Pelastussuunnitelma ja jäännösseurakunta,
Kirjoittaja: Dai Chun Kang

Alkusanat
Raamatussa meillä on termit “pelastuksen tie,” “pelastuksen päivä,” “pelastuksen
sanoman,” “lunastuksen päivä,” “pelastuksen toivo,” “saamaan pelastusta,”
“pelastuksen perillisiä,” ja “sielujen pelastuksen.” Apt. 16:17; 2. Kor. 6:2; Ef. 1:13;
4:30; 1. Tess. 5:8, 9; Hebr. 1:14; 1. Piet. 1:9; jne. Nämä lauseet ovat tulleet
tiivistämään “pelastuksen suunnitelma” ehdot, tai “lunastuksen suunnitelma.”
“Profetian Henki” usein käyttää näitä lauseita. Mutta mitä ne tarkoittavat?
Yksinkertaisesti sanottuna, ne viittaavat Jumalan suunnitelmaan pelastaa langenneen
ihmisen ja lopettaa suuren taistelun hyvän ja pahan välillä. Suunnitelman syvyys,
korkeus ja leveys, kuitenkin inhimilliselle ymmärrykselle on käsittämätöntä ja
rajatonta. Herran palvelija kirjoittaa: ”Se vie koko ikuisuuden ihmiselle ymmärtää
lunastussuunnitelman. Se avaa hänelle rivi rivin päälle, vähän täällä ja vähän tuolla.”
-(MS 21, 1895) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1115.
Kuitenkin, se on meidän etuoikeus ymmärtää niin pitkälle, mitä meille on ilmoitettu.
Uskomme olisi nykyistä vakiinnuttanut kun käsitämme miten laki, evankeliumi, ja
jokainen nykyinen totuus liittyy pelastussuunnitelmaan. Paitsi Raamattua, Jumala
antoi ”Profetian Hengen” kuin erikoisena lahjana ihmiskunnalle. Raamatusta ei
puutu mitään, mutta lopunaikana Jumala tekee kaikki mahdollisen, suojatakseen
kansansa saatanan hyökkäyksiltä. Pelastussuunnitelma paljastaa koko universumille
Jumalan luonnetta, viisautta ja rakkautta seurakuntaa kohtaan.
“Jumalan suunnitelmana on alusta asti ollut, että hänen seurakuntansa tulee heijastaa
maailmalle Hänen täyteyttään ja ylenpalttisuuttaan. Seurakunnan jäsenten, jotka hän
on kutsunut pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa, tulee ilmentää hänen kunniaansa.
Seurakunta on Kristuksen armon rikkauden varastopaikka, ja seurakunnan kautta
tulee Jumalan rakkaus lopullisesti ja täysin jopa »taivaallisten hallitusten ja valtojen
tietoon» (Ef. 3: 10).” –Ap. teot 11.
Hänen seurakuntansa tehtävä ei ole helppo. Tiedämme että “…lohikäärme vihastui
vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät
Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.” Ilm. 12:17. Suuri vastustaja tekee
kaikkensa taistellakseen vaimon jälkeläisiä vastaan. Jos asia on niin, eikä jäännöksen
pidä varustautua hengellisillä aseilla? Itse asiassa tätä tarkoitusta varten Jumala
esittää pelastussuunnitelman tarkemmin Profetian Hengen kirjoituksilla. Kun
otamme aikaa tutkiman ne, silloin olemme suojattu monilta saatanan petoksilta.
Kun Jeesus oli Öljyvuorella, Hänen opetuslapsensa lähestyivät Häntä ja kysyivät
viimeisistä ajanmerkeistä. “Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun
tulemuksesi ja maailman lopun merkki?” Matt. 24:3. Jeesus antoi useita varoituksia
olla varuillaan etteivät tule petetyiksi. “Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille:
"Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen:
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'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.” “Ja monta väärää profeettaa nousee, ja
he eksyttävät monta.” “Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he
tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista,
valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.” Matt. 24:4, 5, 11, 24, 25.
Matt. 24 luvussa varoitus toistettiin kolme kertaa. Itse asiassa vääriä profeettoja ja
vääriä kristuksia aiheuttavat suurimman vaaran ja petoksen lopun aikana. Nykyisin
monet ihmiset lähtevät paikasta toiseen väärien seurakuntien ja virheiden vuoksi.
Miten voimme kulkea suoraa tietä kaikesta hämmennyksestä huolimatta?
Osittaisia totuuksia ja virheelliset opetukset ovat harhaanjohtavia, ja ne estävät meitä
tulemasta Kristuksen kaltaiseksi. Jos emme tutki ja emme tiedä
pelastussuunnitelmaa, emme pysty erottamaan totuutta vääryydestä, emmekä ole
turvassa saatanan petoksilta.
Meille on ilmoitettu että: “Kun lähestymme lopun aikaa, valheellisuus on niin
sekoittunut totuuteen, että vain ne, joilla on Pyhän Hengen opastus voivat erottaa
totuuden vääryydestä. Meidän on tehtävä kaikkemme pitääksemme Herran tiet.
Emme saa missään tapauksessa muuttaa Hänen ohjausta luottaen ihmisiin. Herran
enkeleitä lähetetään huolellisesti vartioimaan niitä, jotka luottavat Herraan, ja nämä
enkelit ovat meidän erityinen apu aina hädän hetkellä. Joka päivä meidän pitää tulla
Herran eteen täydessä uskon varmuudessa, ja odottaa viisautta Häneltä…. Ne, jotka
ovat johdatettu Herran sanan avulla, pystyvät erottamaan varmuudella valheen ja
totuuden välillä, ja eron synnin ja vanhurskauden välillä.” –(MS 43, 1907) Seventhday Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 907.
Seisokaamme Jeesuksen Kristuksen kallion päällä ja tutkikaamme hartaasti
pelastussuunnitelmaa, luottaen täysin Herraan. Pitäkäämme arvossa valo, jonka Hän
on antanut sanassaan ja Profetian Hengessä viimeiselle sukupolvelle, että
jäännöksen osana voisimme heijasta Kristuksen luonnetta oikein. Olkoon Jumalan
runsas siunaus kaikkien kanssa, jotka tutkivat nämä läksyt.
Pääkonferenssin veljet ja sisaret
Erikoissapattikolehti menee alkukoulujen rakentamista varten. Muistakaa
antaa uhrilahjanne rakkauden ja kiitollisuuden osoituksena.
