuu, ja Jeesus vetää ihmisiä luokseen
rakkautensa nyöreillä; mutta vielä tulee päivä jolloin Jeesus pukee ylleen
koston puvun... Silloin ei tule enää olemaan synnin uhrilahjaa. Herra tulee.
Pitkään on armo ojentanut rakkauden, kärsivällisyyden ja pitkämielisyyden
kättä kohti syyllistä maailmaa. Kutsu on annettu, 'Tarttukoon hän minun
voimaani.' Mutta ihmiset ovat pitkään tuudittautuneet Hänen sääliinsä ja
kieltäytyneet Hänen armostaan." -Maranatha
"Kutsumus ja vanhurskautus eivät ole yksi ja sama asia. Kutsumus on
voima, joka vetää syntistä Kristuksen luokse ja se on työtä, jonka Pyhä
Henki tekee sydämelle tuomiten synnistä ja kutsuen katumukseen."
-Selected Messages
2. Miten ihmeellisesti Herra työskenteli vapauttaakseen
Egyptin vallan alta? 2 Moos. 3:4, 10; Jes. 43:1.

Israelin

"Enkelit ilmoittivat Israelin vanhimmille, että heidän vapautuksensa aika
lähestyi ja että Jumala tulisi käyttämään Moosesta sen toteuttamiseen.
Enkelit ilmoittivat myös Mosekselle, että Herra oli valinnut hänet
lopettamaan kansansa orjuuden." -Patriarkat ja Profeetat s. 226.
"Oli tullut aika, jolloin Jumala käski Moosesta vaihtamaan
lammaspaimenen sauvan Jumalan valtikkaan, josta Hän tekisi voimakkaan
välineen merkkien ja ihmeiden toteuttamiseen Hänen kansansa
johdattamiseksi pois sorrosta ja säilyttämään sen, kunn viholliset sitä
ahdistivat." -The Story of Redemption
Laajin mahdollinen kutsu
3. Minkä kutsun Herra lähettää jokaiselle ihmiselle jokaisessa
maailman valtakunnassa? 4 Moos. 3:4, 10; Jes. 43:1.
"Ristiin kaikki vaikutus keskittyy, ja siitä kaikki vaikutus lähtee eteenpäin.
Se on suuri huomion keskipiste... Tämä uhri tarjottiin tarkoituksena
palauttaa ihminen alkuperäiseen täydellisyyteensä. Ja se oli vieläpä tarjottu
antamaan hänelle täydellinen luonteen muutos, tehden hänestä enemmän
kuin valloittajan...
Kristus julistaa, 'Kun minut korotetaan, vedän minä kaikki tyköni.' Jos risti
ei löydä suotuisaa vaikutusta, se luo vaikutuksen. Sukupolvi sukupolven
perään totuus tästä ajasta paljastuu nykyisenä totuutena. Kristus ristillä oli
välikappale jossa armo ja totuus kohtasivat... Tämä on se, mikä muuttaa
maailman." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
Suora, henkilökohtainen kutsu
4. Kuinka suora ja henkilökohtainen oli Jeesuksen ihana kutsu
Hänen tulevaksi opetuslapsekseen? Matt. 4:18-22.
"Jeesus kasvatti opetuslapsiaan henkilökohtaisen kosketuksen ja
seurustelun avulla. Joskus Hän opetti heitä istuen heidän keskellään
vuorenrinteellä, joskus taas Hän paljasti heille Jumalan valtkunnan
salaisuuksia meren rannalla tai vaeltaessaan heidän kanssaan tietä pitkin.
Hän ei saarnannut, kuten nykyaikana tehdään. Kaikkialla, missä sydämet
olivat avoinna hän julisti pelastuksen tien totuuksia. Hän ei käskenyt
opetuslapsiaan tekemään sitä tai tätä, vaan sanoi: 'Seuratkaa minua.'
Matkustellessaan sekä maaseudulla että kaupungeissa Hän otti heidät
mukaansa, jotta he näkisivät kuinka Hän opetti kansaa. Hän piti heidän
harrastuksiaan ominaan, ja he ryhtyivät työskentelemään Hänen kanssaan."

-Aikakausien Toivo s. 132, 133.
5. Kuinka Jeesus tulee vieläkin lähelle meitä tänä päivänä,
historian loppupuolella; ja mitä Hän kutsuu? 1 Tess. 5:24; Ilm.
3:20-22. Mitä vastaat Hänelle? Ilm. 22:17.
"Jeesus tuntee jokaisen sielun niin hyvin, kuin tämä olisi ainoa, jonka
puolesta Hän kuoli. Jokaisen hätä liikuttaa Hänen sydäntään. Hänen
korvansa kuulee jokaisen avunhuudon. Hän tuli vetääkseen kaikki ihmiset
luoksensa. Hän pyytää: 'Seuraa minua', ja Hänen henkensä vaikuttaa
heidän sydämessään vetäen heitä Hänen luokseen. Monet kieltäytyvät
tulemasta. Jeesus tietää, keitä he ovat. Hän tietää myös, ketkä iloiten
kuulevat Hänen kutsunsa ja ovat valmiit tulemaan Hänen
paimenhoivaansa. Hän sanoo: 'Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja
minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.' Hän huolehtii jokaisesta aivankuin
ei muita olisi koko maailmassa." -Aikakausien Toivo s. 463, 464.
Toivottu vastaus
6. Ottaen huomioon ihmisen syntisen tilan, mihin Jumala
pyrkii lähettäessään sanansaattajansa esittämään evankeliumin
kutsua? Matt. 4:17; Apt. 2:38; 2 Kor. 5:19, 20; Mark. 16:15, 16.
"'Katukaa, katukaa' oli sanoma jota Johannes Kastaja huusi erämaassa.
Kristuksen sanoma ihmisille oli '...ellette tee parannusta, niin samoin te
kaikki hukutte.' Luuk. 13:5. Ja apostolit käskettiin saarnaamaan joka
puolella että ihmisen tulisi katua.
Herra toivoo Hänen palvelijoidensa tänä päivänä saarnaavan vanhaa
evnkaeliumin oppia, surua synnistä, katumusta ja tunnustusta. Me
haluamme vanhanaikaiset jumalanpalvelukset, vanhanaikaiset tavat,
vanhanaikaiset Israelin isät ja äidit. Syntisen puolesta täytyy työskennellä
sinnikkäästi, hartaasti ja viisaasti kunnes hän näkee, että hän on Jumalan
lain rikkoja ja hänen tulee katua Jumalan edessä sekä uskoa Herraan
Jeesukseen Kristukseen." Evangelism
7. Mitä vastaavat Vapahtajalle kaikki ne, jotka rakastavat totuutta ja
Häntä? Joh. 10:28, 28; Ilm. 14:4; Jes. 6:8.
"Kun vainon myrsky todella nousee yllemme, todellinen lammas kuulee
todellisen Paimenen äänen. Itse kieltäymystä tarjotaan kadotettujen

pelastamiseksi ja monet, jotka ovat eksyneet helmoista palaavat
seuraamaan suurta Paimenta. Jumalan kansa vetäytyy yhteen ja esittäytyy
viholliselle yhdistäytyneenä joukkona. Taistelu ylivallasta loppuu; ei ole
enää kiistaa siitä ketä tullaan pitämään suurimpana." -Testimonies for the
Church
"Ketkä ovat Jumalan kuningaskunnan osallisia? Kaikki, jotka toteuttavat
Hänen tahtoansa. Heillä on vanhurskaus, rauha ja ilo Pyhässä Hengessä.
Kristuksen valtakunnan jäsenet ovat Jumalan lapsia ja liittolaisia. He ovat
eläviä kiviä, kuninkaallinen papisto. He ovat Jeesuksen Kristuksen
osakkaita. Nämä ovat niitä, jotka seuraavat Karitsaa minne hyvänsä Hän
meneekin..." -Testimonies to Ministers and Gospel Workers
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Jumalan laki meidän sydämissämme
"Vanhurskaan suu lausuu viisautta, ja hänen kielensä puhuu oikeuden
sanoja. Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessään, hänen askeleensa
eivät horju." Ps. 37:30, 31.
Kristus ja laki
1. Mitä profeetat julistivat lain moraalista satoja vuosia ennen
Kristusta? Mitä Jeesus itse julisti? Jes. 42:21; Ps. 40:7, 8; Matt.
5:17, 18; Luuk. 16:17.
"Katumus on pahoillaan olemista ja syyllisyyden tuntemista.
Tunnustaminen on hylkäämistä, ylistämistä, palvomista, myöntämistä,
sopimista tai tiedostamista." -Strong's Exhaustive Concordance
"Jo ennen ihmiseksi tuloaan Hän [Kristus] näki loppuun asti sen tien, jota
Hänen oli kuljettava, pelastaakseen sen, mikä oli kadonnut. Jokainen
tuska, joka Hänen sydäntään raastaisi, jokainen herjaus, joka Hänen
päälleen viskattaisiin, jokainen koettelemus, joka Hänen kestettäväkseen
pantaisiin, oli avoinna Hänen katseelleen, ennen kuin Hän riisui
kuninkaallisen kruununsa ja viittansa ja astui alas valtaistuimeltaan
verhotakseen jumaluutensa ihmisyyteen. Koko tie seimestä Golgatalle oli
Hänen silmiensä edessä. Hän tiesi, mitkä tuskat Häntä kohtasivat. Kaiken
sen Hän tiesi, ja kuitenkin Hän sanoi: 'Katso, minä tulen; kirjakääröön on

kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä
teen mielelläni, ja Sinun lakisi on minun sydämessäni.' Ps. 40:8,9."
-Aikakausien toivo s. 393.
Lain tarkoitus
2. Mikä on yksi ensimmäisistä
ja parhaiten
Jumalan lain tarkoituksista? Room. 3:20; 7:7; 2:18.

