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Alkusanat
Se, joka joskus kävelee täysin pimeässä, tai matkustaa tiheässä sumussa
ymmärtää, mikä siunaus valo on. Miten kiitollisia meidän tulisi olla, että Herra
on antanut fyysisen ja hengellisen valon, säästääkseen meitä suurista pimeyden
vaaroista. Profeetallisen sanan Kirjoitukset sanoo: “Ja sitä lujempi on meille
nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin
pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti
koittaa teidän sydämissänne.” 2. Piet. 1:19.
Profeetta Danielin kirja, joka on kirjoitettu kuudennella vuosisadalla eKr.
sisältää taivaallisia sanomia viimeisille päiville - meidän päiville.
“Mutta Danielin käskettiin lukita ja sinetöidä viimeisiä päiviä koskeva osa
ennustuksistaan »lopun aikaan asti». Ennen tätä aikaa ei voitu julistaa tuomion
sanomaa, joka perustui näiden ennustusten täyttymiseen. Mutta lopun aikana,
profeetan sanojen mukaan, »monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy». Dan.
12:4. Apostoli Paavali varoitti seurakuntaa odottamasta Kristuksen tuloa hänen
aikanaan…. Kristuksen tuleminen ei voinut tapahtua ennen sitä aikaa. Paavalin
varoitus koskee siis koko kristillistä aikaa aina vuoteen 1798 saakka. Sanomaa
Kristuksen toisesta tulemisesta on julistettava tuon ajan jälkeen.…” S. t. 364.
Neuvo nykyisin on paljon tarkempi kuin milloinkaan aikaisemmin:
“Lukekaa Danielin kirja. Tutkikaa kohta kohdalta, jossa on esitetty
valtakuntien historia. Nähdään valtiomiehiä, neuvostoja, mahtavia armeijoja, ja
nähdään miten Jumala nöyryyttää miesten ylpeyttä ja laittaa ihmisen kunnian
tomuun. Yksi Jumala on esitetty kuin Kaikkivaltias. Profeetan näyssä nähdään
miten Hän alentaa yhden hallitsijan ja korottaa toisen. Hänet on esitetty
universumin hallitsijana, myös perustavan Hänen ikuisen valtakuntansa - kuin
Vanhanaikainen, elävänä Jumalana, kaiken viisauden lähteenä, tulevaisuuden
Hallitsijana ja tulevaisuuden Ilmoittajana. Lue ja ymmärrä miten köyhä,
heikko, lyhytaikaisen, erehtyvä ja syyllinen on ihminen, jonka sielu nostetaan
turhuudesta.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1166.
Siis ottakaamme huomio mitä on kirjoitettu, koska nämä profeetalliset
sanomat ovat juuri meille: “Valo, jonka Daniel sai suoraan Jumalalta, oli
annettu juuri näille viimeisille päiville. Näyn jonka hän sai Ulain ja Hiddekel,
Sinearin suurien jokien rannalla ovat nyt toteutumisen partaalla ja kaikki
ennustetut tapahtumat menee ohi.“ –(Letter 57, 1896) Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 4, p. 1166.
Sen jälkeen kun tämä tärkeä kirja on avautunut, tärkeitä tietoja
puolueettomasti on annettu jokaiselle vilpittömälle tutkijalle; ja meillä on
lupaus, että kun aivan viimeiset tapahtumat ovat hyvin lähellä, enemmän valoa
tulee loistamaan näille innoitetuille sivuille. Sen lisäksi, “Kun Danielin ja
Ilmestyskirjat on ymmärretty paremmin, uskovilla tulee olemaan aivan
erilainen uskon kokemus. Heille annetaan sellaisia katseita taivaan avatusta
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ovesta, että sydän ja mieli tulee vaikuttuneiksi luonteesta, joita kaikkia pitää
kehittää, saadakseen siunaukset, jotka puhdassydämiset saavat palkaksi.” –
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 114.
Kuin kaikkein pelottavin tapahtuma, joka meitä painostaa on, saammeko
selväksi miten vakavassa ajassa elämme. Olkaamme ahkeria tutkimaan näitä
taivaallisia sanomia ja “ymmärtää” ne historian profeetallisessa valossa ja olla
niiden keskuudessa, joista sanotaan: “monet” jotka haluavat, “puhdistetaan
kirkastetaan ja koetellaan” (Dan. 12:10) Herramme pikaista tulemista varten.
Aamen.
–Pääkonferenssin veljet ja sisaret
Sapattierikoiskolehti Nepalille
Muista antaa lahjasi rakkaudesta ja kiitollisuudesta.
1.
Sapatti 1.1.2011.

Profeetallinen sana valona
“Vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman
karitsa.”1. Piet. 1:19.
1. Mitä Herra teki, että Hänen lapsensa eivät jäisi tietämättömyyteen?
Kenen kautta Hän puhui ihmiskunnalle menneisyydessä? 1. Moos.
18:17; Aamos 3:7; 1. Sam. 9:9.
“»Ei Herra, Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa
profeetoille.» Kun »se, mikä on salassa, on Herran, meidän Jumalamme», niin
se, »mikä on ilmoitettu, on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti». Aamos
3: 7; 5 Moos. 29: 29. Jumala on ilmoittanut meille nämä asiat, ja Hän siunaa
profeetallisten kirjoitusten hartaan tutkimisen.” AT. 211.
“Mooses sanoo: »Se mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta
mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti» (5 Moos.
29:29); ja Herra vakuuttaa profeetta Aamoksen kautta, ettei hän »tee mitään
ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille» (Aam. 3: 7). Jumalan
sanan tutkijat voivat sen tähden odottaa löytävänsä totuuden kirjasta selviä
viittauksia mitä hämmästyttävimpiin tapahtumiin ihmiskunnan historiassa.” S. t.
310.
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Ohjeita Jumalan lapsille
2. Mikä on tärkeätä meidän tehdä, kun Jumala puhuttelee? Ps. 46:10; 1.
Sam. 3:10.
“Nyörien kieli ei ole koskaan kuin ylimielisten kieli. Niin kuin Samuel poika,
he rukoilevat 'Puhu, Herra; palvelijasi kuulee'. 1. Sam. 3:9. Kun Joosua sai
korkean kunniallisen aseman, Israelin johtajana, kaikista vihollisista huolimatta
hän palveli kumartaen Jumalaa. Hänen sydämensä oli täynnä jaloja ajatuksia
hänen suuren tehtävänsä suhteen. Kun taivaallinen tiedonannon sanoman oli jo
saatu, hän asetti itsensä kuin pieni lapsi saadakseen ohjeita. ‘Mitä herrallani on
sanottavana palvelijalleen?’ (Jos. 5:14), oli hänen vastauksensa. Paavalin
ensimmäiset sanat, sen jälkeen kun Kristus ilmestyi hänelle olivat ‘Kuka olet,
herra?‘ Apt. 9:6.” –The Sanctified Life, p. 15.
3. Minkä neuvon apostoli Pietari antaa profeetallisesta valosta, joka olisi
avuksi meille? 2. Piet. 1:19-21.
“Apostolilla oli oivalliset edellytykset puhua Jumalan aivoituksista ihmissuvun
suhteen, sillä hän oli Kristuksen maanpäällisen palvelustoiminnan aikana
nähnyt ja kuullut paljon sellaista, mikä koski Jumalan valtakuntaa… Niin
vakuuttava kuin tämä todistus uskovien toivon varmuudesta olikin, oli olemassa
vieläkin vakuuttavampi todistus - profetian todistus, josta kaikkien usko saisi
vahvistuksensa ja turvallisen kiinnekohtansa.” A. t. 410.
Kaikkein tärkein valo
4. Kuka yksin tietää ja pystyy ennustamaan tulevaisuutta? Kenelle suurin
osa ihmeellisistä ennustuksista on osoitettu? Jes. 41:21-23; 1. Piet. 1:1012.
“Velvollisuus palvella Jumalaa perustuu siihen tosiasiaan, että hän on Luoja,
jolle kaikki muut olennot ovat kiitollisuuden velassa olemassaolostaan. Ja
kaikkialla Raamatussa, missä hän vaatii kunnioitusta ja palvontaa ennen
pakanain jumalia, esitetään todistus hänen luomisvoimastaan. »Kaikkien
kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.»” S. t. 434.
“Aika, jolloin Kristus tulisi, jolloin Hänet voideltaisiin Pyhällä Hengellä, jolloin
Hän kuolisi ja jolloin evankeliumi vietäisiin pakanoille, oli siis tarkoin
määrätty. Juutalaisilla olisi ollut etuoikeus ymmärtää nämä ennustukset ja
huomata niiden täyttyminen Jeesuksen toiminnassa. Kristus teroitti
opetuslapsilleen ennustusten tutkimisen tärkeyttä. Viitatessaan Danielille
annettuun ennustukseen, joka koski heidän omaa aikaansa, Hän lausui: »Joka
tämän lukee, se tarkatkoon» (»ymmärtäköön», engl. käänn.). Matt. 24: 15.
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Ylösnousemuksensa jälkeen Hän, alkaen »Mooseksesta ja kaikista
profeetoista». selitti opetuslapsilleen, »mitä Hänestä oli sanottu kaikissa
kirjoituksissa», Luuk. 24: 27. Vapahtaja oli puhunut kaikkien profeettain kautta.
»Heissä oleva Kristuksen Henki» todisti »edeltäpäin … Kristusta kohtaavista
kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.» l. Piet. 1:11.” AT. 211.
5. Mikä Vanhan Testamentin kirja sisältää kaikkein tarkimman tiedon
lopun ajasta? Dan. 12:4
“Saarnaajien pitää esittää profeetallisen varma sana, niin kuin seitsemännen
päivän adventistien uskon perustana. Danielin ja Ilmestyskirjan profetiat pitää
tutkia ahkerasti ja yhdistää ne sanoihin, ‘Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois
maailman synnin!’” –Evangelism, p. 196.
“Kuinka ihmiset uskaltavat, innoitetun sanan todistus edessään, opettaa, että
Ilmestyskirja on salaisuus, josta kukaan ihminen ei voi päästä perille? Se on
ilmoitettu salaisuus, avattu kirja. Ilmestyskirjan tutkiminen johtaa ajatuksen
Danielin ennustuksiin ja molemmissa on mitä tärkeimpiä opetuksia, joita
Jumala on antanut ihmisille tämän maailman lopputapahtumista.” S. t. 324.
Vahvistava sinetti on Raamatun profetia
6. Kuka on laittanut jumalallisen sinetin Danielin kirjaan? Matt. 24:15;
Mark. 13:14.
”Mutta Kristus itse kiinnitti opetuslastensa huomion profeetta Danielin
sanoihin, koskien heidän edessään olevia tapahtumia, ja sanoi: »Joka tämän
lukee, se tarkatkoon.» Matt. 24: 15.” S. t. 324.
7. Mitä on Danielista kerrottu ihmisenä? Dan. 1:3, 6.
“Daniel oli Juudean prinssi.” –The Ministry of Healing, p. 148.
“Noudattamalla tunnollisesti Pyhän Kirjan käskyjä Daniel ja hänen toverinsa
saivat Jeremian toiminnan aikana tilaisuuksia korottaa oikeaa Jumalaa maan
kansojen edessä. Nämä heprealaiset lapset olivat saaneet kotona vanhemmiltaan
opetusta, joka auttoi heitä pysymään uskossaan lujina ja palvelemaan kestävästi
elävää Jumalaa, taivaan ja maan Luojaa. Kun Nebukadnessar Joojakimin
kuninkuuden alkuvuosina ensi kerran piiritti Jerusalemia, valloitti sen ja vei
pois Danielin ja hänen toverinsa niiden muiden kanssa, jotka oli valittu
palvelemaan Baabelin hovissa, näiden heprealaisten vankien usko joutui
äärimmäisen kovalle koetukselle. Mutta ne jotka olivat oppineet luottamaan
Jumalan lupauksiin, havaitsivat niiden soveltuvan täysin riittävinä jokaiseen
kokemukseen, mihin he joutuivat oleskellessaan tuolla vieraalla maalla.
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Kirjoitukset osoittautuivat heille hyväksi oppaaksi ja turvaksi.” P. k. 295.
“Daniel ja hänen ystävänsä olivat vankina vieraassa maassa, mutta Jumala ei
kärsinyt heidän vihollistensa kateutta ja vihaa, jota he osoittivat heitä vastaan.
Vanhurskaat saivat apua suoraan taivaasta. Miten usein Jumalan viholliset
yhdistävät voimiansa ja viisautensa tuhotakseen muutamien vilpittömien
henkilöiden luonteen ja vaikutuksen, jotka luottavat Jumalaan. Mutta, koska
Herra oli heidän puolellaan, kukaan ei voinut voittaa heitä. Olkoon Kristuksen
seuraajat yksimielisiä ja he voittavat. Erottakoon he heidät epäjumalista ja
maailmasta, niin maailma ei tule erottamaan heitä Jumalasta.” –Testimonies for
the Church, vol. 2, p.
Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
• Jer. 1:4-9.
• Ilm. 1:1
2
Sapatti, 8.1.2011

Menetetty tilaisuus ja sen seuraukset
“Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, ….” 2 Tim. 4:2
“Kylvä siemenesi aamulla äläkä hellitä kättäsi ehtoollakaan; sillä et tiedä,
tuoko onnistuu vai tämä vai onko kumpikin yhtä hyvä.” Saarn. 11:6.
Kuninkaan testi
1. Mitä Jumala antoi tapahtua Hiskialle? 2. Kun. 20:1, ensimm. osa
”Kesken menestyksellistä hallituskauttaan kuningas Hiskia sairastui äkkiä
vakavasti. Hän »oli kuolemaisillaan» eikä ihmisvoimista ollut enää apua.” P. k.
236.
2. Minkä hirveän sanoman hän sai profeetalta? 2. Kun. 20:1, toinen osa
“Lopulta toivon rippeetkin näyttivät häviävän, kun profeetta Jesaja toi hänelle
sanoman: »Näin sanoo Herra: Toimita talosi; sillä sinä kuolet etkä enää parane»
(Jes. 38: 1).” P. k. 236.
Parantuminen ja kiittämättömyys
3. Mitä Hiskiä teki kärsimyksessään? Mikä suuri ihme tapahtui hänen
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hartaiden rukouksien ja kyynelien seurauksena? 2. Kun. 20:2-6.
“Tulevaisuus näytti täysin synkältä, mutta kuningas saattoi silti rukoilla Häntä,
jonka hän siihen asti oli kokenut olevan »meidän turvamme ja väkevyytemme,
apumme hädässä aivan vahva» (Ps. 46:2). Ja »niin hän käänsi kasvonsa seinään
päin ja rukoili Herraa sanoen: 'Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut
sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää
sinun silmissäsi!' Ja Hiskia itki katkerasti» (2 Kun. 20: 2, 3)… Hän, jonka
laupeus »ei ole loppunut» (Välit.v. 3: 22), kuuli palvelijansa rukouksen…
Iloissaan profeetta palasi ilmoittamaan nämä vakuuttavat ja toivoa herättävät
sanat. Jesajan ohjeen mukaan oli kipeän paikan päälle pantava viikunakakku, ja
kuninkaalle hän esitti sanoman Jumalan armosta ja huolenpidosta.” P. k. 237.
“Kun Hiskia oli sairaana, Jumalan profeetta toi hänelle sanoman, että hän
kuolee. Hän huusi Herran puoleen, ja Herra kuuli palvelijaansa ja teki ihmeen
avuksi hänelle ja lähetti hänelle tiedon, että hän saa viisitoista vuotta lisää
elinaikaa. Nyt tuli sanoma Jumalalta, Jumalan sormen kosketus ja heti Hiskian
paise olisi parantunut, mutta oli annettu erikoisia ohjeita, piti laittaa
viikunakakku paiseen päälle ja Hiskia oli pelastettu elämään. Joka asian suhteen
meidän pitää liikkua eteenpäin Jumalan kaitselmuksen linjalla.” –Counsels on
Health, pp. 381, 382.
4.