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Jumala on Rakkaus
Muistojae
“Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla
on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja
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Jumala pysyy hänessä.” 1 Joh. 4:16.
Jumalan luonne
1. Kuinka Jumala ilmoittaa Hänen luonteensa kunnian? 2. Moos. 34:6, 7; Ps.
89:14.
“Herra on täynnä myötätuntoa Hänen kärsivien puolesta. Mitkä synnit ovat liian
suuria Hänen anteeksiannolle? Hän on armollinen, ja sinänsä on aina valmis ja
enemmän tyytyväinen armahtaa kuin tuomitsemaan. Hän on armollinen, ei etsi
väärin meitä kohtaan, hän tietää meidän sisimpämme, hän muistaa, että olemme vain
tomua. Hänen rajattomassa myötätunnossa ja armossa Hän parantaa kaikki meidän
vikamme, rakastaa meitä vapaasti, kun olemme vielä syntisiä, ei ota valoansa pois
vaan loistaa meissä Kristuksen tähden.” –Selected Messages, book, 2, p. 231.
“Kaikissa kansaansa koskevissa toimenpiteissään Jumala yhdisti rakkautensa ja
armonsa ilmaisuihin selviä todisteita ehdottomasta ja puolueettomasta
oikeamielisyydestään. Siitä on heprealaiskansan historia hyvänä esimerkkinä.
Jumala oli suonut suuria siunauksia Israelille… »Niin kuin kotka kiihottaa
pesuettaan lentoon ja liitelee poikastensa suojana, niin hän levitti siipensä, otti hänet
ja kantoi häntä sulillansa. Herra yksin johdatti häntä.» Ja kuitenkin heitä rangaistiin
rikkomuksista sekä nopeasti että ankarasti!” P. p. 453.
2. Millä mahtavalla tavalla Jumala paljastaa luonnettaan? Ps. 19:1; Room.
1:20.
“Luonto vakuuttaa ihmiselle, että hänen Luojansa rakastaa häntä. Taivaalla ja maassa
on lukemattomia todisteita siitä, että hän on liittänyt meidät itseensä. Tämä maailma
ei ole pelkkää surua ja kurjuutta. »Jumala on rakkaus» on kirjoitettuna jokaiseen
kukkaan ja terälehteen ja ruohon korteen… Hän ei halua kielloillaan ja käskyillään
vain ilmaista arvovaltaansa, vaan tekee kaiken pitäen silmällä lastensa hyvinvointia.”
P. p. 586.
“Ensimmäinen oppitunti, mitä lapsille pitää opettaa on, että Jumala on heidän Isänsä.
Tämä opetus olisi annettava heidän varhaisimpina vuosina. Vanhempien tulee
ymmärtää, että he ovat vastuussa Jumalan edessä tehdä lapsilleen tutuiksi heidän
taivaallisen Isänsä .... Että Jumala on rakkaus on opetettava jokaisessa läksyssä.–
(Review and Herald, June 6, 1899) Child Guidance, p. 487.
3. Mitä apostoli Jaakob sanoo Hänen rakkaudesta? Jaak. 1:17. Mitä ristiriitoja
toteamme hyvän ja pahan välillä kautta historian?
“Hyvän ja pahan välisen suuren taistelun historia on samoin, siitä lähtien kun se
alkoi taivaassa aina kapinan lopulliseen kukistamiseen ja synnin täydelliseen
poistamiseen asti, havainnollista esitystä Jumalan muuttumattomasta rakkaudesta.”
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P. p. 11, 12.
“Aadamin rikkomuksen jälkeen, Jumala olisi voinut tuhota jokaisen avautuvan
nupun ja kukkivan kukan. Hän olisi voinut ottaa pois niiden tuoksun, joka on niin
ihana aisteillemme. Maassa on vahingoittunut ja pimentynyt kirouksen vuoksi.
Ohdakkeista, piikeistä ja lusteista saatamme lukea tuomion lain, mutta hienoista
väreistä ja tuoksuvista kukista voimme oppia, että Jumala rakastaa meitä. Hänen
armonsa ei ole otettu kokonaan maailmasta.”–(Review and Herald, Nov. 8, 1898)
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1085.
Todisteita Hänen suuresta rakkaudesta
4. Mikä on lopullinen ja selkein osoitus Jumalan rakkaudesta? 1. Joh. 4:9, 10;
Joh. 3:16.
“Pelastussuunnitelma tuo esiin Jumalan oikeudenmukaisuuden ja rakkauden.Se
tarjoaa ikuisen turvan lankeemuksesta lankeamattomissa maailmoissa, samoin kuin
niille, jotka lunastetaan Karitsan verellä. Ainoa toivomme on täydellinen luottamus
Hänen vereensä. Se voi pelastaa kaikki, jotka tulee Jumalan luokse Jeesuksen
kauttaan.
Kristuksen kuolema Golgatan ristillä on ainoa toivomme tässä
maailmassa. Se on meidän tutkimuksen kohde tulevassa maailmassa… Jumalan
lahja Hänen rakkaassa Pojassa oli käsittämättömän rakkauden osoitus.”–(The Signs
of the Times, December 30, 1889) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5,
p. 1132.
“Rakkaus on taivaallinen ominaisuus. Luonnollinen sydämessä ei voi olla sitä. Tämä
taivaallinen kasvi kukoistaa vain siellä, missä Kristus vallitsee ylimpänä. Missä
rakkaus vallitsee, siellä elämässä on voima ja totuus. Rakkaus tekee hyvää ja vain
hyvää. He, jotka rakastavat tuottavat hedelmää; pyhyyttä ja lopulta ikuisen elämän.”
–(The Youth’s Instructor, January 13, 1898) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 7, p. 952.
5. Mitä ristillä on poistettu ikuisesti Jumalan rakkaudessa? 1. Joh. 3:18; 2. Tim.
1:10; Heb. 2:14.