tunnetuista

"Lain kautta ihmiset tuomitaan synnistä; ja heidän täytyy tuntea itsensä
syntisiksi ja tuntea Jumalan viha ennen kuin he ymmärtävät tarvitsevansa
Vapahtajaa.
Jumalan lakiin kuuluvat nuo salaiset tarkoitukset, jotka voivat olla
merkityksellisiä, mutta jotka usein ohitetaan kevytmielisesti, mutta niiden
tarkoitus on tosiasiassa koetella luontoa. Se on peili, johon syntisen tulee
katsoa saadakseen oikean kuvan moraalisesta luonteestaan. Ja kun hän
näkee itsensä tuon suuren vanhurskauden standardin tuomitsemana, hänen
seuraava askeleensa on katua syntejään ja pyytää anteeksiantoa Kristuksen
kautta. Monet eivät tätä tee, vaan yrittävät ennemminkin särkeä peilin,
joka osoittaa heidän puutteensa, tehdäkseen tyhjäksi lain joka osoittaa
heidän elämänsä ja luonteensa tahrat." -Selected Messages
3. Kenen luokse tämä
laki
ohjaa uskovan
luvattua vanhurskautusta? Room. 10:4; Gal. 3:24.

hakemaan

"Roomalaiskirjeiden kymmenennessä luvussa ja neljännessä jakeessa sana
'loppu' on käännetty kreikankielisestä sanasta 'télos'. Tällä termillä on
alunperin enemmän merkityksiä ja se voidaan tilanteesta riippuen kääntää
'loppu', 'päämäärä', 'tarkoitus' tai 'tavoite'. Tästä syystä jotkut versiot
kääntävät tämän jakeen eri tavalla. Esimerkiksi italialainen sana 'diodati'
on selkeä ja suora: 'Sillä Kristus on lain tarkoitus, vanhurskaudeksi
jokaiselle, joka uskoo'. Siten molemmat jakeet viittaavat lakiin,
Kristukseen ja vanhurskautukseen uskon kautta; ja molemmat esittävät lain
oppaana, jonka pyhä tavoite on tuoda ihmisiä Kristuksen luo, joka
ainoastaan pystyy vanhurskauttamaan meidät rakkaan ja täydellisen
uhrinsa kautta.
Kun syntinen katsoo lakia, hänen syyllisyytensä tehdään selväksi hänelle,
hänet painetaan omantuntonsa pariin, ja hän on tuomittu. Hänen ainoa
lohtunsa ja toivonsa löytyy katsomalla Golgatan ristille. Kun hän tutustuu
lupauksiin ja ottaa Jumalan sanan vastaan, hänen sielunsa saa helpotuksen

ja rauhan. Hän itkee 'Herra, sinä olet luvannut pelastaa kaikki jotka tulevat
Sinun luoksesi Poikasi nimeen. Minä olen hukkunut, avuton ja toivoton
sielu. Herra, pelasta, tai joudun kadotukseen.' Hänen uskonsa ottaa otteen
Kristuksesta ja hän on vanhurskautettu Jumalan edessä." -Selected
Messages
4. Mikä on Jumalan lain perimmäinen tarkoitus tai päämäärä? 1 Tim.
1:5.
"Jumalan laki ei ole uusi asia. Se ei ole luotua pyhyyttä, vaan tiedostettua
pyhyyttä. Se on periaatekokoelma, joka ilmaisee armoa, hyvyyttä ja
rakkautta. Se esittää langenneelle ihmissuvulle Jumalan luonteen ja julistaa
yksinkertaisesti kaikki ihmisen velvollisuudet." -The Faith I Live By
Laki ja rakkaus
5. Jos tämä on lain päämäärä, mikä on sen täyttymys? Kuinka
Herra on tehnyt mahdolliseksi lain vanhurskaiden vaatimusten
täyttymisen meissä? Matt. 22:37-40; Room. 13:10; 8:1-4; Gal. 5:14.
Katso Matt. 7:12.
"Kymmenen käskyä, jotka ovat lyhyitä, ymmärrettäviä ja arvovaltaisia,
kattavat ihmisen velvollisuudet Jumalaa ja lähimmäistään kohtaan; ja
kaikki perustuu tärkeälle rakkauden periaatteelle. 'Rakasta Herraa, sinun
Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta
voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistä niin kuin itseäsi.' Luuk.
10:27." -The Faith I Live By
"Ihmisen ruumiissa Hän [Kristus] eli Jumalan lain mukaan voidakseen
tuomita synnin ihmisenä ja toimia todistajana taivaallisille olennoille, että
laki tehtiin varmistamaan onnellisuus, rauha ja ikuinen hyvä kaikille, jotka
ovat kuuliaisia." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
Laki sydämissämme
6. Mikä lakiin liittyvä lupaus annettiin vanhan liiton aikana? Jer.
31:33; Ps. 37:30, 31.
"Kristinuskon tehtävänä maailmassa ei ole alentaa Jumalan lakia eikä
viedä sen pyhää arvokkuuta hippustakaan, vaan kirjoittaa tuo laki mieliin
ja sydämiin. Kun Jumalan laki on istutettu uskovan sieluun, hän lähestyy
iankaikkista elämää Jeesuksen ansioiden kautta...

Evankeliumin päämäärä on saavutettu kun tähän suureen tavoitteseen
ollaan päästy. Sen työ aikakausi aikakaudelta on yhdistää Hänen
seuraajiensa sydämiä yleismaailmallisen veljeyden hengessä uskon
totuuteen kautta ja siten perustaa taivaallinen järjestys ja sopusointu
Jumalan perheeseen maan päällä, että heidät voidaan laskea taivaallisen
perheen jäseniksi. Jumala koettelee miehiä ja naisia viisaudessaan ja
armossaan nähdäkseen, noudattavatko he Hänen ääntään ja
kunnioittavatko he Hänen lakiaa, vai kapinoivatko he niinkuin Saatana
kapinoi..." -Sons and Daughters of God
7. Mitä vahvistetaan Uudessa testamentissa? Kuinka laki on
kirjoitettu sydämiimme ja mitä tämä tarkoittaa? Hebr. 8:10; 10:16.
"Koska Jumalan laki on täydellinen ja sen tähden muuttumaton, ei
syntinen ihminen kykene omin voimin täyttämään sen vaatimuksia. Tämän
vuoksi Jeesus tuli meidän Lunastajaksemme. Hänen tehtävänsä oli saattaa
ihmiset sopusointuun lain periaatteiden kanssa tekemällä heidät osallisiksi
jumalallisesta luonnosta. Kun hylkäämme syntimme ja otamme Kristuksen
vastaan Vapahtajana, laki tulee korotetuksi. Apostoli Paavali kysyy:
'Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me
vahvistamme lain' (Room. 3: 31)." -Vuorisaarna s. 59
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Katumuksen lahja
'Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja
Vapahtajaksi,
antamaan
Israelille
parannusta
ja
syntien
anteeksiantamusta.' 'ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on
saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.'
Apt. 5:31; Luuk. 24:47.
Jumalan työ meissä
1. Mikä Herran kutsu on jokaiselle ihmiselle poikkeuksetta? Mikä
on synnin lopullinen seuraus, jos emme kadu? Apt. 17:30, 31; Ilm.
2:5.