Oliko kuningas kiitollinen suuresta avusta, jonka hän sai? Miten
hänen suhtautumisensa ja toimintansa vaikuttivat ja toivat tuloksia
Babylonin pakkosiirtolaisuudessa? 2. Aikak. 32:25-27.

“Raamattu ei tuomitse rikasta miestä, siksi, että on rikas; se ei selitä, että
omaisuuden hankkiminen on syntiä, vaan se sanoo, että raha on kaiken
pahuuden juuri… Kirjoituksissa opetetaan, että rikkaus on vaarallinen tilanne,
jos se laitetaan ikuisuuden rikkauksien tilalle. Kun maallinen ja ajallinen
ihastuttaa ajatukset ja tunteet, niin se riistää kiintymyksen Jumalaan ja tulee
paulaksi… Niin kuin muut Jumalan lahjat, rikkauksien omistaminen lisää
mahdollisuuksia ja se on erikoinen houkutus. Miten paljon ihmiset saivat
vaikeuksia Jumala suhteeseensa, kun lankesivat menestyksen viehättävään
houkutukseen. Rikkauksien omistamisen kautta itsekkään luonteen hallitseva
intohimo tulee ilmi. Maailma on kirottu nykyisin nuukuuden, ahneuden ja
itseään hemmottelevien paheiden mammonan palveluksessa.” –(The Review
and Herald, May 16, 1882) Counsels on Stewardship, pp. 138, 139.
Merkin tulos
5. Minkä merkin Hiskia pyysi todistaakseen, että hänen elämänsä
pidennetään? Kuka vielä huomasi tämän merkin? 2. Kun. 20:7-10, 12;
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2. Aikak. 32:31.
“Tigris- ja Eufrat-virran hedelmöittämillä tasangoilla asui Assyrian alaisuudessa
muinainen kansa, joka kerran oli kohoava maailmanvallaksi. Sen joukossa oli
viisaita miehiä, jotka tutkivat ahkerasti tähtitiedettä, ja he hämmästyivät kovin
havaitessaan aurinkokellon varjon siirtyneen kymmenen astetta takaisin päin.
Kun heidän kuninkaansa Merodak-Baladan sai kuulla, että tämä ihmeteko oli
annettu Juudan kuninkaalle merkiksi siitä, että taivaan Jumala oli lisännyt tälle
elinvuosia, hän lähetti matkaan lähettiläitä onnittelemaan Hiskiaa
parantumisesta ja saamaan, mikäli mahdollista, lisätietoja Jumalasta, joka
kykeni suorittamaan moisen ihmeen.” P. k. 239.
Menetetty tilaisuus
6. Niin ollen mikä pyhä tilaisuus oli tarjottu kuninkaalle? Miten hän käytti
sen? Ps. 66:16; 40:9, 10.
”Hiskia sai näiden kaukaisen maan hallitsijan luota tulleiden lähettiläiden
käynnistä hyvän tilaisuuden ylistää elävää Jumalaa. Miten helppoa hänen
olisikaan ollut kertoa heille Jumalasta, koko luomakunnan ylläpitäjästä, joka
niin suosiollisesti oli jättänyt hänet henkiin kaiken muun toivon pettäessä! Mitä
merkittäviä muutoksia olisikaan tapahtunut, jos nämä Kaldean tasangoilta
tulleet totuuden etsijät olisi johdettu tunnustamaan elävä Jumala korkeimmaksi
Valtiaaksi!… Jos Hiskia olisi käyttänyt tämän saamansa tilaisuuden
todistaakseen Israelin Jumalan voimasta, hyvyydestä ja armahtavaisuudesta,
olisi lähettiläiden selostus matkastaan vaikuttanut pimeyden läpi tunkevan
valon tavoin. Mutta hän korottautui Herraa Sebaotiakin mahtavammaksi. Hän
»ei palkinnut hyvää hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi» (jae25)… Kun
Hiskia syvästi katuen »nöyrtyi sydämensä ylpeydestä, hän ja Jerusalemin
asukkaat, ei Herran viha kohdannut heitä Hiskian päivinä»” P. k. 239, 240, 241.
7. Minkä kauhean virheen hän teki? Minkälainen tulos sitä seurasi? 2.
Kun. 20:13-18.
“Mutta ylpeys ja turhamaisuus valtasivat Hiskian mielen, ja tämä itse
korotuksen mieliala sai hänet tuomaan ahnaiden silmien katseltaviksi ne aarteet,
joilla Jumala oli rikastuttanut kansaansa… Hän ei tehnyt tätä kirkastaakseen
Jumalaa vaan korottaakseen itseään ulkomaisten ruhtinaiden silmissä. Hän ei
pysähtynyt ajattelemaan, että nämä miehet olivat mahtavan kansakunnan
edustajia, jotka eivät sydämestään pelänneet eivätkä rakastaneet Jumalaa, ja että
hänen oli sopimatonta näyttää heille luottamuksellisesti oman maansa ajallisia
rikkauksia… Miten tuhoisia olivatkaan tämän menettelyn seuraukset! Jesajalle
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ilmoitettiin, että maahansa palanneet lähettiläät kertoivat näkemistään aarteista
ja että Baabelin kuningas ja hänen neuvonantajansa aikoivat rikastuttaa omaa
maataan Jerusalemin aarteilla.” P. k. 240.
“Vakava ja pyhä totuus - Jumalan antama meille koetussanoma viedäksemme se
maailmalle - asettaa jokaisen meistä vakavan velvollisuuden eteen, muuttaa
päivittäisen elämämme ja luonteemme, että totuuden voima voisi tulla esitetyksi
oikein. Meidän täytyy pitää aina mielessä, että aika on lyhyt ja hirveät
tapahtumat, jotka ennustus selittää, toteutuu pikaisesti .” –Testimonies for the
Church, vol. 4, p. 612.
Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
• Jes. 38:1-22.
• Jes. 39:1-8.
***
3
Sapatti, 15.1.2011.

Juudan pakkosiirtolaisuus
“… rikkomustemme tähden on meidät, meidän kuninkaamme ja pappimme
annettu maan kuningasten käsiin…” Esra 9:7.
Ennustus ja sen toteutuminen
1. Kuka ennusti, että Babylonilaiset
pakkosiirtolaisuuteen? Jer. 25:8-11.

vievät

Juudan

kansan

“Muutaman vuoden kuluessa tämä hirvittävä tuomio kohtaisi Joakimia, mutta
ensin Herra armossaan ilmoitti katumattomalle kansalle täsmällisen
suunnitelmansa. Joojakimin kuninkuuden neljäntenä vuotena »profeetta Jeremia
lausui koko Juudan kansaa ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan» sanan,
jonka mukaan hän oli yli kahdenkymmenen vuoden ajan, Joosian
»kolmannestatoista vuodesta alkaen tähän päivään saakka», todistanut Jumalan
pelastustahdosta, mutta he eivät olleet välittäneet näistä sanomista (Jer. 25: 2,
3). Ja nyt Herran sana heille kuului: …Niin koko tämä maa tulee raunioiksi,
autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta seitsemänkymmentä
vuotta.” P. k. 296, 297.
2. Raamatun todistuksen mukaan kuka teki ensimmäisen hyökkäyksen
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Jerusalemia vastaan? Millä kalenterivuodella tämä tapahtui? Dan. 1:1.
“Tämä Jerusalemin kukistaminen ja juutalaisten vangeiksi ottaminen on
ennustettu Jeremian kirjassa ja kohta sen jälkeen vuonna 606 eKr. se tuli
täytetyksi. Jer. 25:8-11…. Nebukadnessar lähti retkelle jo kuninkaan Joojakimin
kolmannen hallitusvuoden loppupuolella, josta kohdasta Daniel ilmoittaa.
Mutta kuningas ei alistanut Jerusalemia suunnilleen yhdeksän kuukautta
seuraavaan vuoden asti, josta vuodesta Jeremia laskee.” –Uriah Smith, The
Prophecies of Daniel and the Revelation, 1944 Edition, p. 19
Otettu pakkosiirtolaisuuteen
3. Keitä oli ensimmäisten vangittujen joukossa? Mitä on sanottu heistä?
Dan. 1:3, 4, 6.
“Kun Nebukadnessar Joojakimin kuninkuuden alkuvuosina ensi kerran piiritti
Jerusalemia, valloitti sen ja vei pois Danielin ja hänen toverinsa niiden muiden
kanssa, jotka oli valittu palvelemaan Baabelin hovissa, näiden heprealaisten
vankien usko joutui äärimmäisen kovalle koetukselle. Mutta ne jotka olivat
oppineet luottamaan Jumalan lupauksiin, havaitsivat niiden soveltuvan täysin
riittävinä jokaiseen kokemukseen, mihin he joutuivat oleskellessaan tuolla
vieraalla maalla. Kirjoitukset osoittautuivat heille hyväksi oppaaksi ja turvaksi.”
P. k. 295.
Tottelemattomuus, sokeus ja niiden seuraukset
4. Aiheuttiko Jumalan tuomio parannusta tai muutosta niiden ihmisten
keskuudessa, jotka jäivät Jerusalemiin? Mikä tulos siitä oli ? 2. Kun.
24:8-11, 14-16.
”Muutaman lyhyen vuoden kuluttua Jumala tulisi käyttämään Baabelin
kuningasta
vihansa
välikappaleena
katumatonta
Juudaa
vastaan.
Nebukadnessarin piiritys joukot tulisivat kerran toisensa jälkeen saartamaan
Jerusalemin ja tunkeutumaan kaupunkiin. Ryhmä toisensa jälkeen - aluksi vain
muutamia mutta myöhemmin tuhansia ja kymmeniä tuhansia - vietäisiin
vankeina Sinearin maahan, elämään siellä pakkosiirtolaisuudessa.” P. k. 291.
5. Minkälaisia seurauksia tuli Sidkian hengellisen sokeuden johdosta,
kolmannen valloituksen aikana? Mikä ennustus häntä koskien sitten
toteutui? 2. Kun. 24:17-19; 25:1, 2, 6, 7; Hes. 12:13, 14.
“Joojakim, Joojakin ja Sidkia - kaikki nämä juutalaiskuninkaat tulisivat
Sapattikoululäksyt
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vuorollaan Babylonian hallitsijan vasalleiksi, ja vuorollaan he kaikki
kapinoitsivat. Yhä ankarammin rangaistuksin kuritettaisiin kapinoivaa
kansakuntaa, kunnes lopulta koko maa autioituisi, Jerusalem hävitettäisiin ja
poltettaisiin, Salomon rakentama temppeli tuhottaisiin ja Juudan valtakunta
kukistuisi eikä enää koskaan pääsisi entiseen asemaansa maan kansojen
joukossa.” P. k. 291.
Synnin leikkimisen seuraukset
6. Kuka vielä ymmärsi, että Jerusalemin tapaus pakkosiirtolaisuudesta tuli
Herralta heidän lankeemuksensa seurauksena? Mitä tapahtui
liitonarkille tänä aikana? Jer. 40:2, 3; 2. Aikak. 36:14-16.
“Jerusalemissa vielä olevista vanhurskaista, jotka olivat selvillä Jumalan
suunnitelmasta, muutamat päättivät viedä pyhän arkin turvaan, pois
armottomien käsien ulottuvilta; sisälsihän se kivitaulut, joihin kymmenen
käskyn laki oli kirjoitettu. Sen he tekivätkin. Murheisina ja suruissaan he
kätkivät arkin erääseen luolaan, jossa sen tuli pysyä piilossa Israelin ja Juudan
kansalta heidän syntiensä tähden, eikä sitä enää koskaan palautettaisi heille.
Tämä pyhä arkki on vieläkin kätkössä. Siihen ei ole koskettu sen jälkeen, kun
se piilotettiin.” P. k. 313.
7. Mitä voimme oppia tämän tottelemattomuuden
seurauksesta? Snl. 14:34; 5. Moos. 28:1, 2, 15.

ja

synnin

“Olemme kaukana ihmisen olemuksesta, jonka Jumala toivoo meille, koska
emme kohota sielua ja jalosta luonnetta ilmoitetun ihanan totuuden ja Herran
tarkoituksensa mukaan. ’Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on
kansakuntien häpeä.’ Sanl. 14:34. Synti on sekasortoinen. Missä tahansa kun
sitä hellitään sydämessä, kotona, seurakunnassa - siellä on sekasorto, taistelu,
eripuraisuus, vihollisuus, kateus, mustasukaisuus, koska ihmisen ja Jumalan
vihollisella on hallitseva voima mielessä. Mutta kun totuus on kallis ja pidetty
elämässä kuin lähde ja puolustajana, silloin mies tai nainen vihaavat syntiä ja
ovat Jeesuksen Kristuksen edustajina maailmassa.” –Selected Messages, book
2, p. 377.
Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
• Esra 9:7-15.
• 2. Sam. 22:49.
***
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4
Sapatti, 22.1.2011

Babylonian hovissa
“... Herra on teidän kanssanne, kun te olette hänen kanssansa; ja jos häntä
etsitte, niin te löydätte hänet,….” 2. Aikak. 15:2.
Valittu ja koeteltu
1. Minkä
tehtävän
Babylonian
kuningas
hoviherralle? Mitä hän käski vielä? Dan. 1:3-5.