“Kristuksen kuolema ristillä varmisti hänen tuhonsa, jolla on kuoleman valta ja
synnin alkuperä. Kun saatana on tuhottu, ei tule olemaan yhtään houkutusta pahaan,
ei tarvitse koskaan toistaa sovitusta, eikä ole mitään vaaraa toiseen kapinaan
Jumalan maailmankaikkeudessa. Se, mikä yksin voi tehokkaasti estää synnin tässä
pimeyden maailmassa, estää synnin taivaassa. Pyhät ja enkelit tulevat näkemään
Kristuksen kuoleman merkitys. Langenneella ihmisellä ei voisi olla kotia Jumalan
paratiisissa ilman Karitsaa, joka oli teurastettu maailman perustamisesta. Emmekö
ylistäisi Kristuksen ristiä? Enkelit osoittavat kunniaa ja ylistystä Kristukselle, koska
hekään eivät ole turvassa muuten kuin katsomalla Jumalan Pojan kärsimyksiin. Juuri
ristin voimalla taivaan enkeliä varjellaan luopumuksesta. Ilman ristiä he eivät olisi
enää turvassa pahalta, kuten enkelit olivat ennen saatanan lankeemusta. Enkelien
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täydellisyys epäonnistui taivaassa. Ihmisen täydellisyys epäonnistui Eedenissä,
paratiisin autuudessa. Kaikkia, jotka haluavat turvallisuutta maassa tai taivaassa
täytyy katsoa Jumalan Karitsaan.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5,
p. 1132.
Muita todisteita Jumalan rakkaudesta
6. Missä nähdään Jumalan puhtaan luonteen ominaisuuksia? 2. Moos. 13:9;
24:12; Ps. 19:7, 8.
“Ihmiset eivät kuitenkaan tiedä mitä tekevät syrjäyttäessään Jumalan lain. Se näet
ilmaisee hänen luonteensa ja sisältää hänen valtakuntansa periaatteet. Joka kieltäytyy
hyväksymästä näitä periaatteita, ei myöskään pääse osallistumaan Jumalan
siunauksista.” Kr. v. p. 225.
“Koska rakkauden laki on Jumalan hallituksen perustana, Riippuu kaikkien älyllisten
olentojen onnellisuus heidän täydellisestä sopeutumisestaan sen suuriin
vanhurskauden periaatteisiin. Jumala odottaa kaikilta luoduiltaan rakkauden
palvelusta - hänen luonteensa arvostukseen perustuvaa palvelusta. Hän ei pidä
vähääkään pakollisesta kuuliaisuudesta, vaan antaa kaikille tahdon vapauden, jotta
häntä palveltaisiin vapaaehtoisesti.” P. p. 12, 13.
7. Kenen luonne osoitti Jeesuksen maanpäällisen elämän aivan täydelliseksi?
Joh. 5:19; 14:9.
“ Isän kirkkaus ilmeni Pojassa. Kristus osoitti Isän luonteen. Hän oli täydellisesti
yhteydessä Jumalaan ja täysin omaksunut Häntä ympäröivän valon. Hän, joka oli
nähnyt Pojan, on nähnyt Isän. Hänen äänensä oli kuin Jumalan ääni .... Jeesuksen
tehtävänä oli paljastaa Isän luonteen ja ilmaista totuus, jonka hän itse oli puhunut
profeettojen ja apostolien kautta. mutta viisaissa miehissä ei löytynyt sijaa
totuudelle siellä. Kristuksen, tie, totuus ja elämä, piti mennä ohi omahyväisten
fariseusten, ja etsiä opetuslapseksi oppimattomia kalastajia, miehiä vaatimattomista
oloista.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, pp. 1142, 1088.
8. Jumalan suunnitelman mukaan, mitä pitää tulla ilmi seurakunnan kautta
maan päällä? Ef. 3:10, 11, 21.
“Jumalan suunnitelmana on alusta asti ollut, että hänen seurakuntansa tulee heijastaa
maailmalle hänen täyteyttään ja ylenpalttisuuttaan. Seurakunnan jäsenten, jotka hän
on kutsunut pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa, tulee ilmentää hänen kunniaansa.
Seurakunta on Kristuksen armon rikkauden varastopaikka, ja seurakunnan kautta
tulee Jumalan rakkaus lopullisesti ja täysin jopa »taivaallisten hallitusten ja valtojen
tietoon» (Ef. 3: 10).” Ap. teot 11.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
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•
•
•

Miten ja millaisilla välineillä Jumala paljastaa Hänen luonnettaan?
Keille rakkauden ominaisuudet kuuluu?
Mikä on Jumalan tarkoitus perustaen seurakuntansa?
***

2
Sapattina, 14.7.2012

Vanhurskaus ja armo
Muistojae
“Pilvi ja pimeys on hänen ympärillänsä, vanhurskaus ja oikeus on hänen
valtaistuimensa perustus. .” Ps. 97:2.
Rakkauden ominaisuuksia
1. Mitkä ovat kaksi sanaa, jotka kuvaavat Jumalan rakkautta ? Ps. 97:2;
Sananl. 21:3.
“Jumalan laki on yhtä pyhä kuin hän itsekin. Se on hänen tahtonsa ilmaus,
luonteensa jäljennös ja Jumalallisen rakkauden ja viisauden ilmaus.… Ihmiselle,
luomakunnan kruunulle, Jumala on antanut kyvyn ymmärtää Hänen vaatimuksiaan,
käsittää hänen lakinsa oikeamielisyyttä ja hyväntahtoisuutta sekä sen pyhää
vaatimusta, jonka mukaan ihmisen tulee järkkymättä noudattaa sitä.” P. p. 31, 32.
“Hänen [Kristuksen] tavoitteena oli sovittaa yhteen vanhurskaus ja armoa. Hän antaa
jokaisen seistä erillään omassa arvokkuudessa, mutta yhtenäisenä. Hänen armonsa ei
ole heikkoutta, vaan kauhea valta rangaista syntiä syntinä. Se on valta osoittaa
rakkautta ihmiskuntaa kohtaan. Kristuksen kautta vanhurskaudessa on mahdollista
antaa anteeksi, uhraamatta tippaakaan sen korotetulle pyhyydelle.” –Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 7, pp. 935, 936.
2. Vaikka joskus oikeudenmukaisuus ja armo näyttävät olevan toistensa
vastakohtia, miten Jumala sovittaa tämän näennäisen ristiriidan? Jes.
30:18; Ps. 30:5.