"Tänä päivänä iso osa seurakuntamme jäsenistä on synnin kuolettamia. He
tulevat ja menevät kuin ovi saranoillaan. Vuosia he ovat itseensä
tyytyväisinä kuunnelleet mitä
juhlallisimpia, sielua koskettavimpia
totuuksia, mutta he eivät ole panneet niitä käytäntöön... Palavat todistukset
moitteista ja varoituksista eivät saa heitä katumaan. Suloisimmat äänet
jotka tulevat Jumalalta ihmisten huulien kautta - vanhurskautus uskon
kautta ja Kristuksen vanhurskaus - eivät vaadi heiltä rakkauden ja
kiitollisuuden vastausta. Vaikka taivaallinen Kauppamies tuo heidän
eteensä rikkaimmat uskon ja rakkauden aarteet... he kovettavat sydämensä
Häntä vastaan, eivätkä suostu vaihtamaan penseyttään rakkauteen ja
intoon. Tunnustaessaan uskonsa he kieltävät jumalaisuuden voiman. Jos he
jatkavat tässä tilassa, Jumala hylkää heidät.' Testimonies for the Church
2. Mikä tärkeä työ on käynnissä ihmisten sydämissä ja mielissä,
joka johtaa heidät katumukseen? Room. 2:4; Apt. 11:18; Joh. 16:7,
8.
"Hengen tehtävänä on uudestisynnytä ja käytännössä toteuttaa
Lunastajamme kuolemalla aikaansaatu pelastus. Henki pyrkii jatkuvasti
kiinnittämään ihmisten huomion Golgatan ristillä annettuun suureen
uhriin, ilmaisemaan maailmalle Jumalan rakkautta ja avaamaan syntinsä
tuntevalle sielulle Raamatun aarteita.
Näytettyään todeksi synnin ja esitettyään vanhurskauden vaatimustason
Pyhä Henki vapauttaa mielen kiintymyksestä tämän maailman asioihin ja
täyttää sielun pyhyyden kaipuulla." -Apostolien teot s. 43.
Ilman katumusta ei ole vapautusta synnistä
3. Voimmeko odottaa parantavamme tilaamme jos yritämme
peittää tai oikeuttaa virheitämme? Mitä katumukseen kuuluu? Ps.
32:1-3; Snl. 28:13; 2 Kor. 7:10.
"Parannukseen kuuluu synnin katuminen ja sen hylkääminen. Emme luovu
synnistä, ellemme näe sen synnillisyyttä; ennen kuin hylkäämme sen
sydämessämme, ei tapahdu todellista muutosta elämässä." -Tie Kristuksen
luo s. 17
"Katumus on kääntymistä omasta minästä Kristuksen puoleen. Kun
otamme Kristuksen vastaan niin että hän voi uskon kautta elää meissä,
hyvät teot ovat seurauksena" -Vuorisaarna s. 96

4. Minkälaista katumista on Jumalan mielenlaadun ulkopuolella?
Hebr. 12:16, 17; 4 Moos. 32:32.
"Ei Eesaulta poistettu oikeutta pyrkiä katumalla jälleen Jumalan suosioon,
mutta esikoisuutta hän ei enää mitenkään saanut takaisin. Hänen
murheensa ei perustunut todelliseen synnin tuntoon eikä hän halunnut
päästä sovintoon Jumalan kanssa. Hän suri syntinsä seurauksia mutta ei
itse syntiä." -Patriarkat ja profeetat s. 163.
Jumalan vastauksen seuraukset
5. Kuinka Herra ohjaa ihmisiä vilpittömään katumukseen? Kenen
elämä ja uhrautuminen ilmensi Jumalan ihmeellistä armoa? Apt.
5:30, 31; Room. 3:24, 25.
"Ainoastaa Kristuksesta lähtevä voima saa aikaan todellisen
parannuksenteon. Pietari teki tämän asian selväksi sanoessaan
israelilaisille: 'Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi
ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien
anteeksiantamusta' (Ap.t. 5: 31). Yhtä vähän kuin voimme saada syntimme
anteeksi ilman Kristusta, yhtä vähän voimme myöskään parantaa itseämme
ilman, että Kristuksen Henki herättää omantuntomme." -Tie Kristuksen luo
s. 20
6. Mikä on merkkinä todellisesta, vilpittömästä
2. Aikak. 7:14; Matt. 3:7-9.

katumuksesta?

"Katumus ei ole riittävää, jos se ei saa aikaan uskonpuhdistusta.
Kristuksen vanhurskaus ei ole mikään peite, jolla peitetään
kunnostamattomat ja hylkäämättömät synnit; se on elämän periaate, joka
muuttaa luonnetta ja ohjaa käyttäytymistä. Pyhyys on Jumalan täyteyttä, se
muotoilee sydäntä ja elämää taivaan periaatteita varten."
"Katumuksen ja uskon kautta pääsemme synnistä ja voimme katsoa
Herraan, meidän vanhurskauteemme...
"Vaikka olemme syntisinä lain tuomitsemia, Kristus lunastaa
kuuliaisuudellaan lakia kohtaan katuvat sielut oman vanhurskautensa
ansioilla. Saavuttaakseen Kristuksen vanhurskauden syntisen pitää tietää,
millainen katumus saa aikaa suuren muutoksen mielessä ja hengessä ja
toiminnassa. Muuttumistyön täytyy alkaa sydämestä ja ilmetä kaikkialla

ihmisessä; mutta ihminen ei ole kykeneväinen aloittamaan tällaista
katumusta, vaan hän voi kokea sen ainoastaan Kristuksen kautta..."
-Selected Messages
7. Mikä siis oli välitön kutsu, joka annettiin ihmisten vastatessa
kaikkien aikojen juhlallisimpaan saarnaan? Mitä samanlaisia
vetoomuksia täytyy esittää ihmisille tänä päivänä? Ap.t. 2:37, 38;
3:18.
8. Koska synti on kuin kuolettava spitaali, minkä pitäisi olla
meidän ensimmäinen ja tärkein toiveemme? 1 Aikak. 21:8; Ps.
25:11.
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Tunnustus ja siunaus
"Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä
snaoin: 'Minä tunnustan Herralle rikokseni', ja sinä annoit anteeksi minun
syntivelkani. Sela." Ps. 32:5.
Jumalan tahto
1. Mikä on katumuksen ja tunnustuksen välinen suhde? 3 Moos.
5:5; Jos. 7:19; Es. 10:11; Jes. 59:12.
"Jumalan armon saamisen ehdot ovat yksinkertaiset, oikeudenmukaiset ja
kohtuulliset. Herra ei vaadi meitä suorittamaan mitään raskaita tehtäviä
saadaksemme synnit anteeksi. Meidän ei tarvitse tehdä pitkiä ja uuvuttavia
toivioretkiä tai suorittaa ankaria katumusharjoituksia suosittaaksemme
sieluamme taivaan Jumalalle tai hyvittääksemme rikkomuksemme, vaan
se, joka tunnustaa ja hylkää syntinsä, saa armon." Tie Kristuksen luo s. 31
2. Mistä Jumala on hyvin tietoinen? Jer. 16:17; Ps. 90:8; Snl. 15:11.
"Jumala on tietoinen niin nöyrän työläisen päivittäisestä työskentelystä
kuin myös kuninkaan valtaistuimellaan. Ja Hän tuntee ihmisten ahneuden,
julmuuden, salaiset rikokset ja itsekkyyden, niin kuin hän on tietoinen

heidän hyvistä teoistaan, suvaitsevaisuudesta ja ystävällisyydestä. Mikään
ei ole Jumalalta piilossa." -Spirit of Prophecy
Tee tunnustus Jumalalle ja ihmiselle
3. Kenelle meidän pitäisi ensin tunnustaa syntimme avoimin
sydämin? Kenelle muulle voimme myös tunnustaa? Esr. 9:6; Dan.
9:8; Luuk. 15:18, 21; Jam. 5:16.
"Jos olet laiminlyönyt velvollisuuksiasi perhettäsi kohtaan, tunnusta syntisi
Jumalan edessä. Kerää lapsesi ympärillesi ja tunnusta laiminlyöntisi. Kerro
heille, että tahdot tuoda kotiin uudistuksen, ja pyydä heitä auttamaan
tekemään kodista mitä sen tulisi olla. Lue heille Jumalan Sanasta löytyvät
ohjeet. Rukoile heidän kanssaan; ja pyydä Jumalaa säästämään heidän
elämänsä ja auttamaan heitä valmistautumaan kotiin Hänen
valtakunnassaan. Tällä tavalla voit aloittaa uskonpuhdistustyön; ja sitten
jatkaa Herran tien seuraamista." -Child Guidance
4. Kuinka yksityiskohtainen tunnustuksen pitäisi olla? Mitä
muuta tunnustuksessa tulisi olla? 4 Moos. 21:7; Tuom. 10:10; 1 Kor.
15:9.
"Syntien tunnustamisen, sekä julkisen että yksityisen, tulee olla sydämestä
lähtenyt ja vapaaehtoinen. Syntistä ei tule siihen painostaa. Se ei saa
tapahtua kevytmielisesti eikä välinpitämättömästi, eikä siihen saa pakottaa
sellaisia, jotka eivät ole tajunneet synnin kauhistavaa luonnetta. Sellainen
synnintunnustus, joka tulee sielun sisimmästä, löytää tien rajatonta sääliä
tuntevan Jumalan luo...
Todellinen synnintunnustus on aina tarkkaluontoinen ja tunnustaa
yksityiset synnit. Nämä synnit saattavat olla sen luontoisia, että ne on
syytä selvittää ainoastaan Jumalalle. Ne saattavat olla vääryyksiä, jotka
tulisi tunnustaa niille, jotka ovat kärsineet vahinkoa niiden johdosta; tai ne
saattavat olla luonteeltaan julkisia, jolloin ne tulisi myös tunnustaa
julkisesti. Mutta tunnustuksen tulisi aina olla asiassa pysyvä, täsmällinen
ja tulee tunnustaa juuri ne synnit, joihin on syyllistynyt." -Tie Kristuksen
luo s. 32
Niin pian kuin mahdollista
5. Miksi
on
niin
tärkeää
tunnustaa,
selvittää
kaikki
väärinkäsitykset ja pahoitella jokaista väärää tai satuttavaa tekoa?