antoi

Aspenaanille

“Aivan uransa alussa he joutuivat ratkaisevaan luonteen kokeeseen. Heille oli
varattu ruokaa ja viiniä kuninkaan pöydästä. Näin kuningas halusi ilmaista
heille, että he olivat hänen suosiossaan ja että hän huolehti heidän
hyvinvoinnistaan.” P. k. 330.
2. Kuka kuului valittuihin? Mikä teki heidän nimensä merkilliseksi? Dan.
1:6.
“Heprean kielellä Daniel tarkoittaa; ‘Jumalan tuomari’ Hananja, ‘Herran lahja;’
Miisael, ‘kuka on kuin Jumala;’ ja Asarja, ‘Jehovan apu.’” –The Prophecies of
Daniel and the Revelation, p. 23.
“Niiden joukossa, jotka pysyivät alamaisina Jumalalle, olivat Daniel ja hänen
kolme toveriaan - valaisevina esimerkkeinä siitä, mitä niistä voi tulla, jotka
pysyvät viisauden ja voiman Jumalan yhteydessä. Juutalaiskotinsa suhteellisen
yksinkertaisista oloista nämä kuninkaallista sukua olevat nuorukaiset vietiin
kaikkein loistokkaimpaan kaupunkiin ja maailman suurimman yksinvaltiaan
hoviin… Havaitessaan nämä nuorukaiset kyvyiltään erityisen lupaaviksi
Nebukadnessar päätti kouluttaa heidät valtakuntansa tärkeisiin tehtäviin. Jotta
he pystyisivät kunnollisesti hoitamaan elämäntehtäväänsä, hän järjesti heille
kaldealaisten kielen opetusta ja antoi heidän nauttia kolme vuotta valtakunnan
ruhtinaille suotuja kasvatuksellisia etuoikeuksia.” P. k. 329, 330.
Tärkeä päätös
3. Minkälaisia nimiä hoviherra antoi heille? Mitä nämä nimien tarkoitus
oli ja mihin ne viittaa? Dan. 1:7.
“Näiden nimien muutos tuli todennäköisesti sanojen tarkoituksen johdosta…
Sapattikoululäksyt
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Sen jälkeen nämä (heprealaisten) nimet jotka olivat viittaus oikeasta Jumalasta
ja merkitsivät jotain yhteyttä Hänen palvelukseensa muutettiin nimeksi, joilla
oli määritelmä, joka yhdistäisi heitä pakanalliseen jumalisuuteen ja
kaldealaisten palvelukseen. Siis Beltsassar annettiin Danielille, mikä merkitsee
‘Baalin prinssi‘, Sadrak annettiin Hananjalle, mikä merkitsee ‘Sin’in=synnin
palvelija’ (Sin on kuun epäjumala), Meesak annettiin Miisaelille, mikä
merkitsee ’kuka on kuin Aku’ (Aku on Sumerin sana, joka tarkoittaa Sin=synti,
kuun jumalan), ja Asarjalle annettiin Abednego, mikä merkitsee ’Nebo’n
palvelija’.” (Nebo on Babylonin epäjumala.) –The Prophecies of Daniel and
the Revelation, p. 23. Nämä uudet nimet viittaavat pakanallisia epäjumaliaan.
“Danielin ja hänen tovereittensa nimet vaihdettiin edustamaan kaldealaisia
jumalia. Heprealaiset vanhemmat antoivat lapsilleen hyvin merkityksellisiä
nimiä. Usein ne edustivat sellaisia luonteenpiirteitä, joiden vanhemmat
toivoivat kehittyvän lapsessa… Kuningas ei pakottanut heprealaisia nuorukaisia
kieltämään uskoaan ja palvomaan epäjumalia, mutta hän toivoi pääsevänsä
tähän
tulokseen
vähitellen.
Antamalla
heille
merkitykseltään
epäjumalanpalvontaan liittyvät nimet ja asettamalla heidät päivittäiseen
kosketukseen epäjumalia palvovien tapojen kanssa ja alttiiksi pakanallisten
palvontamenojen viettelevälle vaikutukselle hän toivoi saavansa heidät
luopumaan oman kansansa uskonnosta ja omaksumaan babylonialaisten
palvontamuodot.” P. k. 330.
4. Minkälaisen päätöksen Daniel teki sydämessään? Kuka vaikuttuneena
katsoi tätä päätöstä suurella kiinnostuksella? Dan. 1:8, 9.
”Mutta kuninkaan pöydän ruokaa pidettiin epäjumalille pyhitettynä, koska osa
siitä uhrattiin niille, ja niin katsottiin siitä osallistuvan henkilön kunnioittavan
Babylonin jumalia. Mutta Danielin ja hänen tovereittensa uskollisuus Herraa
kohtaan esti heitä yhtymästä tuollaiseen kunnianosoitukseen. Vaikka he olisivat
olleet vain syövinään sitä ruokaa tai juovinaan viiniä, se olisi ollut heidän
uskonsa kieltämistä. He olisivat siten mukautuneet pakanuuteen ja häpäisseet
Jumalan lain periaatteita. He eivät liioin uskaltaneet jättää fyysistä, älyllistä ja
hengellistä kehitystään alttiiksi ylellisyyden ja huikentelevaisuuden vaaroille.
He tunsivat Naadabin ja Abihun tapauksen, olihan kertomus heidän
hillittömyydestään ja sen seurauksista säilytettynä Mooseksen kirjakääröissä, ja
he tiesivät, että viinin käyttö vahingoittaisi heidän omaa fyysistä ja henkistä
voimaansa. Danielin ja hänen tovereittensa vanhemmat olivat kasvattaneet
poikansa noudattamaan ehdotonta raittiutta. Heille oli opetettu, että he olivat
kyvyistään vastuussa Jumalalle ja etteivät he saaneet koskaan estää niitä
kehittymästä eivätkä heikentää niitä.” P. k. 331.

Sapattikoululäksyt

13

1. neljännes 2011

Usko, tottelevaisuus ja siunaus
5. Mitä Daniel ehdotti kuninkaan hovimestarille? Minkälainen tulos oli,
kun kymmenen päivää oli ohi? Dan. 1:12-15.
“Daniel ja hänen toverinsa eivät tienneet mitä heidän päätöksensä seurauksena
olisi; he eivät tienneet, että tämä maksaisi heidän elämänsä; mutta he päättivät
pitää kiinni tarkasti suoran itsehillinnän periaatteesta myös Babylonin
irstailevissa hovissa.” –The Youth’s Instructor, August 18, 1898.
“Virkamies näki Danielissa hyvän luonteen piirteet. Hän näki, että hänellä on
pyrkimys olla lempeä ja avulias ja hänen sanansa ovat kunnioittavia ja
ystävällisiä ja hänen tavoissa oli armon vaatimattomuus ja nöyryys. Se oli
nuorukaisten hyvä käyttäytyminen, saavutettu suosio hänelle ja prinssien
rakkaus.” –The Youth’s Instructor, November 12, 1907.
6. Tämän kokemuksen jälkeen mitä hovimestari teki? Miten Herra palkitsi
lapsensa uskollisuuden? Dan. 1:16, 17.
Herra hyväksyi heprealaisten nuorukaisten lujuuden ja epäitsekkyyden sekä
heidän vaikuttimensa vilpittömyyden, ja siunasi heitä. Hän antoi heille »taidon
käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden; ja Daniel ymmärsi myös
kaikkinaiset näyt ja unet». Näin täyttyi lupaus: »Minä kunnioitan niitä, jotka
minua kunnioittavat» (l Sam. 2:30). Kun Daniel luotti Jumalaan järkkymättä,
hän sai profeetallisen voiman hengen. Samalla kun hän sai ihmisiltä hovielämän
tehtäviä koskevaa opetusta, Jumala opetti häntä tulkitsemaan tulevaisuuden
salaisuuksia ja merkitsemään kuvauksin ja vertauskuvin muistiin tapahtumia
tämän maailman historiasta aina ajan loppuun asti tulevia sukupolvia varten.” P.
k. 333.
7. Mitä kuningas totesi kun testasi nämä nuoret miehet? Dan. 1:18-20.
“Lukekaa Vanhaa ja Uutta Testamenttia katuvalla sydämellä. Lukekaa sitä
rukouksilla ja uskollisuudella, anoen, että Pyhä Henki antaa teille ymmärrystä.
Daniel on tutkinut Vanhan Testamentin osia hänen johtoasemassa ja piti
Jumalan sanaa hänen korkeimpana neuvonantajana. Siitä samasta ajasta lähtien
hän paransi mahdollisuudet, jotka annettiin hänelle saadakseen älykkyyden
kaikkiin opinalueisiin. Hänen toverinsa tekivät samalla tavalla….” –
Fundamentals of Christian Education, pp. 357, 358.
“…Mutta ei sitä kertynyt heillekään sattumoisin. He saivat tietonsa käyttämällä
uskollisesti kykyjään Pyhän Hengen opastaessa heitä. He asettuivat kaiken
viisauden lähteen yhteyteen ja rakensivat kasvatuksensa Jumalan tuntemuksen
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perustalle. Uskoen he rukoilivat viisautta ja elivät rukoustensa mukaisesti, niin
että Jumala saattoi siunata heitä. …Jumala itse oli heidän opettajanaan.” P. k.
334.
Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
• Profeetat ja kuuninkat, 329-337.
***
5
Sapatti, 29.1.2011

Yleiskatsauksellinen uni
“Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella;… Unessa, öisessä näyssä, kun
raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa.“ Job 33:14, 15.
1. Mitä tapahtui Nebukadnessarin kuninkaalle hänen valtakautensa
toisena vuonna? Dan. 2:1.
“Samana vuonna, kun Daniel ja hänen toverinsa aloittivat palveluksensa
Babylonin kuninkaalle, tapahtumat osoittavat, että ankarilla koetuksilla
heprealaisnuorukaisten rehellisyys ja tunnollisuus oli testattu kansojen
epäjumalan palvonnalla ja Israelin Jumalan uskollisuudella. Sillä aikaa kun
kuningas Nebukadnassar huolestuneena ajatteli tulevaisuutta aavistuksella,
hänellä oli merkittävä uni, jonka johdosta hän tuli hyvin levottomaksi ’ ja hänen
mielensä oli levoton’ Dan. 2:1. Sitä paitsi tämä uni yöllä aiheutti syvän
vaikutuksen hänen mielessään, mutta oli mahdotonta muistaa sen
yksityiskohtia.” –The Sanctified Life, p. 34.
Inhimillisen ja jumalallisen viisaus
2. Keitä kuningas määräsi muistuttamaan ja selittämään hänelle
unensa? Miten hänen neuvonantajat yrittivät salata heidän
kyvyttömyytensä? Dan. 2:2- 4.
“Hän kääntyi astrologien ja taikurien puoleen, lupauksella suurista rikkauksista
ja kunniasta sille, joka kertoo hänelle hänen unensa ja sen tarkoituksen. Mutta
he sanoivat, ‘Sano uni palvelijoillesi, niin me ilmoitamme sen selityksen’ jae 4.
Kuningas tiesi, että jos he todella antaisivat selityksen, he voisivat kertoa ihan
hyvin unenkin. Hänen kaitselmuksessaan Herra antoi Nebukadnessarille tämä
unen ja valitsi yksityiskohdat tulla unohdetuksi, kun taas pelottava vaikutus jäi
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hänen mieleensä, että Babylonin viisaiden miesten teeskentely tulisi ilmi.” –
The Sanctified Life, p. 34.
3. Millaiseen kriisitilanteeseen kuningas asetti nämä miehet? Minkä
vetoomuksen he esittivät jälleen hallitsijalle? Dan. 2:5-7.
”Heidän välttelevä vastauksensa ei tyydyttänyt kuningasta. Hänestä oli
kummallista, että vaikka he väittivät mahtaillen paljastavansa ihmisten
salaisuudet, he näyttivät kuitenkin haluttomilta auttamaan häntä. Niinpä
kuningas antoi viisailleen käskyn, että heidän oli kerrottava unen selityksen
lisäksi myös itse uni.” P. k. 338.
4. Miten vihastunut kuningas uhkasi heitä? Minkä tunnustuksen viisaat
miehet ja astrologit oli pakotetut myöntämään? Dan. 2:8-11.
”Kovin kiihtyneenä ja vihoissaan niiden ilmeisestä petollisuudesta, joihin hän
oli luottanut,… Peloissaan epäonnistumisensa seurauksista tietäjät koettivat
osoittaa kuninkaalle, että hänen pyyntönsä oli kohtuuton ja että hän asetti heidät
sellaiseen kokeeseen, joka ylitti kaiken mitä keneltäkään oli koskaan vaadittu.”
P. k. 339.
Riski menettää elämä
5. Mitä kuningas Nebokadnessar vihassaan käski? Dan. 2:12.
“Kuningas tuli hyvin vihaiseksi ja uhkasi heitä, että jos annettuna aikana he
eivät tiedä unta, heidät surmataan.” –The Sanctified Life, pp. 34, 35.
6. Ketkä
luettiin
mukaan
toteuttamiseen? Dan. 2:13.

tähän

kostohimoisen

määräyksen

“Daniel ja hänen toverinsa olivat joutua kuolemaan yhdessä väärien
profeettojen kanssa; mutta ottaen elämänsä omiin käsiinsä riskillä, Daniel astui
kuninkaan prinssin eteen vetoomuksella antaakseen aikaa, että hän voisi kertoa
unen ja sen tarkoituksen.” –The Sanctified Life, p. 35.
7. Mitä Daniel teki ja kenelle hän esitti anomuksensa? Dan. 2:14-16.
“Daniel ja hänen toverinsa kuuluivat niihin, joita kuninkaan käskyä
toteuttamaan lähteneet henkivartijat etsivät. Kuultuaan, että käskyn mukaan
heidätkin tapettaisiin, Daniel esitti »viisaan ja taitavan» kysymyksen »Arjokille,
kuninkaan henkivartioväen päällikölle»: »Miksi on kuningas antanut niin
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ankaran käskyn?» Arjok kertoi hänelle, että kuningas oli huolissaan
harvinaisesta unestaan ja etteivät nekään pystyneet auttamaan häntä, joihin hän
oli siihen asti täysin luottanut. Tämän kuultuaan Daniel uskaltautui henkensä
uhalla menemään kuninkaan eteen ja pyysi, että hänelle suotaisiin aikaa, jotta
hän voisi rukoilla Jumalaansa ilmaisemaan hänelle unen ja sen selityksen.” P. k.
339.
“Kun määräys meni eteenpäin vihasta raivoava kuningas vaati, että kaikki
Babylonin viisaat miehet pitää surmata, Daniel ja hänen toverinsa mukaan
luettuna. Silloin Daniel vastasi, ei kostotavoilla, vaan ’kehotuksella ja
viisaudella’ kuninkaan vartijalle, jonka piti tappaa Babylonin viisaat miehet.
Daniel kysyi, ‘Miksi on kuningas antanut niin ankaran käskyn?’ Hän tuli
kuninkaan eteen, pyytäen aikaa että hän ilmoittaa kuninkaalle unen tarkoituksen
ja hänen uskonsa ja palveluksensa Jumalaan sai aikaa kertoa unen.” –
Fundamentals of Christian Education, p. 373.
Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
• The Faith I Live By, p. 10.
***
6
Sapatti, 5.2.2011