“Niin kun sateenkaari pilvissä muodostuu auringonvalon ja sateen yhdistymisen
johdosta, niin sateenkaari ympäröi valtaistuimen edustaen yhdistettynä armon ja
vanhurskauden voimasta. Ei ole oikeudenmukaista yksin säilyttää vanhurskautta,
sillä se on sateenkaaren lupaus varjona valtaistuimen yläpuolella. Ihmiset saattoivat
nähdä vain rangaistuksen lain. Mikäli siellä ei ole vanhurskautta eikä rangaistusta,
silloin ei olisi vakautta Jumalan hallituksessa. Se on vanhurskauden ja armon
sekoitus, joka tekee pelastuksen täydelliseksi. Se on sekoitus kahdesta, joka johtaa
meitä. Kun näemme maailman Pelastajan ja Jehovan lain me huudamme: ’Sinun
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lempeytesi minua kohtaan on suuri.’” –Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 5, p. 1133.
“Kun etsit jakaa oikeutta, muista, että hänellä on kaksoissisar, joka on armo. Kaksi
vieri vieressä ja niitä ei voida erottaa.” –Child Guidance, p. 262.
“… On aina muistettava, että kovuudella ja oikeudenmukaisuudella on sisko, joka on
armo.”–Christian Education, p. 25.
Vanhurskaus ja armo kohtaavat toisensa
3. Mitä kuvaa sateenkaari osoittaa, miten ja missä Jumalan vanhurskaus ja
armo kohtaavat? 1. Moos. 9:13; Ilm. 4:3; Ps. 85:10.
“Sateenkaari valtaistuimen yläpuolella on ikuinen todistus, että ’niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, että jokainen, joka uskoo
Häneen ei hukkuisi…’ Aina kun laki esitetään ihmisten edessä, antakoon totuuden
opettaja viittauksia valtaistuimen ylläpuolella olevan sateenkaaren lupauksesta,
Kristuksen vanhurskaudesta. Kirkkaus laki on Kristus; Hän tuli tekemään lakia
suureksi ja kunnia-arvoiseksi. Esittäköön selvästi että laupeus ja rauha ovat
kokoontuneet yhteen Kristuksessa, ja vanhurskaus ja totuus ovat omaksuneet
toisensa… Katso ristin yllä olevan kirjoitus. Herra järjesti sen. Kirjoitettu hepreaksi,
kreikaksi ja latinaksi, se on kutsu kaikille, juutalaisille ja pakanoille, barbaareille ja
skyyteille, orjille ja vapaille, toivottomille ja avuttomille, kadotukseen joutuville
kutsu tulemaan. Ketään Kristus ei ole tehnyt saatanan voiman alaiseksi. Hän tarttui
saatanan valtakunnan pilariin ja tuhosi hänet taistelussa, jolla oli kuoleman valta. Tie
on nyt avattu, jossa armo ja totuus voisivat tulla yhteen, ja vanhurskaus ja rauha
suutelevat toisiaan.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, pp. 1133,
1107.
4. Miten vanhurskaus ja armo on sovittu Jumalan lain kanssa ja lunastus
toteutuu? Jes. 51:4; Room. 7:12.
“Vanhurskauden ja armon sekoittuminen tekee pelastuksen täydelliseksi. Se on
sekoitus kahdesta, joka johtaa meitä, kun katsomme maailman Lunastajaan ja
Jehovan lakiin, ja huudamme: ’Sinun lempeytesi minua kohtaan on suuri.’
Tiedämme, että evankeliumi on täydellinen ja valmis järjestelmä, osoittaen Jumalan
lain muuttumattomuuden. Se inspiroi sydämen toivolla ja rakkaudella Jumalaan.
Armo kutsuu meitä päästä porteista sisälle Jumalan kaupunkiin ja vanhurskaus
uhrataan myöntämään jokaiselle tottelevalle sielulle täydet edut, jäsenenä
kuninkaalliseen perheeseen, taivaallisen Kuninkaan lapsena.” –Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1072.
“Ainoa synnin määritelmämme on se, mikä on Jumalan sanassa: »Synti on
laittomuus.» Se on Jumalan hallituksen perustuksena olevaa suurta rakkauden lakia
vastustava periaate.” S. t. 485.
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Vapaa tahto
5. Miksi Jumala antoi ihmiselle vapaan tahdon? Mikä yhteys on lain ja
vapauden välillä? 5. Moos. 30:19 toinen osa; Jaak. 1:25; 2:12
“Jumalalla oli valta pidättää Aadamia kielletyn hedelmän kosketuksesta, mutta jos
Hän olisi tehnyt tämän, saatana olisi alkanut syyttää Häntä Hänen mielivaltaisesta
säännöstä. Ihminen ei olisi ollut vapaa moraalin edustaja, vaan pelkkä kone.” –
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1084.
“Mutta näin eivät profeetat ja apostolit suhtautuneet Jumalan pyhään lakiin. Daavid
sanoi: »Minä tahdon alati noudattaa sinun lakiasi, aina ja iankaikkisesti. Silloin minä
vaellan avaralla paikalla; sillä sinun asetuksiasi minä kysyn.» Ps. 119: 44, 45.
Apostoli Jaakob, joka kirjoitti kirjeensä Kristuksen kuoleman jälkeen, näkee
kymmenen käskyn laissa »kuninkaallisen lain» ja tuota lakia tarkoittaen suosittelee
katsomista »täydelliseen lakiin, vapauden lakiin» (Jaak. 2: 8; 1: 25); ja
Ilmestyskirjan kirjoittaja kutsui puoli vuosisataa ristiinnaulitsemisen jälkeen
autuaiksi niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt (Hm. 22: 14 engl, käännös ja vanha
suom. käännös)…. Jumalan lakia, jota saatana on moittinut orjuuden ikeeksi,
kunnioitetaan vapauden lakina.Koetuksen kestänyt luomakunta ei koskaan enää
käänny pois Hänestä, jonka luonne on heille täydellisesti ilmaistu käsittämättömänä
rakkautena ja äärettömänä viisautena.” S. t. 462, 494.
6. Miten Jumalan laki liittyy ihmiskunnan onnellisuuteen? Ps. 119:165-167.
“Koska rakkauden laki on Jumalan hallituksen perustana, riippuu kaikkien älyllisten
olentojen onnellisuus heidän täydellisestä sopeutumisestaan sen suuriin
vanhurskauden periaatteisiin. Jumala odottaa kaikilta luoduiltaan rakkauden
palvelusta - hänen luonteensa arvostukseen perustuvaa palvelusta. Hän ei pidä
vähääkään pakollisesta kuuliaisuudesta, vaan antaa kaikille tahdon vapauden, jotta
häntä palveltaisiin vapaaehtoisesti.” P. p. 34; katso myös Suuri taistelu 484, 485.