1 Moos. 27:35, 36, 41; Matt. 5:25, 26.
6. Kuinka pian meidän tulisi tunnustaa jokainen väärä teko? Kenen
nimeen voimme saada anteeksiannon? Ef. 4:25-27; Matt. 5:23, 24;
Apt. 13:38; Luuk. 24:27.
"Mitä enemmän hän [Eesau] ajatteli sitä, sitä enemmän hänen tahtonsa
vahvistui kunnes hänen syntymäoikeutensa, joka oli pyhä, menetti
merkityksensä ja pyhyytensä. Hän ajatteli 'jos myyn sen nyt, voin ostaa sen
helposti takaisin"... Kun hän yritti ostaa sen takaisin, jopa suurin
uhrauksin, hän ei pystynyt... Hän etsi katumusta varovaisesti ja kyynelin.
Se kaikki oli turhaa. Hän oli väheksynyt siunausta ja Herra otti sen pois
häneltä lopullisesti." -SDA
"Meidän pitää jokaisen hyväksyä Kristus ainoana toivonamme. Meidän
täytyy tuntea Hänet. Hän on meidän Takaajamme, ja Hänen edessään
meidän tulee tunnustaa ja luopua synneistämme. Hän kielsi itsensä täysin
ihmisenä, ja ihmisen pitää Jeesuksen kautta alistua täysin Jumalalle."
-Signs of the Times
Ole nöyrä
7. Mitkä Kristuksen itsensä ominaisuudet tukevat tunnustusta? 1
Piet. 5:6; Jaak. 4:8-11; Ps. 34:18.
"Ne, jotka eivät ole nöyrryttäneet sieluaan Jumalan edessä tunnustamalla
syyllisyytensä, eivät ole vielä täyttäneet hyväksytyksi tulemisen
ensimmäistä ehtoa. Jos emme ole kokeneet sitä parannusta, jota ei tarvitse
katua, ja jos emme ole todella nöyrtynein sieluin ja murtunein mielin
tunnustaneet syntejämme inhoten pahuuttamme, emme ole milloinkaan
todella etsinee syntien anteeksiantamusta; ja jos emme ole milloinkaan
etsineet, me emme ole milloinkaan löytäneet Jumalan rauhaa. Ainoana
syynä siihen, miksi emme ole saaneet anteeksi menneitä syntejämme, on
se, ettemme ole halukkaat nöyrryttämään sydäntämme ja mukautumaan
totuuden sanan ehtoihin." -Tie Kristuksen luo s. 32
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Anna anteeksi niin kuin Jumalakin antaa anteeksi
"Olkaa sensijaa toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä,
anteeksiantavaisia toinen toisillenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa
teille anteeksi antanut." Ef. 4:32.
Jumalan ominaisuudet
1. Mikä on Jumalan asenne niitä kohtaan,
tunnustuksen? Es. 33:14-16; Jer. 31:34; Miika 7:19.

jotka tekevät

"Mutta asiassa on valoisampikin puoli. 'Joiden synnit te anteeksi annatte,
niille ne ovat anteeksiannetut.' Pitäkäämme tämä ajatus aina mielessämme.
Työskennellessämme erehtyneiden hyväksi sunnatkaamme jokaisen katse
Kristukseen. Paimenten on hellästi huolehdittava Herran laumasta. Heidän
on puhuttava erehtyneille Vapahtajan anteeksiantavasta armosta. Heidän
on kehoitettava syntistä katumaan ja uskomaan Häneen, joka voi antaa
synnit anteeksi. Heidän tulee julistaa Jumalan sanan perusteella: 'Jos me
tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän
antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.' 1
Joh. 1: 9. Kaikille katuville kuuluu vakuutus..." -Aikakausien Toivo s. 772.
2. Kun
Herra esittää itsensä ihmiselle, mitkä rohkaisevat
luonteenpirteet Hän useimmiten mainitsee? 2 Moos. 34:6, 7; Ps.
86:15; 103:8.
"Jumala itse on kaiken armon lähde. Hänen nimensä on 'laupias ja
armahtavainen' (2 Moos. 34:6). Hän ei kohtele meitä ansiomme mukaan.
Hän ei kysy olemmeko hänen rakkautensa arvoisia, hän vuodattaa meidän
yllemme runsaan rakkautensa jotta meistä tulisi arvollisia. Hän ei ole
kostonhaluinen. Hän ei halua rangaista vaan pelastaa. Hänen
sallimuksessaan ilmenevä ankaruuskin tähtää ainoastaan eksyneiden
pelastamiseen. Hänellä on pohjaton halu lievittää ihmiskunnan
kärsimyksiä ja voiteli balsamilla heidän haavansa. Tosin Jumala 'ei jätä
rankaisematta' (2 Moos. 34: 7), mutta hän haluaisi ottaa pois ihmisen
syyllisyyden." -Vuorisaarna s. 30, 31.

Inhimilliset taipumukset
3. Suurena vastakohtana Herraan, miten ihmisellä on taipumus
toimia kun joku on rikkonut häntä vastaan tai on hänelle velkaa?
Matt. 18:23-30.
4. Jos ihminen ajattelee olevansa oikeassa ja pitää yllä
sovittamatonta asenneta, mikä on ainoa mahdollinen seuraamus
Jumalan ja ihmisten edessä? Matt. 18:31-35; Jaak. 2:13.
"'Näin myös', sanoi Jeesus, 'minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette
anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi.' Joka kieltäytyy antamasta
anteeksi, menettää siten oman anteeksisaamisen mahdollisuutensa."
-Kristuksen vertaukset s. 247.
Jumalan kallisarvoinen kaitselmus
5. Mikä ihmeellinen, jumalallinen lupaus on annettu liittyen
meidän synteihimme ja taakkoihimme? Mikä suuri uhraus
annettiin, jotta anteeksianto tulisi mahdolliseksi? Jes. 43:25; 2 Aik.
7:14; 1 Joh. 1:8-10; Apt. 10:43; Efe. 1:7.
"Niiden, joista tulee Jumalan lapsia, täytyy oppia se totuus, että
katumuksen ja anteeksiannon voi saada vain Kristuksen sovituksen kautta.
Varmana tästä syntisen täytyy työskennellä sopusoinnussa hänen eteensä
tehdyn työn kanssa, ja anoa armoistuimen edessä, että Jumalan uudistava
voima tulisi hänen sieluunsa. Kristus armahtaa vain katuvaiset, ja kenet
Hän armahtaa, Hän tekee ensin katuvaiseksi. Annettu armolahja on
ikuinen; jokaiselle uskovalle sielulle annetaan Kristuksen ikuinen
vanhurskaus. Katuvalle ja uskovalle syntiselle on annettu taivaallisilla
kangaspuilla kudottu kallis, tahraton vaate, ja hän voi sanoa: 'Minä iloitsen
suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän
pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden
viittaan" Jes. 61:10." -Selected Messages
Anteeksianto veljien keskuudessa
6. Kuinka Jeesus opasti meitä kohtelemaan väärin tekevää
veljeämme? Kuinka monesti meidän pitäisi antaa anteeksi? Matt.
18:15, 21, 22; Luuk. 17:3, 4.
"Jos veljesi hairahtuvat, sinun tulee antaa heille anteeksi. Kun he tulevat