Jumala kunnioittaa niitä, jotka kunnioittavat
Häntä
“... Sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat; mutta jotka
minut ylenkatsovat, ne tulevat halveksituiksi. 1. Sam. 2:30
Viipymätön rukouksen vastaus
1. Kenen puoleen Daniel ja hänen ystävänsä kääntyivät ilmoittaakseen
heille salaisuuden? Mitä Vapahtaja sanoo sellaisesta yhteisestä
rukouksesta? Dan. 2:17, 18; Matt. 18:19.
“Kuningas hyväksyi tämän pyynnön; ja nyt Daniel kokosi kolme toveriansa ja
yhdessä he esittivät asiansa Jumalalle, anoen viisautta, valon ja tiedon
Lähteestä. Siitä huolimatta, että olivat kuninkaan hovin, ympäröimänä
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houkutuksien alaisena, he eivät unohtaneet heidän vastuutansa Jumalan edessä.
Heillä oli vahva omatunto, että Hänen kaitselmuksensa on asettanut heidät
sinne, missä he ovat; että he tekisivät Hänen työnsä, kohtaa totuuden
vaatimukset ja velvollisuuden. Heillä oli varmuus Jumalaa kohtaan. He
kääntyivät Hänen puoleensa saadakseen voimaa vaikeuksissa ja vaarassa, ja
Hän oli heidän kanssaan aina läsnä valmis auttamaan.” –The Sanctified Life, p.
35.
“Yhdessä he etsivät viisautta valkeuden ja tiedon Lähteeltä. Heidän uskonsa oli
vahva, sillä he olivat vakuuttuneet siitä, että Jumala oli asettanut heidät sinne,
missä he olivat, ja että he tekivät hänen työtään ja olivat täyttämässä
velvollisuuttaan. Ahdingon ja vaaran aikoina he olivat aina anoneet häneltä
johdatusta ja varjelua, ja hän oli osoittautunut alati valmiiksi auttamaan. Nöyrin
mielin he jättäytyivät nyt maan Tuomarin huomaan rukoillen, että hän pelastaisi
heidät tästä erityisestä ahdingosta.” P. k. 340.
2. Miten Kaikkivaltias vastasi heidän vilpittömään pyyntöönsä? Dan. 2:19.
“Eivätkä he turhaan rukoilleetkaan. Jumala, jota he olivat kunnioittaneet,
kunnioitti nyt heitä. Herran Henki oli heidän yllään, ja kuninkaan uni ja sen
selitys »ilmoitettiin Danielille yöllisessä näyssä»” P. k. 340.
“Nehemia nöyrtyi Jumalan edessä, antaen Hänelle kunnian, joka kuuluu Hänen
nimelle. Siis samoin teki Daniel Babyloniassa. Tutkikaamme näiden miesten
rukouksia. Ne opettavat meille, että meidän pitää nöyrtyä, mutta emme saa
tuhota rajalinjaa Jumalan käskyjä pitävien ihmisten ja toisten välillä, jotka eivät
kunnioita Hänen lakiansa. Kaikkien meidän pitää tulla lähemmäksi Jumalaa.
Hän tulee lähemmäksi niitä,
jotka ovat kääntyneet Hänen puoleensa
nöyryydessä, täynnä pyhällä kunnioituksella Hänen pyhän majesteettinsa
edessä, ja seisoa Hänen edessään erotettuna maailmasta.” –(Manuscript 58,
1903) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 1136.
Syvä kiitollisuus
3. Mikä oli ensimmäinen asia, jonka Daniel teki, kun sai vastauksen? Mikä
apostoli Paavalin opetus meidän pitää muistaa jatkuvasti? Dan. 2:20-23;
Ef. 5:20.
“Kristitty pitää elää niin lähellä Jumalaa, että hän voisi hyväksyä asioita, jotka
ovat erinomaisia ’olento täynnä vanhurskauden hedelmiä, jotka ovat Jeesuksen
Kristuksen kautta, Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi.’ Hänen sydämensä pitää
olla sopeutunut kiitollisuuteen ja ylistykseen. Hänen pitää olla aina valmis
hyväksymään siunaukset, jotka saa, muistaen kuka on se, joka sanoo, ’Joka
ylistää, hän ylistäköön Minua.’” –My Life Today, p. 153.
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4. Minkä anomuksen takia Daniel meni nyt Arjokin luokse? Mitä Arjok
teki, sen jälkeen kun sai tämän hyvän sanoman? Dan. 2:24, 25.
“Ihmeellinen on työ, jota Jumala tekee saadakseen aikaan Hänen palvelijoissa,
että Hänen nimensä tulisi kirkastetuksi. Jumala teki Joosefin elämän lähteeksi
Egyptin kansalle. Joosefin kautta monien ihmisten elämä säilyi. Danielin kautta
Jumala säilytti kaikkien Babylonin viisaiden miesten elämän. Ja tämä pelastus
oli läksyksi; se esittää ihmisille lahjoitetut hengelliset siunaukset, heidän
yhteytensä vuoksi Jumalan kanssa, jonka palvelijat Josef ja Daniel oli. Siis
tällaisten ihmisten vuoksi nykyisin Jumala haluaa antaa siunauksia maailmalle.
Jokaisen työntekijän, jonka sydämessä Kristus asuu, jokainen, joka haluaa
esittää Hänen rakkautensa maailmalle, on työntekijä yhdessä Jumalan kanssa
ihmiskunnan siunaamiseksi. Kun hän saa Vapahtajalta armon antaakseen sitä
toisille, hänen koko olemuksesta virtailee hengellisen elämän virtaus.” –
Testimonies for the Church, vol. 6, p. 227.
5. Minkä erikoisen kysymyksen maailman mahtavan valtakunnan
hallitsija esitti Danielille? Dan. 2:26.
Nöyryys ja usko
6. Miten nöyrästi Daniel vastasi? Dan. 2:27, 28.
”Siinä seisoi juutalainen pakkosiirtolainen tyynenä ja hillittynä maailman
mahtavimman valtakunnan yksinvaltiaan edessä. Jo alkusanoissaan hän
kieltäytyi kohdaltaan kaikesta kunniasta ja ylisti Jumalaa kaiken viisauden
lähteeksi.” P. k. 340.
7. Mikä lupaus on annettu Jumalan nöyrille lapsille? 1. Piet. 5:5, viim. osa
“Kun Jumala ilmoitti tahtonsa vangituille heprealaisille, niille, jotka olivat
erottaneet itsensä valheellisen maailman pahuuden tottumuksista ja
harjoituksista, niin Herra toimitti heille valon taivaasta kaikille, jotka haluavat
pitää arvossa ’niin sanoo Herraa’. Heille Hän haluaa paljastaa tarkoituksensa.
Ne, jotka kulkevat vähänkin maallisten käsityksien mukaan, he ovat eniten
erotettu käytöstä, turhuus, ylpeys ja rakkaus avustamiseen, kuka kestää seisoa
edelleen kuin Hänen erikoisina lapsina, innokkaita hyviin tekoihin - heille Hän
antaa Hänen sanansa tarkoituksen. Juuri ensimmäinen Jumalan voiman näyn
heprealaisten vangituille oli esityksessä suurien ihmisten viisauden
puutteellisuudesta maailmassa. Ihmisen viisaus on hullutus Jumalalle. Taikurit
ilmoittavat heidän tietämättömyytensä valosta ja Herra ilmoittaa Hänen
viisautensa ylivertaiseksi. Ihmisolentojen viisaus, jotka anastavat Jumalalta
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annetut talentit, Jumala esittää kuin hullutus.” –Counsels to Writers and
Editors, pp. 101, 102.
Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
• Apostolien teot, s. 13, 14.
***
7
Sapatti, 12.2.2011.

Profeetallinen uni
“Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas
Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa.…” Dan. 2:28.
Unen kertominen
1. Mitä kuningas ajatteli, kun Herra antoi hänelle unen? Miksi Daniel näki
saman unen? Dan. 2:29.
“Ottakaa huomioon Danielin kokemus. Hänet oli kutsuttu kuningas
Nebukadnessarin eteen, ja hän ei epäröinyt tunnustaa hänen viisautensa
lähdettä. Onko Danielin uskollinen tunnustaminen jotenkin Jumalasta
vaikuttanut kuninkaan tuomion suhteen? Ei missään tapauksessa; se oli hänen
voimansa salaisuus; se vakuuttaa hänelle palvelusta Babylonian hallitsijan
silmissä. Jumalan nimessä Daniel tiedosti kuninkaalle taivaasta lähetetyn
opastus- ja nuhtelusanoman, ja sitä ei torjutettu. Lukekoon Jumalan työntekijät
nykyisin tarkasti ja rohkeasti Danielin todistukset ja seuratkoon hänen
esimerkkiänsä.” –Testimonies for the Church, vol. 7, p. 151.
2. Mitä kuningas näki hänen erikoisessa unessaan? Mistä aineista
kuvapatsas oli valmistettu? Dan. 2:31-33.
“Uni suuresta kuvapatsaasta, jota Nebukadnessar sai katsella ajan loppuun asti
ulottuvia tapahtumia, oli näytetty hänelle, jotta hän ymmärtäisi oman tehtävänsä
maailman historiassa ja oman valtakuntansa suhteen Jumalan valtakuntaan.” P.
k. 346.
“Nebukadnessarin Kaldean uskonto, oli epäjumalanpalvontaa. Kuva oli esine,
joka heti herätti hänen huomionsa ja kunnioituksensa. Lisäksi, maallisia
valtakuntia, jotka näemme tämän jälkeen oli esitetty tämän kuvan kautta, tuli
arvoisia ja kunnioitettavia kohteita hänen silmien eteen. Mutta miten ihailtavasti
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muokkailtu oli tämä esitys tuodakseen suuren ja tarpeellisen totuuden
Nebukadnessarin eteen. Sitä paitsi kuvaillaan tapahtumien kehitys koko ajan
läpi Hänen kansansa hyödyksi, Jumala näyttää Nebukadnessarille täydellisen
tyhjyyden ja maallisen loiston ja kunnian arvottomuuden. Voiko tämä olla
paremmin esitetty, kuin on kuvassa, jonka pää oli kullasta?” –The Prophecies of
Daniel and the Revelation, p. 38.
3. Vaikka kuvapatsas oli esitetty unessa hyvin vaikuttavana, mitä oli
tulossa hänelle ja valtakunnalle, jota hän edusti? Dan. 2:34, 35.
“Pään jälkeen oli keho tehty alempiarvoisista metalleista, kunnes tullaan
alapuolen jalkoihin ja varpaisiin raudasta sekoitettu saven kanssa. Lopussa sitä
murskattiin ja tuuli vei pois, eikä sille löydetty enää paikkaa, jonka jälkeen
jotakin kestävää, taivaallisen arvokasta täytti sen paikan. Niin Jumala näytti
ihmislapsille maalliset valtakunnat, jotka menevät ohi ja maallinen suuruus ja
kunnia, kuin mitätön ilmakupla, puhkeaa ja katoaa. Paikalle, josta kauan oli
hallittu, perustetaan Jumalan valtakunta, jolla ei ole loppua ja kaikki, joilla on
kiinnostus tästä valtakunnasta tulevat lepäämään Hänen rauhaisien sipiensä
varjon alla, aina ja ikuisesti.” –The Prophecies of Daniel and the Revelation,
pp. 38, 39.
Kultainen pää
4. Mitä kultainen pää tarkoittaa? Dan. 2:36-38.
“Jumala korotti Babylonian, jotta se voisi täyttää tämän tarkoituksen.
Kansakuntaa seurasi menestys, kunnes se saavutti niin suuren varallisuuden ja
vaikutusvallan, ettei sellaista ole koskaan sen jälkeen saavutettu. Sitä onkin
Raamatussa esitetty innoitetulla vertauskuvalla »kultainen pää» (Dan. 2: 38).”
E. ja k. 167.
“Jumala esitti minulle Nebukadnessarin tapauksen. Herra työskentelee voimalla
johdattaakseen maalliset kuninkaat tunnustamaan Hänet kuin kuninkaitten
Kuningas. Hän työskenteli ylpeän kuningas, Nebukadnessarin mielessä siihen
asti, kun hän tunnusti Hänet kuin ’kaikkein korkein Jumala’ jonka valta on
iankaikkinen, ja Hänen valtakuntansa on sukupolvesta sukupolveen.’” –(Letter
132, 1901) Evangelism, p. 88.
5. Milloin tämä mahtava valtakunta sai alkunsa? Kuka rakensi sitä sen
mahdin huippuun asti? 1. Moos. 10:8-12; Dan. 4:26, 27.
“Babylonin valtakunta kasvoi vallaksi kenraalin johdolla, josta tuli kuningas
Nabopolassar. Kun hän kuoli vuonna 604. eKr. hänen poikansa Nebukadnessar
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tuli kuninkaaksi…. Babylonian valtakunnan olemus on esitetty kultaisena
päänä. Se oli kultaisen valtakunnan kultaisena aikakautena. Babylon, sen
pääkaupungin tornit olivat niin korkeat, kuin kenen muun kruununperijän
aikana. Itäisessä osassa olevat tarhat; laitettu täydellisesti nelikulmaisiksi
mainitaan olevan kuusitoista mailia ympärysmitta, viisitoista mailia joka
puolella; arvioidaan, että ympärillä oleva muuri on ollut kaksisataa viiva
kolmesataa jalkaa korkeat ja kahdeksankymmentä seitsemän jalkaa leveät, sen
ympärillä oli vallihauta tai kanava, sama kuutiokapasiteetti kuin muurilla; jaettu
nelikulmioksi on monia katuja, jokainen sataviisikymmentä jalkaa leveä,
oikeakulman risteyksiä, jokainen niistä suora ja tasainen; on kaksisataa
kaksikymmentä viisi neliömailia suojattu alue, jaettu selitetyn tavalla ja
kaunistettu ihanilla ilotarhoilla ja kauniilla rakennuksilla; tämä kaupunki sen
kuusikymmentä pitkän ojan kanssa ja yhtä pituisen tornimuurien kanssa,
kolmekymmentä mailin pituisen jokikanavan kanssa, joka menee kaupungin
keskellä, sen sataviisikymmentä rautaisten kaupungin porttien kanssa, sen
ripustettujen puutarhojen kanssa, jotka nousevat terassi terassin jälkeen
tornimuurin korkeuteen asti; sen Belus’in=Baalin temppelin kanssa, joka on
kolme mailia; sen kahden kuninkaan palatsin kanssa, niistä yhden ympärysmitta
on kolme ja puoli mailia, mutta toisella kahdeksan mailia; tunnelin kanssa, joka
yhdistää kaksi palatsia, joka menee Eufrat virran alapuolella; kaikki sen
mukavuuden, kauneuden ja turvallisuuden keinojen kanssa, ja runsaiden
avunmahdollisuuksien kanssa - tämä kaupunki, joka omisti niin monta asiaa, ja
jokainen niistä oli maailman ihme, itse kaupunki oli vielä yksi suurenmoisen
maailman ihme.” –The Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 41-43.
Babylonian kunnia, ja sen vaipuminen tuhoon
6. Mikä ilmaisu vaikutti Jesajan esittämään Babylonian kunnian? Jes.
13:19, ensimm. osa
“Niin hän seisoi pitäen koko maailmaa jalkojensa alla, seisoi kuin kuningatar
vaarattomassa suuruudessa, jopa Jumalan ennustus korottaa sitä sanoilla:
’valtakuntain kaunistuksen, kaldealaisten’ kaunis kaupunki. Tämä oli
pääkaupunki, sopiva valtakunnaksi esitettynä tämän suuren historiallisen
kuvapatsaan kultaisen pään kautta. Tällainen oli Babylon, nuoren, rohkea,
voimakkaan ja koulutetun Nebukadnessar sen valtaistuimella, kun Daniel meni
sen muurien sisäpuolelle palvellakseen seitsemänkymmentä vuotta orjana sen
ihanissa palatseissa. Siellä Jumalan lapset, jotka orjuudessa olivat enemmän
surullisia, kuin ilahtuneita hyvävointisen maan kunnian johdosta, ripustivat
harppunsa Eufratin puiden oksiin, ja itkivät, kun muistivat Siionia.” –The
Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 43.
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7. Millä sanoilla hän kuvaa tämän kauniin kaupungin tulevaisuutta? Miten
kauan Babylonin valtakunta kesti? Jes. 13:19-22.
“Neriglissar’in ensimmäisenä vuotena, vain kaksi vuotta Nebukadnessarin
jälkeen syttyi kohtalokas sota Babylon ja Median välillä, jonka seurauksena
Babylonian valtakunnan tuhon oli täydellinen … Silloisen sotataidon mukaan
tämä kaupunki, huolimatta siitä, miten se oli inhimillisesti suunniteltu, sitä ei
voida koskaan valloittaa. Se vuoksi he hengittivät vapaasti, ihan kuin heidän
muurien takana ei olisi ollut ketään vihollista, joka vaani heidän tuhoansa.
Mutta Jumala oli päättänyt kukistaa tämän ylpeän ja jumalattoman kaupungin
kunnian valtaistuimelta, ja minkä ihmiskäsi olisi voinut estää Hänen
päätöksensä toteuttamista?
… Mutta tuo humalaisen ja juhlimisen
kohtalokkaana aikana nämä joen portit oli jätetty auki… Persian sotilaiden
sisäänpääsyä ei oltu havaittu… Niinpä ensimmäinen valtakunta, kuvattu
kultaisena päänä suuressa kuvapatsaassa sai kauhea lopun.” –The Prophecies of
Daniel and the Revelation, pp. 44, 45, 47, 48.
“Jesaja oli ennustanut juutalaisten sortajien äkillisestä kukistumisesta. He saivat
tämän kirjaimellisesta toteutumisesta riittävästi todisteita nähdessään
persialaisen valloittajan joukkojen odottamatta pääsevän sisälle Babylonian
pääkaupunkiin. He marssivat virran uomaa pitkin, josta vedet oli johdetta
sivulle, sekä sisäporteista, jotka huolimattomasti oli jätetty auki ja
vartioimatta.” P. k. 379.
Lyhyt ajan hallitsemisen jälkeen vuodesta 606 vuoteen 538 eKr. Babylonin
valtakunta sai loppunsa.
Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
• Jes. luvut 13, 14, 47.
• Jer. luvut 50, 51.
• Dan. 5:1-31.
• Profeetat ja kuninkaat, 353-369.
***
8
Sapatti, 19.2. 2011.