7. Onko Jumala, joka myöntää vapaan tahdon kaikille, edelleen antava sitä
valmiiksi lunastussuunnitelmassa? Joos. 24:15, toinen osa; Ilm. 22:17; Ps.
119:47.
“Lunastustyössä ei ole mitään pakkoa. Siinä ei käytetä ulkonaisia voimakeinoja.
Jumalan Hengen vaikutuksen alaisena ihminen saa vapaasti valita, ketä hän tahtoo
palvella. Muutos, joka tapahtuu, kun sielu jättäytyy Kristukselle, on täysin
vapaaehtoinen. Synnin karkottaminen on sielun oma teko. On kyllä totta, ettei meillä
ole voimaa vapautua Saatanan vallasta, mutta kun haluamme päästä irti synnistä, ja
kun suuressa hädässämme rukoilemme voimaa ulkopuoleltamme ja yläpuoleltamme,
täyttyy sielumme Pyhän Hengen jumalallisella voimalla ja tottelee tahdon
määräyksiä täyttäen Jumalan tahtoa.” AT. 448, 449.
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“Jumala ei käytä pakkokeinoja. Rakkauden avulla hän karkottaa synnin sydämestä.
Sen avulla hän muuttaa ylpeyden nöyryydeksi, vihamielisyyden ja epäuskon
rakkaudeksi ja uskoksi.” V. s. 85.
8. Mitä Jumala käyttää täyttääkseen pelastussuunnitelmaa? Ps. 119:97; Jer.
31:3.
“Hyvän ja pahan välisen suuren taistelun historia on samoin, siitä lähtien kun se
alkoi taivaassa aina kapinan lopulliseen kukistamiseen ja synnin täydelliseen
poistamiseen asti, havainnollista esitystä Jumalan muuttumattomasta rakkaudesta.”
P. p. 11, 12.
“[Rakkaus] on leviävä luonteelta ja hiljainen sen toiminnassa, mutta vahva ja väkevä
sen tarkoituksessa voittamaan suuri pahuus. Se sulaa ja muuttaa vaikuttamisessaan,
ja se pitää hallussaan syntisen elämän ja vaikuttaa heidän sydämeensä, kun kaikki
muut keinot ovat osoittautuneet epäonnistuneiksi… Jeesus oli rauhan Prinssi. Hän
tuli maailmaan tuomaan kestävyyttä ja vaikutusvaltaa Häntä kohtaan. Viisautta ja
voimaa Hän pitää hallussaan, mutta keinot joilla Hän käytti, joilla voitti pahan, oli
rakkauden viisaus ja voima.” –Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 135, 136.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
• Kuinka Jumalan rakkaus luokitellaan?
• Missä ovat sovittu yhteen vanhurskaus ja armo?
• Miksi Jumala myöntää vapaan tahdon ihmiskunnalle?
***
3
Sapatti, 21.7.2012

Ensimmäinen sota
Muistojae
“Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja
lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat.” Ilm. 12:7.
Sota taivaassa
1. Missä alkoi ensimmäinen sota, ja miksi se tapahtui? Ilm. 12:7, 8; Jes. 14:1214.
“Vähä vähältä Lusifer tuli antaneeksi itse korotukselle sijaa mielessään… Tämä
mahtava enkeli alkoi pitää omanaan kaikkea kirkkauttaan, joka kuitenkin oli
lähtöisin Jumalasta. Vaikka hänellä olikin muuta taivaan joukkoa ylempi kunniaasema, hän ei tyytynyt siihen, vaan alkoi havitella sitä kunnioitusta, joka kuului
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yksin Luojalle. Sen sijaan että olisi Pyrkinyt suuntaamaan kaikkien luotujen
rakkauden ja kuuliaisuuden ennen muita Jumalaan, hän koetti voittaa itselleen
heidän palveluksensa ja uskollisuutensa. Ja kadehtien sitä kunniaa, minkä Isä oli
antanut Pojalleen, tämä enkeliruhtinas tavoitteli yksin Kristukselle kuuluvaa valtaa.”
P. p. 13, 14.
“Lusifer oli pahansuopa ja kateellinen Jeesusta Kristusta kohtaan…. hänen
sydämensä oli täynnä katkeruutta ja vihaa. Jumala oli ottanut Kristuksen osalliseksi
erikoiseen neuvotteluun suunnitelmistaan, joita Lusifer ei tuntenut…. Hän pyrki
itsensä Jumalan vertaiseksi…. Miksi Kristusta kunnioitettaisiin ennen häntä?”
Lunast. hist. 7, 8.
“Synti sai alkunsa itsekkyydestä. Lusifer, suojelevainen kerubi, halusi olla
ensimmäinen taivaassa.” AT. 11.
2. Onko mahdollista luodulle taistella Luojaa vastaan? Harkitse saatanan
aiheuttaman sodan motiivia. Hes. 28:14, 15.
“Synti alkoi saatanassa kun hän oli ylennetty enkeli taivaassa. Hänellä oli suuri
kunnia siellä enkelien joukossa. Ensimmäinen merkki hänen tyytymättömyydestä oli
osoitus hänen halustaan olla Jumalan kaltainen, palvoakseen häntä Jumalana. Hän
yritti väärentää Jumalan sanaa, ja vääristellä hänen hallituksensa suunnitelmaansa
enkelien edessä. Hän väitti, että Jumala ei vain säätänyt sääntöjä ja lakeja, taivaan
asukkaille. Hän edusti että Jumala ei ole epäitsekäs, eikä Kristus ole epäitsekäs,
miksi sitten enkelien pitäisi olla kuitenkin epäitsekkäitä?” –Review and Herald,
March 9, 1886.
“Suuren taistelun alusta asti saatana on koettanut antaa ihmisille väärän kuvan
Jumalan luonteesta ja nostattaa heitä kapinaan hänen lakiaan vastaan. Tässä työssä
hän näyttääkin menestyneen erinomaisesti…. Vastustaessaan Jumalan lakia saatanan
oli pakko taistella kymmenien käskyjen jokaista säädöstä vastaan.” P.p. 317, 316.