tunnustamaan sinulle rikkomuksensa, ei sinun pitäisi sanoa, ettet pidä heitä
kyllin nöyrinä ja etteivät he todella tunne katumusta. Millä oikeudella sinä
tuomitset heitä ikään kuin voisit nähdä heidän sisimpäänsä? Jumalan sana
neuvoo: 'Jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän seitsemän kertaa
päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa kääntyy sinun
puoleesi ja sanoo: 'Minä kadun', niin anna hänelle anteeksi' (Luuk. 17:3,
4). Eikä vain seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän
- aivan yhtä usein kuin Jumalakin antaa anteeksi sinulle.
Saammehan itsekin kaikesta kiittää Jumalan lahjaksi antamaa armoa.
Liitossamme Jumalan kanssa armo sääti lapseksiottomme. Vapahtajassa
oleva armo sai aikaan lunastuksemme, uudestisyntymisemme ja pääsymme
perillisiksi Kristuksen kanssa. Ilmaistakoon tätä armoa myös toisille." Kristuksen vertaukset s. 178, 179.
7. Kuinka meidän pitäisi toimia Jumalan tavoin ja osoittaa suurinta
mahdollista kiitollisuutta Jeesuksen Kristuksen uhrauksesta? Jaak.
5:16; Matt. 6:12-15; Luuk. 6:36.
"Kristus on esimerkkimme... Hänen armonsa ei ollut heikkoutta, vaan
suurta voimaa rankaista synnistä... mutta samalla voimaa vetää siihen
rakkautta ihmisyyteen. Kristuksen kautta vanhurskaus voi anteeksiantaa
uhraamatta pienintäkään hippusta pyhyydestään...
Meillä tulee olla säälin henki, myötätunnon henki niitä kohtaan, jotka ovat
rikkoneet meitä vastaan, tunnustivat he syntinsä tai eivät. Jos he eivät kadu
ja tunnusta, heidän syntinsä pysyvät taivaan kirjoissa ja kohtaavat heidät
tuomion päivänä; mutta jos he sanova 'minä kadun', silloin... meidän tulee
sydämestämme antaa anteeksi heidän rikkomuksensa.
Aito onnellisuus ei koostu rikkaudesta tai tärkeästä asemasta vaan
puhtaasta sydämestä, joka on puhdistunut kuuliaisuudessa totuudelle...
Jokaiselle annetaan mahdollisuus noudattaa taivaallisia periaatteita.
Loukkausten anteeksiantaminen, ei kostaminen, on tuon viisauden
ilmentymä, ja se on aitoa hyvyyttä." -Sons and Daughters of God
Vastuu veljistämme
8. Mikä on velvollisuutemme Sanan mukaan, kun kuulemme, että
veljemme tai sisaremme elää synnissä? Miettikää miten Jeesus tuli
maailmaamme? 3 Moos. 19:16, 17; Gal. 6:1.
"Hän käskee meidän pitää vaarin itsestämme 'ettet myös sinä joudu

kiusaukseen' ollessamme tekemisissä kiusauksessa olevien ja
hairahtuneiden kanssa. Tuntemalla omat heikkoutemme voimme tuntea
myötätuntoa toisten heikkouksia kohtaan." -The Ministry of Healing
"Meistä tulee voittajia auttamalla toisia voittamaan." -Review and Herald
9. Mitä Jumala on halukas unohtamaan, ja mitä Hän tulee aina
muistamaan? Ps. 103:10-14.
"Jumala hyväksyy aina tunnustuksen jos tehtyä pahaa kadutaan.
Taivaallinen Isämme julistaa: 'Niin totta kuin minä elän... ei ole minulle
mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä
ja elää.' (Hes. 33:11). Jokaisen katuvan syntisen puolesta Jumalan enkelit
iloitsevat ja laulavat. Yhdenkään syntisen ei tarvitse joutua kadotukseen.
Pelastavan armon lahja on täysimittainen ja vapaa." -In Heavenly Places
Muistakaamme:
● Ilman katumusta ei ole halua tai voimaa tunnustaa.
● Ilman tunnustusta ei ole toivoa anteeksiannosta.
● Ilman anteeksiantoa ei ole rauhaa tai hengellistä kasvua.
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Vanhurskautus Kristuksessa
"Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskauttamaan
Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija?
Pois se." Gal. 2:17.
Tietoisuus omasta arvottomuudesta
1. Katsoessaan rehellisesti itseään ja ympärillä elävien ihmisten
elämää, minkä neuvon eräät Jumalan miehet antoivat? Ps. 143:2;
Snl. 20:9; Korkea V. 7:20. (katso Ps. 130:3.)
"Hänen kutsunsa tulla Hänen luokseen ja pelastua koskee koko maailmaa,
ja Hän käskee enkeleidensä antaa jumalallista apua jokaiselle sielulle joka
tulee Hänen luokseen katuen, ja Hän tulee henkilökohtaisesti Pyhän
Henkensä kanssa seurakuntansa keskuuteen. 'Jos sinä, Herra, pidät

mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun tykönäsi on
anteeksiantamus, että sinua pelättäisiin. Minun sieluni odottaa Herraa
hartaammin kuin vartijat aamua... Pane toivosi Herraan, Israel. Sillä
Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönänsä. Ja hän lunastaa
Israelin sen synneistä.'" -Testimonies to Ministers and Gospel Workers
"Kukaan elossa oleva ei täysin ymmärrä synnin surullista luontoa." -1888
Materials
2. Tunnistaessaan syntisen tilansa, mitä Jumalan kansa tekee? 2
Aikak. 12:6; Ps. 116:5.(Katso Ps. 25:8.)
"Mutta vaikka Jumala voi olla vanhurskas ja vanhurskauttaa syntisen
Kristuksen ansioiden kautta, yksikään ihminen ei voi peittää sieluaan
Kristuksen vanhurskauden kaavulla tehdessään syntiä tai laiminlyödessään
velvollisuuksiaan. Jumala vaatii sydämen täydellistä antautumista ennen
kuin vanhurskautus voi tapahtua; ja jotta ihminen voi pitää vanhurskauden,
hänen täytyy olla jatkuvasti kuuliainen toimivan, elävän uskon kautta, joka
toimii rakkaudella ja puhdistaa sielun." -Selected Messages
Kuka voi antaa vanhurskautuksen
3. Kuka yksin eli maan päällä tekemättä syntiä ja pysyen
vanhurskaana? Luuk. 23:47; Apt. 3:14. (katso 1 Joh. 2:1.)
"Mutta kun osoitat katumusta Jumalaa kohtaan koska olet rikkonut Hänen
lakejaan, silloin ainoa toivosi on usko Jeesukseen Kristukseen. Jos teemme
syntiä, meillä on puolestapuhuja Isän tykönä, vanhurskas Jeesus Kristus.
Tule Jeesuksen luo elävässä uskossa." -The Youth's Instructos
"Pyri harjoittamaan sellaista elämää, jonka Kristus on esittänyt meille. Se
on vanhurskas elämä." -The Paulson Collection of E.G. White Letters
4. Kenessä me siis voimme ainoastaan löytää vanhurskauden ja
vanhurskautuksen? Apt. 13:38, 39; Gal. 2:17; Room. 3:21, 22.
"Jos lankeat kiusaukseen, älä lannistu. Tämä lupaus on vielä voimassa
meidänkin päivinämme: 'Jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on
Puolustaja Isän tykönä.' Minusta tuntuu, että tämän yhden lupauksen
ansiosta kiitospäivän laulun pitäisi kulkea huulilta huulille. Kootkaamme
yhteen nämä arvokkaat lupauksen jalokivet, ja kun Saatana syyttää meitä
suurimmista synneistämme ja kiusaa meitä epäilemään Jumalan pelastavaa

voimaa, toistakaamme Jumalan sanat, 'Sitä joka minun tyköni tulee, minä
en heitä pois.' -Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventhday Adventists
"Ainoa toivo langenneelle ihmiselle on katsoa Jeesukseen ja vastaanotttaa
Hänet ainoana Vapahtajana." -Testimonies to Ministers and Gospel
Workers
Vanhurskautus on anteeksiantamista
5. Mikä on vanhurskautuksen tärkein merkitys ja kuinka tämä
liittyy suhteeseemme Jumalan kanssa? Luuk. 18:14; Apt. 13:38, 39.
"Anteeksianto ja vanhurskautus ovat yksi ja sama asia. Uskon kautta
uskova muuttuu kapinallisesta, Saatanan lapsesta uskolliseksi Kristuksen
Jeesuksen opetuslapseksi, ei oman luontaisen hyvyytensä vuoksi, vaan
koska Kristus ottaa hänet vastaan lapsenaan. Syntinen ottaa vastaan
anteeksiannon synneilleen koska hänen Vakuutensa ja Sijaisensa ottaa
hänen syntinsä kantaakseen. Herra puhuu taivaalliselle Isälleen sanoen:
'Tämä on minun lapseni, minä vapautin hänet kuoleman tuomiosta ja
annoin elämäni vakuudeksi, että hän saa iankaikkisen elämän, koska minä
otin hänen paikkansa ja kärsinä hänen synneistänsä. Hän on minun rakas
poikani.' Niin ihminen seisoo tahrattomana Jumalan edessä puettuna
Kristuksen vanhurskauden ihanaan vaatteeseen” –Faith and Works, p. 103.
"Jumalan armo vanhurskauttaa syntisen ilman tämän omaa ansiota.
Vanhurskautus on täysi syntien anteeksianto. Sinä hetkenä kun syntinen
hyväksyy Kristuksen uskossa, sinä hetkenä hän saa anteeksi. Kristuksen
vanhurskaus luetaan hänen hyväkseen ja hän ei enää epäile Jumalan
anteeksiantavaa armoa." -The Faith I live By
Vanhurskautus on hankkimista tai syyttömäksi julistamista
6. Mitä muuta kuuluu vanhurskautuksen käsitteeseen? Matt. 12.37;
Jes. 50:8; Room. 8:33, 34.
"Vanhurskautus on tuomitsemisen vastakohta . Jumalan rajatonta armoa
annetaan niille, jotka eivät sitä ansaitse. Hän antaa anteeksi rikkeet ja
synnit Jeesuksen tähden, josta on tullut syntiemme Sovitus. Uskon kautta
Kristukseen syyllinen lainrikkoja tuodaan Jumalan suosioon, ja hän saa
vahvan toivon ikuisesta elämästä." -Faith and Works