Profeetallinen uni, jatkuu
“... ovet hänen edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi:” Jes. 45:1.
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Rinnat ja käsivarret hopeasta
1. Mitä oli kultaisen pään jälkeen? Mikä valtakunta on esitetty tämän
kuvapatsaan osan kautta? Dan. 2:32, keskim. osa, 39, ensimm. osa
“Seuraava valtakunta Meedio-persia, vastaa hopeiset rinnat ja käsivarret
suuresta kuvapatsaasta. Sen piti olla alempivaltakunta kuin edellinen.” –The
Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 51.
2. Mitä muut profeetat ennustivat Babylonian kukistamisesta ja muiden
maailman valtojen nousemisesta? Jes. 13:17, 18; Jer. 51:11.
“Sen sijaan että olisi jatkuvasti ollut ihmisten suojelija Babylonia alkoi olla
ylpeä ja julma sortaja. Ne innoitetut sanat, jotka kuvaavat Israelin johtajien
julmuutta ja ahneutta, ilmaisevat Babylonian kukistumisen salaisuuden ja myös
monien muiden valtakuntien sortumisen syyn maailman alusta alkaen:...” E. ja
k. 167.
Vapauden loppu
3. Miten Herra nimitti Babylonian maailman valtakunnan valloittajaa?
Jes. 44:28; 45:1.
“Jo toista sataa vuotta ennen Kyyroksen syntymää ennustukset olivat
maininneet hänet nimeltä ja kertoneet, miten hän valloittaisi Babylonin
yllätyshyökkäyksellä ja valmistaisi tietä vankeudesta palaaville. Tästä oli
ilmoitettu Jesajan välityksellä.
»Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen
tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään, -- että ovet hänen edessään
avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi: Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan
kukkulat, minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Minä annan sinulle
aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä, Herra,
olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä, Israelin Jumala» (Jes. 45:1-3).” P. k.
379.
4. Milloin Kyyros antoi Juutalaisille luvan mennä takaisin heidän
maahansa? Käyttivätkö kaikki pakkosiirtolaiset tätä tilaisuutta? Jer.
25:12; Esra 1:1-4; 2:1, 64.
“Tämä tapahtui sen jälkeen, kun kuningas sai lukea ennustuksen, joka enemmän
kuin sata vuotta ennen hänen syntymäänsä kuvaili sitä, millä tavalla Babylon
vallattaisiin. Hän luki kaikkeuden Hallitsijan hänelle osoittaman sanoman:...
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Hän rakentaa minun kaupunkini ja päästää vapaiksi minun pakkosiirtolaiseni
ilman maksua ja ilman lahjusta» (Jes. 45: 5,6,4,13). Tämä kaikki liikutti niin
syvästi hänen sydäntään, että hän päätti suorittaa Jumalalta saamansa tehtävän.”
P. k. 383, 384.
Tämä käsky oli annettu vuonna 736 eKr.
“Tämä oli kuitenkin vain vähäinen jäännös niistä sadoista tuhansista, jotka
olivat hajaantuneet Meedia-Persian eri maakuntiin. Israelilaisten suuri
enemmistö halusi mieluummin jäädä pakkosiirtolaisuutensa maahan kuin kokea
niitä rasituksia, jotka liittyivät paluumatkaan ja heidän hävitettyjen
kaupunkiensa ja kotiensa jälleenrakentamiseen.” P. k. 413.
Arvostelukyky, mikä voi olla hyödyksi ja mikä ei
5. Ketkä tarjosi apua heille, kun Jumalan kansa oli jälleenrakentamassa
kaupungin ja temppelin? Oliko tämä näennäisen hyvätahtoinen tarjous
otettu vastaan? Esra 4:1, 2, 3.
“Vain jäännös oli valittu palaamaan Babylonista, ja nyt kun he ovat ryhtyneet
näköjään ylivoimaiseen yritykseen, tulevat heidän lähimmät naapurinsa
tarjoamaan apuaan. Samarialaiset sanovat palvovansa oikeaa Jumalaa ja
haluavansa osallistua temppelipalvelukseen liittyvistä etuoikeuksista ja
siunauksista.” P. k. 390, 391.
6. Miksi Kansan johtajat eivät voineet ottaa tätä tarjousta vastaan? Miten
näiden teeskentelijöiden oikea luonne tuli ilmi? 5. Moos. 14:2; Esra
4:4, 5.
“Mutta jos juutalaisten johtajat olisivat hyväksyneet tämän avun tarjouksen, he
olisivat avanneet oven epäjumalanpalvelukselle. He huomasivat samarialaisten
teeskentelyn ja käsittivät, ettei se apu, joka olisi saatu liittoutumalla näiden
miesten kanssa, olisi minkään arvoista verrattuna siihen siunaukseen, jonka he
voisivat odottaa saavansa noudattamalla Herran selviä käskyjä... ja ne jotka
olivat vastikään uudelleen pyhittäytyneet Herralle hänen temppelinsä
raunioiden edustalle pystytetyn alttarin ääressä, käsittivät, että hänen kansansa
ja maailman välinen raja on aina pidettävä erehtymättömän selvänä. He
kieltäytyivät liittoutumasta niiden kanssa, jotka Jumalan lain vaatimukset
tuntevina eivät kuitenkaan halunneet totella niitä... Meillä ei koskaan ole varaa
tinkiä periaatteistamme liittoutumalla niiden kanssa, jotka eivät pelkää
Jumalaa.... Väärillä tiedoillaan he herättivät epäilyksiä niiden mielessä, jotka oli
helppo saada epäluuloisiksi.” P. k. 391, 392, 393.
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7. Mikä innoitettu varoitus sopii meille nykyisen rajalinjan suhteen? 1.
Kor. 10:11; 2. Kor. 6.14.
”Kuitenkaan eivät Jumalan asian avoimet ja vannoutuneet vihamiehet ole eniten
pelättäviä. Vielä pystyvämpiä pettämään ovat sellaiset, jotka Juudan ja
Benjaminin vastustajien tavoin lähestyvät sulavin sanoin ja kauniisti puhuen
ikään kuin pyrkisivät ystävälliseen liittoon Jumalan lasten kanssa. Sellaisia
pitäisi jokaisen varoa, jottei joutuisi yllättäen johonkin taitavasti viritettyyn ja
salattuun ansaan.” P. k. 392, 393.
“Herran määräys ‘Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä
uskottomien kanssa;’ (2. Kor. 6:14), koskee ei ainoastaan avioliittoa kristittyjen
ja uskomattomien välillä, vaan mikä tahansa liittyminen, joissa osapuolet joutuu
yksityisien tuttavuuteen, jossa tarvitaan sopusointu hengessä ja teoissa. 2.
Moos. 34:12-14.” –Selected Messages, book 2, p. 121.
Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
• 2. Kor. 6:14-18.
• The Signs of the Times, June 2, 1881, found in the Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 1001.
***
9
Sapatti, 26.2.2011.

Juudan kansa Meeda-Persian
valtakunnassa
“Niin juutalaisten vanhimmat rakensivat, ja työ onnistui heille profeetta
Haggain ja Sakarjan, Iddon pojan, ennustuksen tukemana. Ja he saivat sen
valmiiksi Israelin Jumalan käskyn ja Kooreksen, Daarejaveksen ja Artahsastan,
Persian kuninkaan, käskyn mukaan.” Esra 6:14.
Vastustus
1. Mitä ihmiset alkoivat suurella innolla tehdä, sen jälkeen kun tulivat
takaisin? Mitä tapahtui temppelirakentamisen kanssa, vihollisien
aiheuttamien vaikeuksien tähden? Esra 3:8, 10, 11; Hag. 1:1, 2.
“Heidän vihollistensa voimakas ja päättäväinen vastustus sai rakentajat
Sapattikoululäksyt

26

1. neljännes 2011

vähitellen masentumaan. Muutamat eivät voineet unohtaa, että kulmakiveä
laskettaessa monet olivat ilmaisseet epäilyksensä koko hankkeesta. Ja
samarialaisten käydessä yhä uskaliaammiksi monet juutalaisista epäilivät,
mahtoiko jälleenrakentamisen aika sittenkään olla vielä koittanut. Tällainen
mieliala levisi laajalti. Rohkeutensa menettäneinä ja masentuneina monet
työmiehet palasivat kotiinsa ja tavanomaisiin töihinsä.” P. k. 394.
Herran lohdutus
2. Keitä Jumala kutsui tämä kriisin keskellä? Mitä sanomia Jumala antoi
heidän kauttansa? Esra 5:1; Haggai 1:3-11.
”Mutta ne jotka luottivat Jumalaan, eivät tänä synkkänä hetkenäkään olleet
vailla toivoa. Profeetta Haggai ja Sakarja herätettiin selvittämään tätä kriisiä.
Sytyttävin todistuksin nämä Herran sanansaattajat osoittivat kansalle, mistä
heidän vaikeutensa johtuivat. Profeetat selittivät, että koska he eivät pitäneet
Jumalan asioita tärkeimpinä, eivät he voineet myöskään ajallisesti menestyä.
Jos israelilaiset olisivat kunnioittaneet Jumalaa, palvoneet häntä kaikella
arvonannolla ja tehneet hänen huoneensa rakentamisen tärkeimmäksi
tehtäväkseen, he olisivat saaneet osakseen hänen läsnäolonsa ja siunauksensa...
Toista vuotta temppeli oli laiminlyötynä ja miltei hyljättynä. Ihmiset
pysyttelivät kotosalla ja koettivat tavoitella ajallista hyvinvointia, mutta heidän
tilansa oli surkea. He eivät menestyneet,... Halutessanne päästä köyhyydestänne
laiminlöitte temppelin, mutta tämä laiminlyönti on saattanut teidät juuri siihen,
mitä pelkäsitte. »Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän.” P. k. 395, 394.
Hallituksen apu
3. Toiko tämä sanoma tuloksia? Milloin Haggain ennustus toteutui? Hagg.
1:12-14; 2:6-9.
”Vuosisatojen kuluessa juutalaiset olivat turhaan yrittäneet selittää, miten
Jumalan Haggain kautta antama lupaus olisi täyttyvä. Heidän ylpeytensä ja
epäuskonsa sokaisivat heidän mielensä käsittämästä profeetan sanojen oikeata
merkitystä. Toista temppeliä ei kunnioitettu Herran kirkkauden pilvellä, vaan
hänen elävällä läsnäolollaan, jossa jumaluuden koko täyteys asui ruumiillisesti hänen, joka oli itse Jumala lihaan tulleena. »Kaikkien kansojen Toivo» oli
todella tullut temppeliinsä, kun Nasaretin Mies opetti ja paransi sen pyhillä
alueilla. Kristuksen läsnäolo - ja se yksin - kohotti toisen temppelin kunnian
ensimmäistä suuremmaksi.” S. t. 27.
4. Kenen kautta ja milloin toinen käsky oli annettu jatkamaan temppelin
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rakentamista? Esra 6:1-12.
“Kuningas määräsi edelleen ankaria rangaistuksia niille, jotka jotenkin
muuttaisivat käskyä,... Näin Herra valmisti tietä temppelin valmistumiselle.
Kuukausia ennen tämän määräyksen antamista israelilaiset olivat jatkaneet
työtään uskonvaraisesti, ja Jumalan profeetat vielä auttoivat heitä
ajankohtaisilla sanomillaan, jotka muistuttivat työntekijöitä jumalallisesta
tarkoituksesta. Kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Haggai oli julistanut viimeisen
muistiin merkityn sanomansa, Sakarja sai sarjan näkyjä, jotka koskivat Jumalan
työtä maan päällä. Nämä sanomat annettiin kuvauksina ja vertauksina ja saatiin
epävarmana ahdingon aikana, joten ne olivat suureksi avuksi sellaisille, jotka
toimivat Israelin Jumalan nimessä. Johtajista näytti siltä, että juutalaisille
myönnetty jälleenrakentamisen lupa taas lakkautettaisiin; tulevaisuus näytti
hyvin synkältä. Jumala näki, että hänen kansansa tarvitsi hänen rajattoman
myötätuntonsa ja rakkautensa ilmausta tuekseen ja rohkaisukseen.” P. k. 399.
Se oli suunnilleen vuonna 519 eKr. kun Daarejaves antoi käskyn, että
juutalaiset voivat jatkaa temppelin rakentamista. Katso The Prophecies of
Daniel and the Revelation, p. 208.
Toinen käsky ja sen tulos
5. Minkä vaatimuksen Herra antoi profeettojen kautta niille, jotka jäivät
Babyloniaan? Mitä tapahtui niille, jotka jäivät sinne mukavuuden
vuoksi, halveksien jumalallisuuden kutsun ja kuninkaan jälleen
annetun käskyn? Sak. 2:7; Est. 3:8-11.
“Niihin aikoihin muuttuivat Meedia-Persian valtakunnan olot nopeasti. Dareios
Hystaspes, jonka hallitusaikana juutalaisia kohtaan oltiin merkittävän suopeita,
sai seuraajakseen Kserkses Suuren. Hänen hallitessaan joutuivat ne juutalaiset,
jotka eivät olleet noudattaneet pakenemiskehotusta, hirvittävään ahdinkoon. He
joutuivat nyt kasvokkain kuoleman kanssa, kun olivat kieltäytyneet käyttämästä
hyväkseen Jumalan järjestämää paon mahdollisuutta... Herra näki ennakolta,
miten vaikeat ajat koittaisivat Kserkseen - Esterin kirjan Ahasveroksen hallitessa, eikä hän ainoastaan tehnyt muutosta vallassa olevien mielessä ja
tunteissa vaan myös innoitti Sakarjan kehottamaan maanpakolaisia
paluumatkalle.” P. k. 414, 413.
6. Kuka antoi kolmannen ja viimeisen käskyn? Milloin? Minkä
kirjallisen asiapaperin kuningas antoi pappi Esralle? Esra 6:14; 7:7, 8,
11-26.
“Noin seitsemänkymmentä vuotta sen jälkeen, kun ensimmäinen joukko
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maanpakolaisia palasi Serubbaabelin ja Joosuan johdolla kotimaahansa, nousi
Meedia-Persian valtaistuimelle Artakserkses Longimanus. Tämän kuninkaan
nimi liittyy pyhään historiaan useiden huomattavien sallimuksellisten
tapahtumien yhteydessä. Hänen hallitusaikanaan elivät ja toimivat Esra ja
Nehemia. Hän oli se, joka vuonna 457 eKr. julkaisi kolmannen ja lopullisen
määräyksen Jerusalemin jälleenrakentamisesta. Hänen hallitusvuosinaan toinen
juutalaisten joukko palasi maahansa Esran johdolla, Jerusalemin muurit saatiin
rakennetuksi Nehemian ja hänen apulaistensa toimesta, temppelipalvelukset
järjestettiin uudelleen, ja Esra ja Nehemia saivat yhdessä aikaan suuren
uskonnollisen uudistuksen. Pitkän hallituskautensa kuluessa hän osoitti usein
suosiotaan luotetuille ja rakastetuille juutalaisystävilleen Esralle ja Nehemialle,
jotka hän tunnusti Jumalan erityiseen tehtävään nimittämiksi miehiksi.” P. k.
418.
Tuhon syy
7. Mikä aiheutti Meedi-Persian valtakunnan tuhon? Est. 1:1-9.
“Jos kuningas olisi ylläpitänyt sen kuninkaallisen arvokkuuden raittiuden
tapojen harjoittamisessa, hän ei koskaan olisi antanut sellaisen käskyä. Mutta
hänen mielensä oli hurmaava viinin johdosta jota hän käytti niin vapaasti, ja
hän ei ollut valmistautunut toimimaan viisaasti… Nautiskelun tilaisuus
sellainen kuin on kuvattu Esterin kirjan ensimmäisessä luvussa ei kirkasta
Jumalaa… Kokemuksen kautta Jumala johti Esterin
Meedio-persian
valtaistuimelle, ja sai päämääränsä kansansa suhteen. Se mitä oli tehty paljon
viinin vaikutuksesta, sai aikaan hyvää Israelilaisille.“ –(MS 39, 1910) Seventhday Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 1139.
Tämä maailman valtakunta oli vallassa vuodesta 538 vuoteen 331 eKr.
Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
• Sak. luku 4.
• Hagg. luvut 1, 2.
• Profeetat ja kuninkaat, 409-425.
***
10
Sapatti, 5.3.2011