“Jumala olisi voinut tuhota Saatanan ja hänen kannattajansa yhtä helposti, kuin me
viskaamme kiven maahan, mutta Hän ei tehnyt sitä. Kapinaa ei ollut kukistettava
väkivalloin.” AT. 731.
Sota lakia vastaan
3. Minkälaisia vastalauseita Saatana esitti taivaassa, ja mitä hän jatkaa
tekemään salaisesti nykyisin? Miksi? Ps. 19:7; 119:89.
“Alusta asti suuri taistelu oli koskenut Jumalan lakia. Saatana oli koettanut todistaa,
että Jumala oli epäoikeudenmukainen, että hänen lakinsa oli virheellinen ja että
kaikkeuden menestys vaati sen muuttamista. Hyökkäämällä lakia vastaan hän aikoi
kukistaa sen Tekijän herruuden. Taistelun kestäessä nähtäisiin, olivatko jumalalliset
säädökset puutteellisia ja muutettavia vaiko täydellisiä ja muuttumattomia.” P. p. 49,
50.
“Nyt Saatana esittää väitteen, että Jumalan omalla äänellään julistama laki on
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virheellinen, että joitakin yksityiskohtia on syrjäytetty…. Koska »Herran laki on
täydellinen», on pieninkin poikkeaminen siitä paha asia. Kristus tuomitsee ne, jotka
eivät noudata Jumalan käskyjä ja opettavat toisiakin tekemään niin.” AT. 735, 285.
4. Voisiko saatana koskaan olla Luojan Jumalan vertainen? Paavinvalta on
korottanut itsensä Jumalan yläpuolelle pyrkimällä muuttamaan Hänen
pyhän lain. Mikä oli saatanan motiivi väittää, että Jumalan lakia pitää
muuttaa? Matt. 5:17-19.
“Paavikunta ei voinut korottaa itseään Jumalan yläpuolelle muulla tavalla kuin
muuttamalla hänen lakiaan…. Mutta kun sunnuntain viettäminen säädetään lailla ja
maailma saa kylliksi valoa oikean sapatin velvoituksista, silloin jokainen, joka
rikkoo Jumalan käskyn, noudattaakseen määräystä, joka ei ole korkeamman vallan
kuin Rooman kirkon antama, kunnioittaa sen kautta paavinvaltaa Jumalaa
korkeampana.” S. t. 444, 446.
Saatanan petos lain suhteen
5. Mitä petosta Saatana käytti taivaassa hyökätessään Jumalan lakia vastaan?
Saarn. 12:13; 1. Joh. 5:2, 3.
“Hän alkoi esittää epäileviä vihjauksia taivaallisia olentoja koskevista laeista antaen
heidän ymmärtää, että vaikka ne saattoivatkin olla tarpeellisia maailmojen
asukkaille, eivät enkelit korkeampina olentoina toki tarvinneet moisia rajoituksia.
Olihan heillä oma viisautensa pätevänä oppaana. Eivätkä heidän kaltaisensa olennot
voineet tuottaa häpeää Jumalalle. Olivathan kaikki heidän ajatuksensa pyhiä, eivätkä
he voineet erehtyä sen paremmin kuin Jumala itsekään.” P. p. 15, 16.
“Hän (saatana) koetti herättää tyytymättömyyttä niitä lakeja kohtaan, joiden mukaan
taivaallisia olentoja hallittiin, väittäen että ne asettivat taivaan asukkaille
tarpeettomia rajoituksia. Hän esitti, että enkelien tulisi toimia oman tahtonsa
mukaan, koska heidän luontonsa oli pyhä.” S. t. 487.
6. Verrattaessa saatanan väite että Jumalan laki on virheellinen lausunnon
kanssa, että laki on jumalallisen luonteen ilmaisu, mihin tulokseen me
tulemme? Ps. 111:7; 119:72, 126-128.
“Jumalan laki on yhtä pyhä kuin hän itsekin. Se on hänen tahtonsa ilmoitus,
luonteensa jäljennös ja jumalallisen rakkauden ja viisauden ilmaus.” P. p. 31.
“Laki on Jumalan ajatusten ilmaus, ja kun se vastaanotetaan Kristuksessa, se tulee
meidän ajatuksiksemme. Se nostaa meidät luonnollisten halujemme ja
taipumustemme voiman yläpuolelle, kiusausten yläpuolelle, jotka johtavat syntiin.
Jumala toivoo meidän olevan onnellisia, ja Hän antoi meille lain käskyt, jotta niitä
noudattaessamme voisimme tuntea iloa.” AT. 284.
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7. Mikä on saatanan väitteen tulos, että Jumalan lakia ei voida pitää? Miten
Jeesus torjuisi tuon valheen? 1. Joh. 3:4, 8.
“Suuren taistelun alkaessa Saatana oli väittänyt, ettei Jumalan lakia voinut
noudattaa, että oikeus oli ristiriidassa armon kanssa sekä että, jos lakia rikottaisiin,
syntisen olisi mahdotonta saada anteeksi.” AT. 734.
Mutta Jumala ei ole antanut yhtään sellaista käskyä, jota eivät kaikki voisi noudattaa.
Hänen lakeihinsa ei sisälly mitään järjettömiä tai itsekkäitä rajoituksia.” AT. 183.
“Saatana oli väittänyt, ettei ihmisen ollut mahdollista totella Jumalan käskyjä. Ja
totta onkin, ettemme omin voimin pysty noudattamaan niitä. Mutta Kristus otti
ihmismuodon, ja täydellisellä kuuliaisuudellaan hän todisti, että ihmisluonto
jumalallisuuteen yhtyneenä voi noudattaa jokaista Jumalan lain kohtaa.” Kr. v. 232.
Jumalan suunnitelma
8. Miksi saatana esittää Aadamin rikkomukset todisteina siitä, että Jumalan
lakia ei voi pitää? Mikä on rikkomuksen seuraus? 1. Moos. 2:17.
“Suuren taistelun alkaessa Saatana oli väittänyt, ettei Jumalan lakia voinut
noudattaa, että oikeus oli ristiriidassa armon kanssa sekä että, jos lakia rikottaisiin,
syntisen olisi mahdotonta saada anteeksi.” AT. 734.