Vanhurskautus on vanhurskaaksi julistamista
7. Onko vanhurskautuksen käsitteessä syvempi merkitys? Luuk.
7:20; Room. 3:4; Matt. 12:37; 1 Tim. 3:16.
"Suuri työ, joka tehdään syntisen puolesta, joka on pahan tahraama ja
likaama, on vanhurskautus. Hänen kautta jokainen, joka puhuu totta,
julistetaan vanhurskaaksi. Herra lukee Kristuksen vanhurskauden uskovan
hyväksi ja julistaa hänet vanhurskaaksi maailmankaikkeuden edessä. Hän
siirtää kaikki hänen syntinsä Jeesukselle, syntisen edustajalle, sijaiselle ja
vakuudelle. Kristuksen eteen Hän laskee jokaisen uskovan sielun tekemät
vääryydet. 'Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki
synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.'" -Selected
Messages
"Kaikki rikkomuksemme siirretään Kristukselle. Hänet, joka ei synnistä
mitään tiennyt, tehtiin meidän tähtemme synniksi, ja Kristuksen
vanhurskaus annettiin sitä ansaitsemattomille, että katuvat syntiset
julistettaisiin synnittömiksi Jumalan edessä." -The Signs of the Times
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Vanhurskautus uskon kautta
"jotka uskon kautta... pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea
lupauksien toteutumista..." Hebr. 11:33.
Vanhurskautus - hyväksi luettu vanhurskaus
1. Onko vanhurskautus enemmän kuin anteeksianto? Vaikka
olemmekin rikkojia ja velallisia, mitä Herra lukee meidän
hyväksemme? Room. 4:3, 6, 9, 10; 5:9, 10.
"Tämän hengellisen yhteyden saa vain henkilökohtaisella uskolla. Tämän
uskon täytyy ilmaista täyttä kuuliaisuutta, luottamusta ja pyhitystä. Meidän
täytyy taipua kokonaan jumalalliseen tahtoon. Tunteidemme, halujemme,
mielenkiinnon kohteidemme ja kunniamme pitää olla yhtäpitäviä
Kristuksen valtakunnan ja Hänen kunniansa kanssa ja meidän täytyy
jatkuvasti saada Häneltä armoa, ja Kristuksen hyväksyvää kiitollisuutta
meiltä.

Kun tämä intiimi yhteys on muodostettu, syntimme lasketaan Kristuksen
eteen; Hänen vanhurskautensa luetaan meidän hyväksemme. Hänestä
tehtiin synniksi meidän tähtemme, että meidät voitaisiin tehdä Jumalan
vanhurskaudeksi Hänessä. Meillä on yhteys Jumalaan Hänen kauttaan;
meidät hyväksytään tässä Rakastetussa." -Testimonies for the Church
Jumalan anteeksianto on muutakin kuin lainopillinen toimi
2. Mikä hallitsee, Jumalan armon kautta, syntistä kuoleman ja synnin
sijaan? Room. 5:20, 21; 8:1-4; 2 Kor. 5:21. (katso Room. 8:31-39.)
"Mutta anteeksianto merkitsee enemmän kuin monet luulevat. Kun Jumala
lupaa, että 'hänellä on paljon anteeksiantamusta,', hän lisää aivan kuin tuo
lupaus ylittäisi käsityskykymme: 'Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan
niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat
teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.' (Jes. 55:7-9).
Jumalan anteeksianto ei ole pelkkä oikeudellinen toimenpide, jolla hän
vapauttaa meidät tuomiosta. Se ei merkitse ainoastaan synnin anteeksi
antamista vaan vapautusta synnin vallasta. Lunastavan rakkauden virta
muuttaa sydämen. Daavid ymmärsi anteeksiannon todellisen luonteen kun
hän rukoili: 'Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva
henki' (Ps. 55: 12). Hän sanoo myös: 'Niin kaukana kuin itä on lännestä,
niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme' (Ps. 103:12)." Vuorisaarna
s. 123, 124.
Vanhurskautus uskon kautta
4. Miksi Raamattu ei puhu yksinkertaisesti 'vanhurskautuksesta'
vaan 'vanhurskautuksesta uskon kautta'? Mikä elintärkeä piirre on
meissä, kun saavutamme vanhurskautuksen siunauksen? Room.
5:1; Gal. 3:24; Joh. 3:16.
"Ainoa tapa saavuttaa vanhurskautus on uskon kautta. Uskolla hän voi
tuoda Kristuksen ansiot Jumalalle, ja Herra asettaa Poikansa kuuliaisuuden
syntisen hyväksi. Kristuksen vanhurskaus hyväksytään ihmisen
epäonnistumisen paikalle ja Jumala vastaanottaa, antaa anteeksi,
vanhurskauttaa katuvan ja uskovan sielun, sekä kohtelee tätä aivan kuin
hän olisi vanhurskas, ja rakastaa Häntä niin kuin Hän rakastaa Poikaansa.
Näin usko lasketaan vanhurskaudeksi; ja armahdettu sielu kulkee armosta
armoon, valosta suurempaan valoon. Hän voi sanoa ilolla, 'ei

vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan
uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka
hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta
tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.' Tiitus 3:5-7." Selected Messages
4. Mitä Jeesus löysi ihmisistä, jotka tulivat Hänen luokseen
parannettaviksi ja jotka saivat myös hengellistä parannusta? Matt.
15:28; Mark. 2:5; Luuk. 7:9.
"...Sadanpäämies oli lämpimästi kiintynyt palvelijaansa ja toivoi kovin
hänen parantumistaan. Hän uskoi Jeesuksen voivan parantaa hänet. Hän ei
ollut koskaan nähnyt Vapahtajaa, mutta hänen kuulemansa kertomukset
olivat sytyttäneet hänessä uskon... Kristuksen opetuksissa, sellaisina kuin
ne oli kerrottu hänelle, hän löysi tyydytystä sielunsa kaipuulle. Vapahtajan
sanat herättivät vastakaikua hänessä piilevässä hengellisyydessä."
-Aikakausien Toivo s. 292, 293.
Pelastavan usko luonne
5. Millä tavalla tämä usko oli enemmän kuin yksinkertainen
mielen vakaumus? Kuinka tämä pätee meihin nykypäivänä? Jaak.
1:6; 2:19; Mark. 1:24. (katso Matt. 8:29.)
"Mutta kun kärsivä nainen ojensi kätensä koskettaakseen Häntä ja uskoi
tulevansa terveeksi, hän tunsi parantavan voiman. Näin on hengellistenkin
asiain laita. Ei hyödytä mitään puhella uskonnosta välinpitämättömästi tai
rukoilla ilman sielun nälkää ja elävää uskoa. Nimellinen usko Kristukseen,
joka ottaa Hänet vastaan vain maailman Vapahtajana, ei voi koskaan
parantaa sielua. Pelastukseksi koituva usko ei ole vain totuuden
tunnustamista järjen avulla. Joka odottaa saavansa kaiken tiedon, ennen
kuin hän haluaa uskoa, ei voi saada siunauksia Jumalalta. Ei riitä, että
uskomme sen, mitä kerrotaan Kristuksesta, meidän täytyy uskoa
Kristukseen. Meitä hyödyttää vain sellainen usko, joka ottaa Hänet vastaan
henkilökohtaisena Vapahtajana ja omaksuu Hänen ansionsa meille. Monet
pitävät uskoa mielipiteenä. Pelastava usko on sopimus, jolla ne, jotka
ottavat Kristuksen vastaan, yhtyvät liittoon Jumalan kanssa. Oikea usko on
elämää. Elävä usko merkitsee lisääntynyttä tarmoa ja lujaa luottamusta,
joiden avulla sielu tulee voittavaksi voimaksi." -Aikakausien Toivo s. 325,