Seuraavat valtakunnat
”Mutta sinun jälkeesi nousee... kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka
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hallitsee kaikkea maata. Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niin
kuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niin kuin rauta...” Dan. 2:39, 40.
Kolmas valtakunta
1. Mikä valtakunta seurasi Meedia-Persian jälkeen? Miten profetia
toteutui? Dan. 2:32, viimeinen osa, 39, toinen osa
“Niin vähän ja lyhyet ovat ennustuksen sanat, joiden mukaan maailman
hallitsijoiden kruununperimysjärjestys toteutui. Aina vaihtelevassa poliittisessa,
kaleidoskoopissa tuli Kreikka näyn kentälle, tullakseen ajan mukaan
keskipisteeksi kolmantena maailman valtakuntana, kaikkien yli ja vetävä
puoleensa kaikkien huomion. Kohtalokkaan taistelun jälkeen, joka ratkaisi
valtakunnan kohtalon, Daarejaves yritti edelleen koota hajotetun armeijan
jäännökset ja vielä kerran taisteli kuninkuuteen ja oikeutensa edestä. Hänen
luvultaan pienen uudelleen kootun armeijan kanssa hän ei katsonut järkeväksi
riskeerata toisen kerran mennä voittoisia kreikkalaisia vastaan. Alexander ajoi
häntä takaa tuulen siivillä. Usein Daarejaves tuskin sai väistettyä hänen nopeata
vihollistaan.” –The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 52.
2. Mitä on sanottu Alexander Suuren voitonjuhlakulkueesta? Mikä oli
syynä hänen ennenaikaiseen kuolemaansa? Mitä seurauksia tästä tuli
valtakunnalle? Snl. 31:4, 5; 16:32.
“Alexander Suuri peri hänen isänsä äsken laajentaman Kreikka-Makedonian
valtakunnan, otti tavoitteekseen jatkaa Makedonian maa-alue ja Kreikan
sivistys itää kohti, ja valloittaa Persian valtakunta. Ennustus esittää Kreikan
valtakunta, joka on Persian jälkeen, koska Kreikka ei koskaan saanut yhdistyä
kuin Makedonian valtakunnaksi, jonka korvaa Persia kuin maailman johtava
valta silloin (kuin rinnakkainen ennustus katsoo Dan. 7:6; 8:5-8, 21, 22; 11:24).
“Viimeinen hallitseva kuningas Persian valtakunnalla oli Daarejaves III
(Codomannus), joka oli lyöty Alexanderilta Granicus’in ja Arabelan tai
Gaugamela’n taistelussa (334 eKr.), (333 eKr.), ja (331 eKr.).” –Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 774.
“Alexanderille oli helpompi voittaa valtakuntia kuin hallita oma mielensä.
Valtakuntien valloittamisen jälkeen tämä niin suuri mies lankesi ruokahalun
kautta, kohtuuttomuuden uhrina. ” –Christian Temperance and Bible Hygiene,
p. 29.
“Häpeällisellä ylimielisyydellä hän on vaatinut itselleen jumalisuuden kunniaa.
Hän antoi vapaasti ja ilman syytä valloitetut kaupungit verenhimoisten ja
irstailevien sotilaiden armottomuuteen. Päivittäin hän tappoi ystäviänsä ja
rakkaita hänen humalan hurmassa. Hän rohkaisi ystäviänsä ja kannattajiansa
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juomaan niin paljon, että kerran kaksikymmentä niistä kuoli samaan aikaan,
juopottelun johdosta. Lopussa kerran, yhden pitkän juopottelujuhlan jälkeen
välittömästi hänet oli kutsuttu toiseen samanlaiseen, jossa erikoisena
kunnianosoituksena hän tyhjensi Herkules’in maljan (iso malja noin 1,5 litraa)
kahdesti, jokaisen vieraan puolesta, joita oli kaksikymmentä, niin historia
kertoo, vaikka meidän mielestä, se on mahdotonta, hän menetti tajuntansa. Sen
jälkeen hän kaatui; korkea kuume nousi häneen, jonka johdosta muutaman
päivän jälkeen kuoli, touko- tai kesäkuussa vuonna 323 eKr. juuri kun saavutti
kypsän iän, kolmekymmentä kaksi vuotiaana.” –The Prophecies of Daniel and
the Revelation, pp. 53, 54.
Neljäs valtakunta
3. Mitä on sanottu meille neljännestä valtakunnasta? Miten laajaksi se
laajeni? Dan. 2:33, ensimm. osa, 40; Luuk. 2:1.
“‘Tasavallan miekka, joka joissakin taisteluissa oli voitettu, mutta lopullisesti
voitti aina, nopeilla hyökkäyksillä laajeni Eufratin, Tonavan, Reiniin ja
valtamereen saakka; ja kuvapatsaan kuvaukset kullasta, hopeasta ja vaskesta,
jotka ehkä voisivat kuvata kansat tai niiden kuninkaat, toinen toisensa jälkeen
kukistettiin, Rooman rautaisen valtakunnan johdolla.’ Kristityn ajankauden
alussa tämä valtakunta ulottui koko Etelä-Eurooppaan, Ranska, Englanti, suurin
osa Alankomaasta, Sveitsi, Saksan eteläosan, Unkari, Turkki ja Kreikka,
kertomatta alueista Aasiassa ja Afrikassa… Rooman valtakunta täytti
maailmaan…” –The Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 54, 55.
Kaikkein tärkein tapahtuma maailman historiassa
4. Mikä tärkeä tapahtuma otti paikan Rooman valtakunnan
hallitsijoiden aikana? Oliko valittu johtaja Jumalan kansasta tätä
tapahtumaa varten? Luuk. 2:4-7; Joh. 1:5, 11.
”Eräs enkeli tulee maan päälle katsomaan, ketkä ovat valmiit vastaanottamaan
Jeesuksen. Mutta hän ei huomaa mitään odottamisen merkkiä. Hän ei kuule
kiitettävän ja ylistettävän Jumalaa siitä, että Messiaan tulemisen aika on käsillä.
Enkeli liitelee jonkin aikaa valitun kaupungin yllä ja sen temppelin yläpuolella,
missä Jumalan läsnäolo oli ilmennyt monen vuosisadan aikana; mutta täälläkin
vallitsee sama välinpitämättömyys.” S. t. 301.
Suuri ilo niille, jotka odottivat
5. Miksi tämän ilonsanoma ilmoitettiin paimenille? Luuk. 2:8, 9.
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”Ei näy mitään merkkiä siitä, että Kristusta odotetaan ja valmistaudutaan
elämän Ruhtinaan tulolle. Hämmästyneenä taivaan sanansaattaja aikoo palata
taivaaseen, viedäkseen mukanaan häpeällisen viestin, mutta silloin hän huomaa
ryhmän paimenia, jotka yöllä vartioivat laumojaan ja tähtitaivasta katsellessaan
tutkistelevat ennustusta Messiaan maan päälle tulemisesta, ikävöiden maailman
Lunastajan ilmestymistä. Tässä on ryhmä, joka on valmistautunut
vastaanottamaan taivaan sanoman.” S. t. 301.
6. Mikä oli taivaallisen sanoman pääajatus? Luuk. 2:10, 11.
”Ja äkkiä enkeli ilmestyy paimenille, ilmoittaen heille suuren ilon. Taivaallinen
kirkkaus täyttää koko kedon, lukematon enkelijoukko ilmestyy, ja aivan kuin ilo
olisi liian suuri yhden sanansaattajan tuotavaksi taivaasta, suuri joukko yhtyy
laulamaan sitä ylistyslaulua, jota kaikkien kansojen pelastetut kerran laulavat:
»Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita
kohtaan hänellä on hyvä tahto!» Luuk. 2:14.” S. t. 301.
7. Kuka vielä odotti ennustuksen toteutumista? Luuk. 2:25-38; Matt. 2:1,
2;4. Moos. 24:17.
”Enkelit eivät löytäneet Messiaan tulon odottajia ainoastaan Juudean kunnaiden
köyhien paimenten keskuudesta. Pakanainkin joukossa oli sellaisia, jotka
odottivat häntä. He olivat viisaita miehiä, rikkaita ja jaloja itämaisia filosofeja.
Luontoa tutkiessaan nämä tietäjät olivat nähneet Jumalan hänen luomistöissään.
He olivat heprealaisista kirjoituksista saaneet tietää, että Jaakobista oli nouseva
tähti, ja hartaasti ikävöiden he odottivat hänen tuloaan, joka ei ainoastaan olisi
»Israelin lohdutus», vaan tulisi myös »pakanain valkeudeksi» ja »pelastukseksi
maan ääriin asti». Luuk. 2: 25, 32; Apt. 13: 47. He etsivät valoa, ja Jumalan
valtaistuimelta lähtevä valo valaisi heidän polkunsa.” S. t. 302.
Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
• Matt. 2:1-12.
• Luuk. 2:1-38.
• Aikakausien Toivo, s. 23-34.
***
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Sapatti, 12.3.2011.

Rooman valtakunnan tuho
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“Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta;... Ja että sinä näit jalkain ja
varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että
se on oleva hajanainen valtakunta; …” Dan. 2:40, 41.
Rauhan Prinssi ja Rooman valtakunta
1. Mikä ihana lupaus oli annettu enkeliltä paimenille, kun Jeesus, rauhan
Prinssi syntyi? Mitä vastakkaisia olosuhteita oli sinä aikana? Luuk.
2:13, 14.
“»Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa.» Kaitselmus oli ohjannut
kansojen vaiheita ja inhimillisen pyrkimyksen ja vaikutuksen suuntaa, kunnes
koko maailma oli kypsä Vapahtajan tulolle. Kansat olivat yhdistetyt yhden
hallituksen vallan alle. Yksi kieli oli laajalle levinnyt puhekielenä ja kaikkialla
tunnustettu kirjakieleksi. Kaikista maista kokoontuivat hajalla asuvat juutalaiset
Jerusalemiin vuotuisiin juhliinsa. Palattuaan asuinpaikkoihinsa he saattoivat
levittää tietoa Messiaan tulosta kautta maailman.” A. T. 24.
2. Mikä maailman valta selvästi vahvisti ja toteutti kuolemantuomion
Jumalan Poikaa vastaan? Matt. 27:24-31.
“Kristus seisoo sidottuna Pilatuksen, roomalaisen maaherran, oikeussalissa.
Häntä ympäröi sotilasvartio, ja sali täyttyy nopeasti katselijoista. Aivan sisään
käytävän ulkopuolella ovat sanhedrinin tuomarit, papit, hallitusmiehet,
vanhimmat ja kansanjoukko. Tuomittuaan Jeesuksen sanhedrinin neuvosto oli
tullut Pilatuksen luo saadakseen tuomionsa vahvistetuksi ja pannuksi
täytäntöön.” A. T. 695.
Pilatuksen rikos ja seuraukset
3. Mitä taivas teki, suojatakseen Pilatuksen siitä syyllisyydestä, johon hän
joutuisi, kun epäoikeuden mukaisesti tuomitsi Jeesuksen? Miten
Pilatuksen ura ja elämä päättyi? Matt. 27:19; Job 20:4-7; 2. Kor. 4:7-11.
“Jos Pilatus alusta alkaen olisi ollut luja kieltäytyen tuomitsemasta miestä,
jonka hän havaitsi syyttömäksi, hän olisi katkaissut ne kohtalokkaat
katumuksen ja syyllisyyden kahleet, jotka tulisivat sitomaan hänet eliniäkseen.
Jos hän olisi toiminut sen mukaan, minkä käsitti oikeaksi, eivät juutalaiset olisi
rohjenneet antaa hänelle määräyksiä. Kristus olisi kyllä surmattu, mutta Pilatus
ei olisi ollut syyllinen. Mutta Pilatus oli askel askelelta toiminut tuntoaan
vastaan. Hän oli etsinyt verukkeita puolustellakseen sitä, ettei tuominnut
oikeuden ja kohtuuden mukaan, ja nyt hän huomasi olevansa miltei avuton
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pappien ja hallitusmiesten käsissä. Hänen epäröintinsä ja horjuvaisuutensa
koituivat hänelle turmioksi... A. t. 705.
“Pilatus taipui kansanjoukon vaatimuksiin. Hän luovutti Jeesuksen
ristiinnaulittavaksi mieluummin kuin vaaransi oman asemansa. Mutta hänen
varovaisuudestaan huolimatta tapahtui hänelle jälkeenpäin juuri se, mitä hän
pelkäsi. Häneltä riistettiin hänen etuoikeutensa ja hänet syöstiin korkeasta
asemastaan, ja katumuksen ja loukatun ylpeyden haavoittamana hän pian
ristiinnaulitsemisen jälkeen itse päätti päivänsä. Näin niiden osaksi, jotka
ryhtyvät sovitteluihin synnin kanssa, tulee vain suru ja turmio. »Miehen
mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.» San. 14: 12.” A.
T. 712.
Ikäviä seurauksia juudan kansalle
4 Mitä tapahtui juutalaisille, sen jälkeen kun hylkäsivät rauhan Prinssin?
Luuk. 19:41-44; Matt. 22:4-7.
”Näin juutalaiset kansana sinetöivät Jumalan armon hylkäämisensä. Seurauksen
ennusti Kristus vertauksessaan. Kuningas »lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo
murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa». Julistettu tuomio kohtasi juutalaisia
Jerusalemin hävityksenä ja heidän kansakuntansa hajaantumisena.” K. v. 228.
Vaino kristityille
5. Neron ajasta lähtien miten Rooma käyttäytyi Kristuksen seuraajien
kanssa? 1. Kor. 4:7-11.
“Paavalin vankeuden aikana oli kristinuskoon kääntyneitä ilmaantunut niin
suuret määrät, että he alkoivat saada osakseen viranomaisten huomiota ja
vihamielisyyttä. Keisarin suuttumusta herätti erityisesti hänen oman
huonekuntansa jäsenten kääntyminen, ja hän löysi pian verukkeen, jonka
nojalla hän saattoi kohdistaa kristittyihin säälimättömän julmuutensa.” A. t.
372.
Nämä vainot, jotka Nero aloitti Paavalin marttyyrikuoleman aikoihin, jatkuivat
enemmän tai vähemmän raivokkaina vuosisatoja. Kristittyjä syytettiin
valheellisesti mitä kammottavimmista rikoksista, ja heidän selitettiin olevan
syynä suuriin onnettomuuksiin - nälänhätään, ruttoon ja maanjäristyksiin.
Heidän jouduttuaan yleisen vihan ja epäluulojen kohteiksi monet olivat valmiit
- maallisten etujen tähden - kavaltamaan viattomia. Heidät tuomittiin valtiota
vastustavina kapinoitsijoina, uskonnon vihollisina ja yhteiskunnan vaivana.
Heitä heitettiin joukoittain villipetojen eteen tai poltettiin elävinä amfiteatterien
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areenoilla. Muutamia ristiinnaulittiin, toisia käärittiin villieläinten nahkoihin ja
työnnettiin areenoille koirien raadeltaviksi. Heidän rangaistuksensa muodosti
usein yleisten juhlatilaisuuksien pääasiallisimman huvin. Suuret kansanjoukot
kerääntyivät
nauttimaan
näytelmästä
ja
tervehtivät
marttyyrien
kuolinkamppailua nauruin ja kättentaputuksin.” S. t. 40.
Rooman valtakunnan jakaantuminen
6. Miten ennustus kuvailee Roman valtakunnan loppua? Milloin
rautainen valtakunta jakaantui? Dan. 2:33, 41.
“Siis tätä on esitetty jakoon; ja mitä meillä on kuvauksessa osoitettu siitä? Ei
mitään, mutta kuvapatsaan varpaat. Ellei ne riitä, me olemme jätetyt täysin
pimeään jakoon luonteen ja ulottuvuuden suhteen, jonka ennustus osoittaa.
Ymmärtääksemme tämä meidän pitää katsoa vakava kirjoitustapa itse
ennustuksesta. Sen vuoksi tulemme johtopäätökseen, että kuvapatsaan
kymmenen varvasta kuvaavat kymmentä osaa, johon Rooman valtakunta
jakaantui.
“Tämä jako oli suoristetty 351 ja 476 jKr. vuosien välillä. Tämän kauden
hajaannuksesta kesti satakaksikymmentä viisi vuotta, suunnilleen neljännen
vuosisadan puolivälistä viidennen vuosisadan viimeiseen neljännekseen saakka.
Ei ole historioitsijaa, joka selittäisi tämän Rooman valtakunnan jakaantumisen
työn alun ennen vuotta 351 jKr. ja on yleisesti yhtäpitävä, että se päättyi vuonna
476 jKr.” –The Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 57, 58.
7. Mitä historia kertoo Rooman valtakunnan jakamisen kautta? Dan. 2:42,
43.
“Maallisia voimia ravistellaan. Me emme tarvitse, emmekä voi toivoa
yhdistymistä maallisten kansojen keskellä. Meidän kanta Nebukadnessarin
kuvapatsaan varpaiden kautta esitetty jako valtioihin ja murenevaan
materiaaliin on, että ne eivät pysy yhdessä. Profetia osoittaa meille, että
Jumalan suuri päivä on todella meidän edessämme. Se tulee sangen kiiruusti.“
–Testimonies for the Church, vol. 1, p. 360.
“Kymmenet kansat, jotka olivat eniten hyödyksi Rooman valtakunnan
jakaantumisessa, ja jotka jonkun aikaa heidän historiassaan pitivät osaa
Rooman alueista tässä järjestyksessä erillään, ja riippumattomina valtakuntina,
ehkä voidaan luetella niitä (huomaamatta heidän perustuksensa ajankohtaa):
Hunnit, Itägootit, Länsigootit, Frankit, Vandaalit, Sveevit, Burgundit, Herulit,
Anglosaksit ja Langobardit.” –The Prophecies of Daniel and the Revelation, p.
58.
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Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
• Aikakausien Toivo, s. 25, 26.
• Profeetat ja kuninkaat, s. 354.
“Rooman toisesta hallitsijasta Numa Pompilius (716-673 eKr.) historia kertoo
meille, että hän rakensi Janus’in temppelin… Tämän temppelin piti olla auki
sodan aikana ja suljettuna rauhan aikana. Numa’n koko aikana tämä temppeli
oli suljettu. Numa‘n jälkeen, Rooman tasavallan koko aikakautena, tämä
tapahtui vain kaksi kertaa - ensimmäinen kerta Puunilaissodan lopun jälkeen ja
sen jälkeen taas keisari Augustuksen ensimmäisen hallituksen alussa.” –Dr.
Starke, Römische Geschichte (Roman History), p. 9.
***
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Sapatti, 19.3.2011.