“Hän otti hedelmän ja söi sen nopeasti. Silloin saatana riemuitsi. Hän oli tehnyt
kapinan taivaassa ja oli voittanut puolelleen kannattajia, jotka häntä rakastivat ja
seurasivat häntä hänen kapinassaan.” H. k. 167.
“Saatana oli viilannut Aadamin syntiin todistuksena siitä, että Jumalan laki oli
epäoikeudenmukainen, eikä sitä voitu noudattaa.” AT. 98.
9. Jos henkilö ei totellut Jumalan lakia tai uskoo, että on mahdotonta noudattaa
sitä, kenen puolella hän seisoo? Room. 6:16; 1. Joh. 3:8, ensim. osa
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
• Mitä Jumala olisi voinut tehdä taivaassa saatanan sodan aikana?
• Mitä sodan vastustaja on kannustamassa maan päällä, ja mitä tuloksia on
niillä, jotka seuraavat häntä?
• Tietäen, mitä Jumala aikoo tehdä hänen lakinsa kanssa sinussa, mikä sinun
halusi on?
***
4
Sapatti, 28.7.2012

Rauhan suunnitelma
Muistojae
“Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on
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istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja
rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä.” Sak. 6:13.
Hyvän sanoman lupaus
1. Jos on niin kuten saatana väitti, että on mahdotonta armahtaa sitä, joka
rikkoo Jumalan lakia, miten voisi Aadam pelastua? 1. Moos. 3:15, 21; 49:10;
Job 33:24.
“Suuren taistelun alkaessa Saatana oli väittänyt, ettei Jumalan lakia voinut
noudattaa, että oikeus oli ristiriidassa armon kanssa sekä että, jos lakia rikottaisiin,
syntisen olisi mahdotonta saada anteeksi.” AT. 734.
“Impulsiivinen ihminen hyväksyi saatanan kiusaukset ja teki juuri sen mitä Jumala
oli sanonut, ettei hänen pitäisi tehdä. Kristus, Jumalan Poika, seisoi elävien ja
kuolleiden välissä, sanoen: 'Anna rangaistuksen langeta Minun päälleni. Aion seisoa
ihmisen asemassa. Hänelle annetaan toinen mahdollisuus.” (Letter 22, February 13,
1900) …
“Jonkun aikaa Jumala viivytti koko kuolemantuomion toteuttamista, joka lausuttiin
ihmisen päälle. Saatana imarteli itseänsä, että hän olisi ikuisesti rikkonut yhteyden
taivaan ja maan välillä. Mutta tässä hän oli suuresti erehtynyt ja pettynyt. Isä oli
antanut maailman Hänen Poikansa käsiin lunastamaan sen kirouksesta ja häpeästä
Aadamin epäonnistumisen ja lankeemuksen johdosta.” –Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 1, p. 1085.
2. Vaikka jokainen on vastuussa teoistaan, minkä periaatteen Herra ottaa
käyttöön lunastuksemme hyväksi? Miksi enkelille ei ollut mahdollista kuolla
Adamin edestä ja maksaa hänen syntinsä rangaistus? Hes. 18:20, Jes. 53:4-6.
“Enkelit heittäytyivät maahan Päämiehensä jalkojen juureen ja tarjoutuivat uhriksi
ihmisen hyväksi. Mutta enkeli ei voinut hengellään maksaa velkaa; vain hänellä joka
loi ihmisen oli valta lunastaa hänet.” P. p. 45.
“Enkelitkin olivat siinä määrin innostuneet ihmisten pelastukseen, että heidän
joukossaan oli sellaisia, jotka olisivat luopuneet loistostaan ja antaneet elämänsä
hukkuvien ihmisten tähden. »Mutta», lausui enkeli seuralaiseni, »se ei hyödyttäisi
mitään». Rikkomus oli niin suuri, ettei enkelin elämä olisi kylliksi velan
maksamiseen. Vain Jumalan Pojan kuolema ja välitys työ riittäisi maksamaan velan
ja pelastamaan kadonneen ihmisen toivottomuudesta ja perikadosta.” H. k. 146.
“Koska jumalallinen laki on yhtä pyhä kuin Jumala, saattoi vain Jumalan vertainen
suorittaa sen rikkomisen sovituksen. Kukaan muu kuin Kristus ei voinut lunastaa
langennutta ihmistä lain kirouksesta ja palauttaa häntä sopusointuun taivaan kanssa.”
P. p. 43.
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Rauhan neuvottelu (sopimus)
3. Mikä kokous pidettiin taivaassa Aadamin rikkomuksen jälkeen? Sak. 6:13,
viim. osa
“Isän edessä hän puhui hartaasti syntisen puolesta, ja koko taivaan joukko odotti
tulosta sanoin kuvaamattoman kiinnostuneena. Kauan kesti tuo salaperäinen
neuvottelu — »rauhanneuvo» (Sak. 6: 13), joka koski langenneita ihmislapsia.
Pelastussuunnitelma oli laadittu ennen maan luomista, sillä Kristus on teurastettu
Karitsa »hamasta maailman perustamisesta» (Ilm.13:8). Kuitenkin täytyi jopa
kaikkeuden Kuninkaan käydä mielessään kamppailua, ennen kuin hän taipui
antamaan Poikansa kuolla syyllisen ihmissuvun puolesta… Oi sitä lunastuksen
salaisuutta! Oi sitä rakkautta, joka Jumalalla oli maailmaa kohtaan, joka ei
rakastanut häntä! Kuka voi käsittää sen rakkauden syvyyttä, »joka on kaikkea tietoa
ylempänä»? Halki loputtomien aikakausien yrittävät kuolemattomat olennot käsittää
tuon käsittämättömän rakkauden salaisuutta ihmetellen ja ihaillen sitä.” P. p. 44.
4. Mitä on ihmisen kivut verrattuna Jumalan kärsimyksiin synnin tähden? Lue
Jes. 53 ja Ps. 22 ja mietiskele sitä.
“Enkeli sanoi: »Luuletteko, että Isä luopui suuresti rakastamastaan Pojasta ilman
kamppailua? Ei, ei! Taivaan Jumala taisteli sydämessään, kun oli kysymyksessä,
joko antaa rikollisten ihmisten hukkua tai antaa kalliin Poikansa kuolemaan heidän
edestään».” H. k. 171.