326.
"Puhuttaessa vanhurskautuksesta uskon kautta on vaara, että laskemme sen
uskomme ansioksi. Kun otat Kristuksen vanhurskauden ilmaisena lahjana,
olet vanhurskautettu Kristuksen lunastuksen kautta. Mitä usko on? 'Mutta
usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan,
mikä ei näy.' Hebr. 11:1. Se on Jumalan sanojen ymmärtämisen
myöntäminen, mikä sitoo sydämen pyhitykseen ja Jumalan palvelemiseen.
Kuka antoi ymmärryksen, liikutti sydäntä, kuka ensin kiinnitti katseet
Kristukseen Golgatan ristillä. Usko on mielen ja tahdon alistamista
Jumalalle. Kristus on ainoa ovi taivaan valtakuntaan." -Faith and Works
6. Mitä meidän täytyy ottaa huomioon ymmärtääksemme
tehokkaan uskon luonteen? Room. 8:24; 4:18; Hebr. 11:1; Gal. 5:6.
"Jos suostut ajelehtimaan pitkin pahuuden virtaa etkä ole yhteistyössä
taivaallisten olentojen kanssa estämässä rikkomuksia perheessäsi ja
seurakunnassasi voidaksesi saada ikuisen vanhurskauden, sinulla ei ole
uskoa. Usko toimii rakkauden voimalla ja puhdistaa sielun. Uskon kautta
Pyhä Henki toimii sydämessä luoden pyhyyttä; mutta tätä ei voi tehdä
työskentelemättä Kristuksen kanssa. Meidät voi asettaa taivaaseen vain
Pyhä Hengen työn kautta sydämissämme; sillä meillä täytyy olla
Kristuksen vanhurskaus luettuna hyväksemme, että löytäisimme pääsyn
Isän tykö. Voidaksemme saada Kristuksen vanhurskauden meidän täytyy
päivittäin muuttua Hengen vaikutuksesta ja osallistua jumalallisesta
luonnosta." -Selected Messages
Kasvava lahja
7. Koska usko on Jumalan lahja, mikä pyyntö kaikuu omissa
sydämissämme? Efe. 2:8; Luuk. 17:5; Mark. 9:23, 24.
"Voidakseen saada vanhurskautuksen uskon kautta, uskon pitää saavuttaa
piste, jossa se hallitsee sydämen impulsseja ja haluja; ja sen kuuliaisuuden
kautta usko tulee täydelliseksi." -Selected Messages
"Teidän pitää puhua uskosta, teidän pitää elää uskoa, teidän täytyy toimia
uskosta, että voitte saada lisää uskoa; ja harjoittaen sitä uskoa teistä kasvaa
Kristuksen Jeesuksen vahvoja miehiä ja naisia." -Seventh-day Adventist
Bible Commentary

Tänään luetaan pääkonferenssin saarnaajaosaston lähetyskertomus
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Vanhurskautus armon kautta
"Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon
päälle." Joh. 1:16.
Ei meidän sanojemme kautta
1. Onko vanhurskautus jotakin, jonka voimme jotenkin saavuttaa
omin pyrkimyksin tai ansioin? Tiit. 3:5; Ef. 2:8,9; Room. 11:6.
"Jumalan hyväksyntä on varmaa vain Hänen rakkaan Poikansa kautta, ja
hyvät työt ovat vain Hänen anteeksiantavan rakkautensa työn tuloksia. Ne
eivät ole meidän ansioitamme, eikä meidän hyväksemme ole luettu mitää
hyviä töitä, joiden perusteella voimme väittää olevamme ansainneet
sielumme pelastuksen. Pelastus on Jumalan vapaa lahja uskovalle, ja se
annetaan vain Kristuksen tähden. Vaivattu sielu voi löytää rauhan uskon
kautta Kristukseen, ja hänen rauhansa on suhteessa hänen uskoonsa ja
luottamukseensa. Hän ei voi vedota hyviin töihinsä saadakseen
pelastuksen sielulleen." -Seveth-day Adventist Bible Commentary
Ei lain tekojen kautta
2. Kuinka
meidän
pitäisi
arvioida
lain
vaatimaa
kuuliaisuuttamme
ja toimintaamme? Tekevätkö ne meistä
vanhurskaan? Room. 3:20. (kts. Gal. 2:16.)
"Se, joka yrittää saavuttaa taivaan omilla teoillaan, olemalla kuuliainen
laille, yrittää mahdotonta. Ihminen ei voi pelastua ilman kuuliaisuutta,
mutta hänen tekojensa ei pitäisi olla hänen itsensä takia; Kristuksen pitäisi
vaikuttaa hänessä tahtomiseen ja tekemiseen oman mielisuosionsa
mukaan. Jos mies voisi pelastaa itsensä omilla teoillaan, hänellä saattaisi
olla itsessään jotakin, josta iloita. Työ, jonka ihminen tekee omalla
voimallaan saavuttaakseen pelastuksen esitetään Kainin uhrilahjana.
Kaikki, mitä ihminen voi tehdä ilman Kristusta, on itsekkyyden ja synnin
saastuttamaa; mutta mikä on tehtyä uskon kautta on otollista Jumalalle.
Kun me yritämme päästä taivaaseen Kristuksen ansioilla, sielu kehittyy.

Katsoen Jeesukseen, uskomme Alkajaan ja Täydellisesitekijään, voimme
jatkaa vahvuudesta vahvuuteen, voitosta voittoon; sillä Kristuksen kautta
Jumalan armo on hankkinut meille täydellisen pelastuksen." -Selected
Messages
3. Kuinka ainoastaan voimme sanoa, että hyvät teot eivät ole
arvottomia, vaan ovat Herran arvostamia? Gal. 5:22, 23; Matt.
5:16; 19:17.(katso Efe. 5:9.)
"Kristityn luonne näkyy hänen jokapäiväisessä elämässään. Kristus sanoi,
'jokainen hyvä puu kantaa hyvää hedelmää, mutta huono puu kantaa
huonoa hedelmää.' Matt. 7:17. Vapahtajamme vertasi itseään
viiniköynnökseen, josta Hänen seuraajansa ovat oksia. Hän selkeästi
julistaa, että kaikkien jotka tulisivat olemaan Hänen opetuslapsiaan, täytyy
kantaa hedelmää; ja sitten Hän näyttää, kuinka heistä voi tulla
hedelmällisiä oksia. 'Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin
oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette
tekään, ellette pysy minussa.' Joh. 15:4.
Apostoli Paavali kuvailee hedelmiä, joita kristittyjen tulee kantaa. 'sillä
kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä' Ef.
5:9. Ja jälleen, 'Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha,
pitkämielisyys,
ystävällisyys,
hyvyys,
uskollisuus,
sävyisyys,
itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki." Gal 5:22, 23. Nämä
arvokkaat hyveet ovat Jumalan lain periaatteita, jotka on tuotu elämään." The Sanctified Life
"Saavuttaaksemme lain vaatimukset, uskomme täytyy tarttua Kristuksen
vanhurskauteen, hyväksyen se omana vanhurskautenamme. Yhteyden
kautta Kristukseen, hyväksymällä vanhurskautus uskon kautta, meistä voi
tulla kelvollisia tekemään Jumalan työtä, olemaan Kristuksen
kanssatyöntekijöitä." -Selected Messages
Ilmaiseksi vanhurskautettu
4. Mitä
tarvitaan,
että
voi
täysin
arvostaa
suurinta
lahjaa maailmankaikkeudessa - Jumalan Poikaa, jossa koko taivas
vuodatettiin meidän lunastuksemme tähden, ja tarttua siihen?
Room. 3:24; 6:23; Efe. 1:7.
'Usko on se ehto, jonka Jumala on katsonut sopivaksi antaakseen anteeksi
syntisille; eihän uskolla ole mitään hyvettä, jossa pelastus mönnetään,

mutta koska usko voi pitää kiinni Kristuksen ansioista, synti annetaan
anteeksi. Usko voi esiintyä Kristuksen täydellisenä kuuliaisuutena syntisen
rikkomusten ja puutteiden sijaan. Kun syntinen uskoo, että Kristus on
hänen henkilökohtainen Vapahtajansa, silloin Hänen rikkumattomien
lupaustensa mukaan Jumala antaa anteeksi hänen syntinsä ja
vanhurskauttaa hänet ilmaiseksi. Katuva sielu ymmärtää, että
vanhurskautus tulee Kristuksen, hänen Sijaisensa ja Vakuutensa tähden,
joka on kuollut hänen puolestaan ja on hänen vanhurskautuksensa ja
sovituksensa." -Selected Messages
Armon kautta vanhurskautus
5. Mitä Jumalan ominaisuutta saamme kiittää siitä, että
saamme anteeksiannon lahjat, hyväksi luetun vanhurskauden ja
armon voiman? Tiit. 3:7; Ef. 2:8, 9; Room. 4:16.
"Tässä totuus on tuotu esille selkeästi. Tämä armo ja hyvyys on täysin
ansaitsematonta. Kristuksen armo vanhurskauttaa syntisen vapaasti ilman
ansiota tai osuutta hänen osaltaan. Vanhurskautus on täysi,
kokonaisvaltainen syntien anteeksianto. Sinä hetkenä kun syntinen
hyväksyy Kristuksen uskon kautta, sinä hetkenä hän saa anteeksi.
Kristuksen vanhurskaus luetaan hänen hyväkseen ja hän ei enää epäile
Jumalan anteeksiantava armoa." -SDA
Jumalan esittämä tarjous
6. Jos olisit lukittuna vankilaan ja odottaisit tuomiosi
täytäntöönpanoa ja anteeksianto annettaisiin sinulle tai joku muu
suostuisi ottamaan paikkasi, mitä tuntisit tätä henkilöä kohtaan?
Miltä sinusta tuntuu nyt kun tätä armoa ja sijaisuutta tarjoaa
sinulle henkilökohtaisesti maailman Vapahtaja? Hebr. 3:7, 13-15.
"Ilman Kristuksen armoa syntinen on toivottomassa tilassa; hänen
puolestaan ei voida tehdä mitään; mutta jumalallisen armon kautta
ihmiselle myönnetään yliluonnollinen voima joka työskentelee mielessä ja
sydämessä ja luonteessa. Tämän Kristuksen armon myöntämisen kautta
synti erottuu vihattavan luontonsa perusteella, ja se ajetaan lopulta pois
sielun temppelistä. Tämän armon kautta me olemme tulleet Kristuksen
läheisyyteen ja työskentelemään Hänen kanssaan pelastussuunnitelman
mukaan." -Selected Messages