Ikuinen valtakunta
“Niin minä annoin käskyn tuoda eteeni kaikki Baabelin viisaat, että he
ilmoittaisivat minulle unen selityksen. Dan. 4:3.
Pyhä valtakunta
1. Mitä valtakuntaa Daniel tarkoittaa, sen jälkeen, kun esitti maalliset ja
ajalliset valtakunnat? Ketä tämä kivi kuvaa? Dan. 2:34, 44, 45; Jes.
28:16.
”Vaikka Nebukadnessar kohotettiin maallisen kunnian huipulle ja pyhä Kirjakin
antoi hänelle »kuninkaitten kuninkaan» arvon (Hes. 26:7), hän kuitenkin
ajoittain myönsi valtakuntansa mahtavuuden ja hallintonsa loiston johtuvan
Herran suosiosta. Näin oli käynyt hänen nähtyään unen suuresta kuvapatsaasta.
Tämä näky oli vaikuttanut häneen syvästi samoin kuin ajatus siitä, että
Babylonian valtakunta, niin maailmanvalta kuin se olikin, lopulta kukistuisi ja
toiset valtakunnat pääsisivät valtaan, kunnes kaikkien maallisten valtojen tilalle
taivaan Jumala viimein pystyttäisi ikuisesti kukistumattoman valtakuntansa.” P.
k. 357.
2. Mihin tapahtumaan tämä kohta viittaa? Mikä suuri petos tulee ennen
tätä tapahtumaan? John 14:3; Matt. 24:23-27.
”Saatana kruunaa työnsä petoksen suuressa murhenäytelmässä esiintymällä
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Kristuksena. Kirkko on kauan selittänyt odottavansa Vapahtajan tulemusta
toiveittensa täyttymyksenä. Nyt suuri pettäjä saa näyttämään siltä kuin Kristus
olisi tullut. Eri osissa maailmaa saatana näyttäytyy ihmisten keskuudessa
häikäisevän kirkkaana majesteettisena olentona, samanlaisena kuin Johannes
kuvaa Ilmestyskirjassa Jumalan Poikaa. Ilm. 1:13-15. Häntä ympäröivä
kirkkaus voittaa kaiken, mitä kuolevaiset ihmiset koskaan ovat nähneet.” S. t.
605.
3. Mikä voi suojella ihmistä tämän esiintyminen vastaanottamisesta? John
5:39, ensimm. osa; 2. Piet. 3:14.
“Vain ne, jotka ovat ahkerasti tutkineet Raamattua ja vastaanottaneet rakkauden
totuuteen, tulevat varjelluiksi siltä väkevältä eksytykseltä, jonka valtaan
maailma joutuu. Raamatun todistuksen avulla nämä tulevat huomaamaan
valepuvussa olevan pettäjän. Kaikki tulevat koeteltaviksi. Tämä seulonta
ilmaisee todelliset kristityt. Ovatko Jumalan lapset nyt niin lujasti asettuneet
hänen sanansa perustukselle, etteivät anna myöten aistiensa todistukselle?
Tulevatko he sellaisessa koetuksessa pitämään kiinni Raamatusta, yksinomaan
Raamatusta?” S. t. 606.
“Se, joka on yhdistetty maailmaan saa maallisen muovailun ja
valmistautumisen pedon merkkiä varten. Ne, jotka ovat epävarmoja itsestään,
jotka ovat nöyriä Jumalan edessä ja puhdistavat sielunsa totuuden
kuuliaisuudessa, he saavat taivaallisen muovailun ja valmistautuvat saamaan
Jumalan sinetin otsaansa. Kun määräys annetaan ja sinetti on painettu, heidän
luonteensa pysyy puhtaana ja tahrattomana ikuisesti.” –Testimonies for the
Church, vol. 5, p. 216.
Vapahtajan tulo taivaan pilvissä
4. Miten Kristuksen toinen tuleminen tulee tapahtumaan? Mikä anomus
Jeesuksen rukouksesta tulee silloin toteutumaan? Ketkä yksin saavat
tulla valtakunnan asukkaiksi? Ilm. 1:7; Matt. 6:10, ensimm. osa; Joh.
3:3, 5.
“Pian ilmestyy itäiselle taivaalle pieni musta pilvi, suunnilleen miehen puolen
kämmenen suuruinen. Tämä on Vapahtajaa ympäröivä pilvi, joka etäällä
näyttää olevan pimeyteen verhottuna. Jumalan lapset tietävät tämän olevan
Ihmisen Pojan merkin... Kuningasten Kuningas astuu alas leimuavien liekkien
ympäröimän pilven päällä. Taivas väistyy pois niin kuin kirja, joka kääritään
kokoon maa vapisee hänen edessään ja kaikki vuoret ja saaret siirtyvät
sijoiltansa.“ S. t. 618, 619.
“...Mutta kirkkauden valtakunta pystytetään lopullisesti vasta kun Kristus tulee
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toisen kerran tähän maailmaan. »Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima
kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle» (Dan. 7: 27). He
perivät valtakunnan, joka on ollut heille »valmistettuna maailman
perustamisesta asti» (Matt. 25: 34). Ja Kristus ottaa suuren voimansa ja ryhtyy
hallitsemaan.” V. s. 117.
Kuninkaitten vastavaikutus
5. Minkälaisen vaikutuksen Nebukadnessar
johdosta? Mitä hän todisti? Dan. 2:46, 47.

sai

unen selityksen

“Nebukadnessar tunsi, että hän voi hyväksyä tämän selityksen kuin
jumalallinen ilmestys; Danielille oli ilmoitettu unen kaikki yksityiskohdat.
Juhlalliset totuudet, jotka tuli esille tämän yön näyn selityksessä tekivät suuren
vaikutuksen hallitsijan mielessä, ja nöyryydessä ja kunnioituksessa ‘hän lankesi
kasvoillensa ja kumartui‘… Nebukadnessar näki selvästi eron Jumalan
viisauden ja hyvin sivistyneiden miesten välillä, tässä valtakunnassa.“ –(The
Youth’s Instructor, September 8, 1903) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 4, p.
6. Minkälaisen palkan kuningas antoi Danielille? Dan. 2:48.
“Daniel oli uskollinen valtiomies Babylonian hovissa; hän kunnioitti rakasti ja
luotti Jumalaan; ja viehättelyn ja uhkan aikana hän oli varjeltu Jumalan
voimalla. Luemme, että Jumala antoi viisautta Danielille, ja lahjoitti hänelle
ymmärrystä.” –Fundamentals of Christian Education, pp. 204, 205.
“Kun kaikki hänen toimitusasiansa oli luovutettu lähempään tarkastukseen, ei
löydetty yhtäkään virheellistä syytä. Hänen liike-elämän ennätys, vaikka se oli
vaatimaton, sisältää arvokkaita läksyjä tutkittavaksi. Ne ilmoittavat tosiasiat,
että liikemies ei välttämättä ole juonikas politiikan mies. Voi olla mies, jonka
Jumala on opettanut joka askeleessa. Daniel, Babylonin valtakunnan
pääministerinä oli myös Jumalan profeettana, saanut taivaallisen inspiraation
valon. Hänen elämänsä on vertaus siitä, mitä jokainen kristitty liikemies saattaa
olla.” –Testimonies for the Church, vol. 7, p. 248.
7. Ketä Daniel ajatteli, kun häntä kunnioitettiin? Dan. 2:49.
“Danielin tapaus oli esitetty minulle. Vaikka hän oli mies halukkuudella kuin
me, innoituksen kynä esittää hänet kuin moitteettomana luonteena. Hänen
elämänsä on annettu loistavana esimerkkinä, mitä ihminen voi saavuttaa, vielä
tässä elämässä, jos hän haluaa tehdä Jumalan voimaksi ja viisaasti parantaa
mahdollisuudet ja etuoikeudet, jotka on saavuttanut. Daniel oli älykäs
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jättiläinen; vielä hän oli jatkuvasti puhumassa suurista tiedoista, korkeimmasta
tiedosta. Muilla nuorilla miehillä oli sama etu; mutta he eivät olleet niin kuin
hän, kääntää koko heidän energiansa pyytämään viisautta - Jumalan tietoa,
kuten on ilmoitettu Hänen sanassaan ja teoissa. Kuitenkin Daniel oli yksi
maailman suurista miehistä, hän ei ollut ylpeä eikä omahyväinen. Hänellä oli
sielun virkistävä tarve rukouksen kautta, ja hartaalla rukouksella Jumalan
edessä hän aloitti joka päivä. Hän ei ollut alakuloinen hänen etuoikeuksissa
silloinkaan, kun leijonan luola oli auki hänelle, jos hän jatkaa rukoilemista.” –
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 569.
Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
• Matt. 25:34.
• Joh. 18:36.
• Kristuksen vertaukset, s. 256, 257.
“Jokaiselle kansakunnalle, joka on astunut tapahtumain näyttämölle, on suotu
paikkansa maailmassa, jotta kävisi ilmi toteuttaako se Tarkkailijan ja Pyhän
tarkoituksia. Profetia on hahmotellut maailman suurvaltojen nousun ja vaiheet Babylonian, Meedia-Persian, Kreikan ja Rooman. Näissä kaikissa, kuten
vähäisempienkin kansojen vaiheissa, historia on toistanut itseään. Kullakin on
ollut koekautensa, ja kukin niistä on epäonnistunut, kadottanut loistonsa ja
menettänyt voimansa.” P. k. 368.
***
Ole hyvä ja lue lähetyskertomus Sudanista
13
Sapatti, 26.3.2011.