7. Kuinka korkealle Jumala on ylentänyt Jeesuksen sen suuren
rakkauden
ja
uhrauksen
ansiosta,
jonka
Hän
teki
vanhurskautuksen ja pelastuksen puolesta? Kuinka korkealle me
ylennämme Hänet sydämessämme ja elämässämme? Apt. 5:31;
Filip. 2:9-11; Hebr. 12:2.
"Ainoa toivomme on täydellinen luottamus Hänen vereensä, joka voi
pelastaa jokaisen, joka tulee Jumalan luo Hänen kauttaan. Kristuksen
kuolema Golgatalla on ainoa toivomme tässä maailmassa, ja se tulee
olemaan tulevan maailman aihe. Voi, me emme ymmärrä sovituksen
arvoa! Jos ymmärtäisimme, puhuisimme enemmän siitä. Jumalan lahja
Hänen rakkaassa Pojassaan oli käsittämättömän rakkauden osoitus. Se oli
äärimmäinen teko Jumalalta pelastaa Hänen lakinsa kunnia ja silti pelastaa
lainrikkojat. Miksi ihminen ei tutkisi lunastussuunnitelman aihetta? Se on
suurin aihe johon ihmismieli pysyy syventymään. Jos ihmiset kykenisivät
pohtimaan Kristuksen ristillä osoittamaa rakkautta, heidän uskonsa
vahvistuisi Hänen vuodattamansa veren arvoisiksi, ja heidät
puhdistettaisiin ja pelastettaisiin synnistä." -SDA
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Erikoissapattikoulukolehti kerätään sapattina 3. lokakuuta 2009
Heti alkaessaan saarnata katumuksen evankeliumia Jeesus kutsui
opetuslapsensa valmistaakseen heistä työtovereitaan. Kävellen Galilean
järven rannalla hän näki kaksi veljestä työskentelemässä ja kutsui heitä
seuraamaan häntä. Hän jatkoi ja näki kaksi muuta veljestä, ja kutsui myös
heitä seuraamaan Häntä ja olemaan hänen todistajiansa. Yksi toisensa
jälkeen he vastasivat Hänen kutsuunsa kunnes sanansaattajia oli
kaksitoista, kaikki valmiina täyttämään evankeliumin lähetystehtävää.
Heidän täytyi seurata Häntä, työskennellä Hänen kanssaan ja oppia
Häneltä. Koko Matteuksen kymmenes luku on kertomusta niistä
ihmeellisistä ohjeista, joita Jeesus antoi heille. Heidän täytyi mennä
kylästä kylään ja talosta taloon saarnaamaan, että Jumalan valtakunta oli
lähellä, iloisilla uutisilla evankeliumin pelastussuunnitelmasta. Vapauden
sanomaa täytyi seurata parantamisia ja jopa ihmeitä, ja niin tapahtui. Ajan

kuluessa sanansaattajien lukumäärä kasvoi seitsemäänkymmeneen
kahteen, ja heidät myös lähetettiin saarnaamaan kaupunkeihin ja kyliin.
Kulkien Jeesuksen nimessä ja siunauksessa he saavuttivat hyviä tuloksia ja
he palasivat riemullisesti julistaen: 'Herra, riivaajatkin ovat meille
alamaiset sinun nimesi tähden.' (Luuk. 10:17).
Mutta mitä olivat kaksitoista tai vaikka seitsemänkymmentäkaksi
todistajaa verrattuna maailman suureen satoon? Se oli todellakin rajallinen
luku. Tästä syystä Jeesus totesi toisessa tilanteessa: 'Eloa on paljon, mutta
työmiehiä vähän.' (Matt. 9:37). Hänen päivinään oli niin, mutta miten
nykyään? Kuinka monta työntekijää on suhteessa miljardien väkilukuun?
Voimmeko sanoa että heitä on tarpeeksi? Tarve oli ja on vieläkin niin
suuri, että puhuessaan heidän sydämilleen Hän jopa kutsui heidät
rukoilemaan tästä syystä: 'Rukoilkaa siis elon Herraa, ett hän lähettäisi
työmiehiä elonkorjuuseensa.' (Matt. 9:38).
Kyllä, pellot ovat kypsiä sadonkorjuuseen, mutta työläisistä pellolla on
pula! Euroopassa, Amerikassa, Aasiassa, Afrikassa ja Tyynen valtameren
saarilla tarve on sama. On maita, joissa meillä on joitakin työntekijöitä ja
saarnaajia, mutta on myös kokonaisia maita, joissa meillä ei ole ollenkaan
työntekijöitä eikä edes jäseniä! Kun otamme huomioon sen suuren
vastuun, joka meillä on Jumalan ja maailman edessä, sen oivaltaminen tuo
meille yhden suurimmista taakoistamme. Tämä on jatkuvasti
puheenaiheena tapaamisissa.
Profetian Henki muistuttaa: 'Työläisiä tarvitaan nyt. Kansana emme tee
yhtä viideskymmenesosaa siitä, mitä me voisimme tehdä aktiivisina
lähetystyöntekijöinä. Jos me olisimme Pyhän Hengen elvyttämiä, siellä
missä on nyt yksi, olisi sata lähetystyöntekijää.' -Counsels on Health
Jumala kutsuu työntekijöitä; mutta Hän haluaa niitä, jotka ovat
halukkaita alistamaan tahtonsa Hänen tahtoonsa, ja joka opettaa totuutta
niin kuin se on Jeesuksessa. Yksi työntekijä, joka on koulutettu ja opetettu
työhön, joka on Kristuksen Hengen hallitsema, saavuttaa paljon enemmän
kuin kymmenen työntekijää, joilla ei ole tietoa ja joiden usko on heikko.
Se, joka työskentelee sopusoinnussa Jumalan suunnitelman kanssa, ja
yhteydessä veljiin, saa aikaan paljon enemmän hyvää kuin kymmenen,
jotka eivät ymmärrä miten tärkeää on olla riippuvainen Jumalasta ja toimia
sopusoinnussa yleisen työsuunnitelman kanssa. (Review and Herald), May
29, 1888)." -Evangelism
"Kolmas enkeli esitetään lentämässä taivaalla, osoittaen, että sanoman
tulee levitä maailman koko pituudelle ja leveydelle. Se on kaikista
juhlallisin sanoma, joka ikinä on annettu kuolevaisille, ja kaikkien, jotka

tahtovat osallistua tähän työhön, tulisi ensin tuntea tarvetta koulutukseen ja
läpikotaiseen valmistautumiseen. Suunnitelmia ja työtä pitäisi tehdä niiden
kaikkien puolesta, jotka harkitsevat johonkin työn haaraan liittymistä."
-Gospel Workers
Joissakin maanosissa, missä nuoret ihmiset tuntevat kutsumusta
työskennellä Herran viinitarhassa, lähetyskoulut ovat elintärkeitä, mutta
niissä on usein vakavia ongelmia rahoituksen puutteen vuoksi. Toisissa
paikoin voidaan järjestää vain ajoittaisia seminaareja, sillä myös tätä
varten tarvitaan rahoitusta. Niin kuin voit huomata, rahoitusta ja työläisiä
tarvitaan kiireesti. Toivoisitko että saarnaajia voitaisiin lähetttä jokaiseen
maailman maahan? Toivoisitko että ihmiset pimeydessä voisivat saada
evankeliumin ihmeellisen valon? Toivoisitko että työ voi edetä eri maissa
kunnes se saavuttaa syrjäisimmänkin maailman kolkan? Ja että arvokkaat
sielut, joiden puolesta Jeesus antoi henkensä, voitaisiin voittaa taivaan
valtakuntaan? Jos Hän kärsi niin paljon, sielun arvon täytyy olla todella
suuri! Anna Herran siten koskettaa sydäntäsi että me voisimme antaa
avokätisesti Hänen työnsä puolesta, sillä se on pyhintä työtä maan päällä.
Tästä syystä jumalallisia lupauksia annetaan: 'Autuaampi on antaa kuin
ottaa', 'joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää' (Apt. 20:35; 2 Kor.
9:6).
-Antonino Di Franca
Pääkonferenssin saarnaajaosasto