Tulinen koetus
”Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella
Jumalaa kuin ihmisiä.” Apt. 5:29.
Babylonian kuninkaan kuvapatsas ja käsky
1. Mitä Nebukadnessar teki hänen valtansa huipulla? Mitä häntä motivoi
antamaan sellainen määräys? Dan. 3:1.
“Ajan mittaan hän lakkasi kunnioittamasta Jumalaa ja ryhtyi jälleen palvomaan
epäjumaliaan entistä innokkaammin ja kiihkeämmin... Hänen valtakuntansa
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viisaat käyttivät hyväkseen tätä sekä hänen paluutaan epäjumalain palvontaan ja
ehdottivat, että hän pystyttäisi samanlaisen kuvapatsaan kuin oli nähnyt
unessaan ja asettaisi sen näytteille. Näin kaikki saisivat katsella sen kultaista
päätä, jonka oli selitetty esittävän hänen valtakuntaansa.... Hän ei valmistaisi
kuvapatsastaan vain näkemänsä mallin mukaisesti vaan tekisi siitä alkuperäistä
komeamman. Hänen patsaansa ei arvoltaan laskisikaan päästä jalkoihin
mentäessä vaan olisi kokonaan kullasta. Näin se kauttaaltaan kuvaisi
Babyloniaa ikuisena, kukistumattomana, kaikkivaltiaana valtakuntana, joka
musertaisi kaikki muut valtakunnat ja pysyisi itse iankaikkisesti.” P. k. 346,
347.
2. Keitä oli kutsuttu kuvapatsaan vihkiäisiin? Milloin kaikki tulivat
yhteen, minkä käskyn kuningas antoi? Dan. 3:2-6.
“Eikä ole lainkaan ihmeteltävää, että maassa, missä kaikkialla palvottiin
epäjumalia, tämä upea ja arvaamattoman kallis kuvapatsas vihittäisiin
palvottavaksi, kun se sijoitettiin Duuran lakeudelle edustamaan Babylonian
loistoa, suuruutta ja valtaa. Tätä varten suoritettiin tarpeelliset valmistelut ja
annettiin käsky, että patsaan vihkiäispäivänä kaikkien tuli kumartamalla
kuvapatsasta osoittaa olevansa ehdottoman uskollisia Babylonian vallalle.” P. k.
348.
Kolme nuorta miestä seisoivat Jumalan puolella
3. Mitä valloitetun kansojen edustajat teki tämä hirveän painostuksen
aikana? Kuitenkin ketkä eivät voineet kumartaa tätä kuvapatsasta?
Dan. 3:7-12.
“Voiton hurmiossaan juhlivalle Nebukadnessarille tuotiin sana, että hänen
alamaistensa joukossa oli muutamia, jotka uskalsivat olla tottelematta hänen
käskyään. Eräät viisaista olivat kateellisia Danielin uskollisten tovereiden
osaksi tulleesta kunniasta ja kertoivat nyt kuninkaalle, miten räikeästi nämä
olivat loukanneet hänen toivomuksiaan.” P. k. 348, 349.
“Mainitut päivät tuli ja suuri väki on kokoontunut, kun tuotiin sanoma
kuninkaalle, että kolme heprealaista, jotka hän oli asettanut Babylonin
maakuntiin, kieltäytyivät kuvapatsaan palvomisesta. Nämä oli Danielin kolme
toveria, jotka kutsuttiin kuninkaan eteen, Sadrak, Meesak ja Abednego. Täynnä
vihaa kuningas kutsui heidät eteensä ja viitaten kauheaan pätsiin, kertoi heille
rangaistuksesta, johon he joutuvat, jos kieltäytyvät tottelemasta hänen
tahtoansa.” –The Review and Herald, February 1, 1881.
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4. Minkä tilaisuuden kuningas antoi nuorille miehille vielä kerran? Dan.
3:13-15, ensim. osa
“He olivat suorittaneet tunnollisesti kaikki tehtävänsä. Siksi hän antaisi heille
vielä yhden tilaisuuden. Jos he vain ilmaisisivat haluavansa kumartaen palvoa
kuvapatsasta yhdessä muun väen kanssa, ei heillä olisi mitään hätää....” P. k.
349.
“Kuninkaan pitkämielisyys nähdään, kun hän myönsi Sadrakille, Meesakille ja
Abednegolle toisen mahdollisuuden ensimmäisen jälkeen, koska he eivät
myöntyneet hänen vaatimukseensa. Epäilemättä asia oli aivan selvä. He eivät
voineet vedota tietämättömyyteen. He tiesivät mitä kuningas halusi, ja heidän
päätös täyttää hänen käskynsä oli harkittu ja pohdittu kieltäytyä tottelemaan
häntä. Tämän mukaan riitti jo kuninkaalle sinetöidä heidän kohtalonsa. Mutta
ei, sanoi Nebukadnessar, minä haluan valvoa tätä rikkomusta, tulevatko he
tottelemaan lakia toisessa koetuksessa. Mutta he ilmoittivat kuninkaalle, että ei
ole tarpeellista vaivata itseänsä ja toistamaan testiä.” –The Prophecies of Daniel
and the Revelation, p. 73.
5. Minkä uhan kuningas antoi,
vaatimusta? Dan. 3:15, toinen osa

jos

he

kieltäytyvät

täyttämästä

“Jos he vain ilmaisisivat haluavansa kumartaen palvoa kuvapatsasta yhdessä
muun väen kanssa, ei heillä olisi mitään hätää. »Mutta ellette kumarra», hän
lisäsi, »niin teidät heti paikalla heitetään tuliseen pätsiin.» Sitten hän kohotti
kätensä uhkaavasti ylöspäin ja kysyi: »Ja kuka on se jumala, joka pelastaa teidät
minun kädestäni? »” P. k. 349.
Pyhä tarttuvuus periraatteisiin
6. Kehen nuoret miehet luottivat? Dan. 3:16, 17.
“Olemme huomanneet kuvauksessa uskonnon periaatteiden voiman
kestävyyden ja laadun. Jopa pelko kuolemaan ei aiheuttanut hätää Daavidille
juoda Betlehemin vedestä, jonka hakemisessa rohkeat miehet panivat alttiiksi
oman elämänsä. Luolan hatarat leijonat eivät estäneet Danielia jokapäiväisestä
rukouksesta, eikä tulinen pätsi taivuttanut Sadrakin ja hänen tovereitansa
kumartamaan kuvapatsaan edessä, jonka Nebukadnessa oli pystyttänyt. Nuoret
miehet, joilla oli vahvoja periaatteita karttaisivat huvitukset, vastustaen
pakotukset, ja olivat valmiit joutua leijonille ja tuliseen pätsiin, kuin olla
epäuskollisia Jumalalle. Tunnuskuva Joosefin luonteesta. Siveys oli vakavasti
testattu, mutta sen voitto oli täydellinen. Jokaisen jalosukuisen nuoren edessä
on testi. Samat korkeat joustamattomat periaatteet nähdään joka koetuksessa.
Sapattikoululäksyt

41

1. neljännes 2011

Herra oli hänen kanssaan ja Hänen sanansa oli laki. Sellaiset kestävät ja
täydelliset periaatteet loistavat kirkkaana testinä heikkouden ja tehottomuuden
nuoruuden vastakohtana nykyaikana.” –Testimonies for the Church, vol. 5, p.
43.
7. Mikä mahdollisuus heidän piti vielä katsoa? Minkä kannan he ottivat
uhasta huolimatta? Dan. 3:18.
“Isiensä historiasta he olivat oppineet, että tottelemattomuus Jumalaa kohtaan
johtaa häpeään, perikatoon ja kuolemaan...” P. k. 349.
“Heidän vastauksensa oli kummallakin vilpitön ja päättäväinen. ’Ei ole
tarpeellista’ sanoivat he ’vastata sinulle tähän sanaakaan.’ Tämä on, sinun ei
tarvitse antaa meille toista mahdollisuutta; mielemme ei muutu. Me voimme
vastata selvästi nyt ja aina; ja vastauksemme on, me emme palvele sinun
epäjumaliasi, emmekä kumarra kultaista kuvapatsasta, jonka olet pystyttänyt.
Meidän Jumalamme voi pelastaa meidät jos haluaa; mutta jos ei, kuitenkaan me
emme tottele sinua. Me tiedämme Hänen tahtonsa, ja haluamme osoittaa
Hänelle ehdotonta kuuliaisuutta.” –The Prophecies of Daniel and the
Revelation, p. 73.
Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
• Sanomia nuorisolle, s. 28, 29.
“Joosefin, Danielin ja hänen toverinsa historiassa nähdään miten totuuden
kultainen ketju voi yhdistää nuorison Jumalan valtaistuimeen. Heitä ei voi
houkutella kääntymään pois heidän rehellisyyden vaelluksesta. He kunnioittivat
enemmän Jumalan palvelusta kuin prinssien suositus ja kunnia, ja Jumala
rakasti heitä ja levitti suojansa heidän ylleen. Heidän rehellisyytensä tähden, ja
heidän päättäväisyytensä tähden kunnioittaa Jumalaa enemmän kuin mitään
inhimillistä voimaa, Herra kunnioitti heitä ihmisten edessä. Herra Sebaot
kunnioitti heitä, jonka voima on kaikkien Hänen käsiensä teoissa ylhäällä
taivaassa ja täällä maan päällä. Nämä nuorukaiset eivät olleet häpeissään
osoittaessaan oikean luonteensa. Jopa kuninkaan palatsissa, heidän sanoissa,
heidän tavoissa, heidän käyttäytymisessä he tunnustivat uskonsa Herraan
taivaan Jumalaan. He kieltäytyivät kumartamasta maallisia voimia, jotka
horjuttaa Jumalan kunnioittamisesta. Heillä oli voimaa taivaasta tunnustamaan
uskollisuutensa Jumalalle.“ –My Life Today, p. 120.
***
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Lähetyskertomus Sudanista
Luettavaksi Sapattina 26.3.2011
Sapattierikoiskolehti kerätään 2.4.2011.
“Kristus kutsuu meitä kärsivällisesti ja jatkuvasti työskentelemään
tuhansien synnissä rappeutuneiden puolesta, jotka ovat hajallaan joka maassa,
niin kuin romu erämaassa. Ne, jotka haluavat osallistua Kristuksen
kirkastamisessa, tulee osallistua myös Hänen työssään, auttaen heikkoja, kurjia
ja masentuneita.” –Testimonies for the Church, vol. 9, p. 31
“Jokaisen uskovan seurakuntaan kuulumisen suhteen pitää olla aito. Sen
menestys pitää olla hänen ensimmäinen kiinnostava asia, ja jollei hän tunne
pyhää velvollisuuttaan, tehdä yhteytensä seurakunnan kanssa siunaukseksi
heille, kuin itselleen, sitä voi tehdä paljon paremmin ilman häntä. Se on
kaikkien vallassa tehdä jotakin Jumalan asian puolesta. On niitä, jotka tuhlaavat
runsaita summia ylellisyyteen; tyydyttämään ruokahalunsa, mutta heistä tuntuu
suurelta rasitukselta avustaa seurakunnan ylläpitoa.” –Testimonies for the
Church, vol. 4, p. 18.
Jumalalle kunnia, että Uskonpuhdistusliikkeen sanoma tuli Sudaniin,
Afrikan suurin maa, joka on koillisessa ja rajanaapurimaat on Etiopia, Eritrea ja
Punainen meri idässä, Keski-Afrikan tasavalta ja Chatia lännessä, Egypti ja
Libya pohjoisessa, ja Kenia, Uganda ja Kongon demokraattinen tasavalta
etelässä. Maan pinta-ala on 2,505,800 neliökilometrien, (967,530 neliömaileja),
ja 41,000,000 kansanväestöllä. Taloudellisesti maa on köyhää, vaikka sillä on
hyviä luonnon resursseja, kuten raaka öljy ja mineraalit. Maa on kärsinyt monia
kansalais-sotia, joka on vakavasti vahingoittunut taloutta ja yhteiskuntaa.
Kaksikymmentä yksi vuotta täällä oli kansalais-sota etelä Sudanissa, jossa 1,5
miljoonaa menetti elämänsä. Vaikka sovittu rauha oli allekirjoitettu vuonna
2005, siellä on edelleen suuri jännitys. Tällä hetkellä siellä on jatkuva sota
Darfurin alueella Länsi-Sudanissa, joka on vaatinut 200, 000 henkeä. Tämä
estää paljon lähetystyötä. Toinen este on islamin uskonto; enemmän kuin 70%
ovat muslimeja, kun taas kristityitä on vain 15% väestöstä. Yleisesti sanotaan,
Sudan on aidosti muslimin maa, siis siellä ei ole vapautta kristityn Jumalan
palvelukseen. Kansainvälinen painostus auttoi tuomaan jonkun verran
toleranssia, niin siellä ei enää vaivata kristittyjä niin paljon, kuin aikaisemmin.
Etelä-Sudanille on suotu tilapäinen omahallitus rauhansopimuksella
kristittyjen keskellä, jotka ovat enemmistönä Etelä-Sudanissa, ja
liitovaltionhallitus, jota johtaa muslimit. Tästä lähtien voi aloittaa vapaasti
lähetystyötehtäviä. Me kiitämme Jumalaa, että lähetyssaarnaajamme voivat
käyttää tätä mahdollisuutta. Arabian kieli on hallitseva Sudanissa; muslimien
moskeijoissa, kristittyjen seurakunnissa, ja yrityksien konttorissa tämä on
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virallinen kieli. Englantia ja muita kieliä käytetään kanssakäymisessä. Ihmiset
tarvitsevat Raamattua Arabian kielellä.
Ensimmäisen kerran Seitsemännen Päivän Adventistit esittivät
kolmenenkelin sanomaa Sudanissa vuonna 1970, aloittaen Etelä-Sudanissa.
Seitsemännen Päivä adventistien pioneerisaarnaajat, joka saivat aikaan
vahvistaa Seitsemännen Päivän Adventistien seurakuntaa Etelä-Sudanissa on
ensimmäinen henkilö, jonka kautta Uskonpuhdistusliikkeen sanoma sai pääsyn
Sudanissa. Hänen nimensä on Nathana Bathuel.
Vuonna 2009 alussa mies otti yhteyttä Pääkonferenssiin vetoomuksella,
että hän on Uskonpuhdistusliikkeen jäsen Ugandassa ja on työssä EteläSudanissa. Hän sanoi, että haluaa auttaa Uskonpuhdistusliikkeen työn
Sudanissa. Pääkonferenssi opasti saarnaaja Sevith Moyo BAMI yliopistosta
Nairobista tapaamaan tätä miestä ja matkustaa hänen kanssaan ehdotuksen
suorittamiseksi. Kuitenkin, kun matkan valmistelu oli tehty Syyskuussa 2009 ja
päivä tuli, kun he suunnittelivat lähteä matkalle, mies ei tullut, eikä mitään
kuultu hänestä enää. Veli Moyon piti nopeasti ottaa yhteys veli Wilberforce
Kariisa Ugandasta kaveriksi ja mennä Jubaan Etelä-Sudaniin.
Yhden viikon jälkeen siellä veljet saivat tärkeitä kontakteja mukaan
luettuna saarnaaja Bathuel, veli Jacob Gore ja muita. Joulukuussa 2009 veli
Moyo ja minä teimme seuraavan käynnin Jubassa vastauksena niiden pyyntöön,
jotka oli kiinnostuneita ja halusivat kuulla enemmän. Muutama päivä ennen
kuin tulimme perille, jotkut muut kävivät heidän luonaan väärillä väitteillä
meitä vastaan, ja saivat muutamia masentumaan ja peruuntumaan. Mutta me
kiitämme Jumalaa, että niiden keskuudessa, jotka ottivat meidät vastaan oli
saarnaaja Bathuel ja veli Gore. Teimme parhaamme rohkaistaksemme heitä,
seisomaan lujina Jumalan puolella Uskonpuhdistuksen sanoman mukaan. Nyt
meidän pitää lähettää vakituinen työntekijä tekemään Jumalan työn vahva
perustus.
Suunnitelmassa on rekisteröidä seurakunta, hankkia tontti ja rakentaa
toimisto keskus ja rukoushuone Jubassa Etelä-Sudanin pääkaupungissa.
Rukoushuoneita tarvitaan muissakin paikoissa helpottamaan uskovia
hallituksen viranomaisten häiriöistä, jotka katsovat, että jokaisen uskonnon
ihmiset pitävät järjestetyt kokouksensa virallisissa rukoushuoneissa. Teidän
avokätinen lahja tulevana sapattina käytetään näihin tarkoituksiin Jumalan
kunniaksi ja kiitokseksi. Saakoon Jumala siunata sinua runsaasti kun päätät
palvella Jumalaa sinun taloudellisella siunauksellasi.
–Parmenas Shirima ja Sevith Moyo, BAMI yliopisto, Nairobi, Kenya
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