“Mutta ei keihäänpisto eivätkä ristin tuskat aiheuttaneet Jeesuksen kuolemaa. Hänen
kuolinhetkellään »kovalla äänellä» päästämänsä huuto (Matt. 27: 50; Luuk. 23: 46)
ja veri- ja vesivirta, jotka vuotivat Hänen kyljestään, osoittavat, että Hän kuoli,
koska Hänen sydämensä murtui. Sieluntuskat mursivat Hänen sydämensä. Maailman
synnit surmasivat Hänet.” AT. 741.
Jumalan armo paljastui
5. Synti ei voi puhdistaa ilman Kristuksen veren vuodattamista. Mitä Adam
ymmärsi hänen lankeemuksensa jälkeen? 3. Moos. 17:11, viim. osa; Hebr.
9:22.
“Taivaan enkelit täydensivät esivanhemmillemme sen suunnitelman esittämistä, joka
oli laadittu heidän pelastuksekseen. Aadamille ja hänen elämäntoverilleen
vakuutettiin, ettei heitä suuresta synnistään huolimatta hylätty saatanan armoille.
Jumalan Poika oli tarjoutunut sovittamaan omalla hengellään heidän rikkomuksensa.
Heille suotaisiin koetusaika, ja katumalla ja uskomalla Kristukseen he voisivat
jälleen päästä Jumalan lapsiksi. Heidän syntinsä vaatima uhri ilmaisi Aadamille ja
Eevalle Jumalan lain pyhän luonteen, ja he näkivät entistä selvemmin synnin
syyllisyyden ja sen hirveät seuraukset. Tunnonvaivoissaan ja ahdistuksessaan he
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pyysivät hartaasti, ettei rangaistaisi häntä, jonka rakkaudesta he olivat saaneet kaiken
ilonsa; rangaistakoon mieluummin heitä ja heidän jälkeläisiään.” P. p. 47.
“Lunastussuunnitelmassa on oltava verenvuodatusta, sillä kuolema täytyy tulla
ihmisen synnin seurauksena. Uhratut eläimet olivat vertauskuva Kristuksesta… Ja
uhrien veren vuodattaminen myös tulee oleman sovituksen merkki. Ei ollut voima
eläinten veressä, mutta eläinten veren vuodattamisen oli merkiksi Lunastajasta, joka
jonain päivänä tulee maailmaan ja kuolee ihmisen synneistä… Aadamin katumus,
hänen surunsa osoituksena hänen rikkomuksesta ja hänen pelastuksen toivona
Kristuksen kautta, osoitettu annetuissa uhrissa, oli pettymys saatanalle.” –(Review
and Herald, March 3, 1874) Confrontation, p. 22.
6. Miksi Adam ei kuollut sinä päivänä kun hän söi kielletystä hedelmästä, sillä
Jumala oli sanonut sen tapahtuvan? 1. Moos. 2:16, 17; 3:17-19.
“Adam kuunteli kiusaaja sanoja ja antautui hänen vihjailuihinsa hän lankesi syntiin.
Miksi kuolemanrangaistus ei tullut heti täytäntöön hänen kohdallaan? Koska
lunastus oli tulossa. Jumalan ainokainen Poika vapaaehtoisesti otti ihmisen synnin
päällensä, ja teki sovituksen langenneen ihmiskunnan puolesta. Ei voinut olla mitään
anteeksiantoa synnistä, jos tätä sovitusta ei olisi tehty. Jos Jumala olisi antanut
anteeksi Aadamin synnin ilman sovitusta, synti olisi tullut ikuiseksi. Se olisi
kasvanut aina voimallisesti ja olisi ollut ilman rajoituksia .... Heti kun synti tuli oli
Vapahtaja olemassa. Kristus tiesi, että Hän tulisi kärsimään ja Hän tulisi ihmisen
sijaiseksi. Kohta sen jälkeen kun Aadam teki syntiä, Jumalan Poika esitti itsensä
ihmiskunnan Takaajaksi aivan yhtä suurella voimalla estäen tuhon syyllistyneiden
yllä, kuin Hän kuoli Golgatan ristillä.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 1, pp. 1082, 1084.
Vanhurskaus uskon kautta
7. Mitä Herra teki peittääkseen Aadamin ja hänen vaimonsa? 1. Moos. 3:21.
Katsoen viattoman olennon kuolemaa, mitä se vaikutti Aadamiin?
“Jumala sääti uhrijärjestelmän muistuttamaan ihmistä alituisesti, jotta tämä siten
tunnustaisi katuvansa syntiään ja uskovansa luvattuun Lunastajaan. Sen tuli painaa
langenneen ihmissuvun mieleen se vakava totuus, että kuolema oli synnin
aiheuttama. Ensimmäinen uhritoimitus oli Aadamille erittäin tuskallinen. Hänen
täytyi kohottaa kätensä riistääkseen elämän, jonka vain Jumala saattoi antaa. Ensi
kerran hän oli näkemässä kuolemaa, ja hän tiesi, ettei yhdenkään ihmisen tai eläimen
olisi tarvinnut kuolla, jos hän olisi pysynyt kuuliaisena Jumalalle. Ja surmatessaan
viattoman uhrieläimen häntä puistatti ajatus, että Jumalan virheettömän Karitsan
täytyi vuodattaa verensä hänen syntinsä vuoksi. Tämä tapahtuma sai hänet
tuntemaan entistä syvemmin ja elävämmin, miten suuri oli hänen rikkomuksensa,
jonka ainoastaan Jumalan rakkaan Pojan kuolema saattoi sovittaa.” P. p. 49.
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8. Miten voimme yhdenmukaistaa että karitsa on teurastettu Aadamin synnin
jälkeen, mutta nyt evankeliumin mukaan olemme pelastetut uskon kautta?
Joh. 1:29; 3:16.
“Pitäisikö usko ja teot ostaa lahjaksi pelastuksen lahja kaikille, koska Luoja on
velvollinen luotujen kohtaan. Tässä on valheen tilaisuus voidakseen hyväksyä sitä
totuudeksi. Jos joku voi ansaita pelastusta, jonkun keinolla, mitä hän voi tehdä, hän
on samassa asemassa kuin katolilaiset tehdä katumusharjoituksia synneistään.
Pelastus on osittainen velka, jonka voi ansaita kuin palkan. Jos ihminen ei voi
millään hyvillä teoilla ansaita pelastusta, niin sitten se täytyy olla täysin armolla,
jonka syntinen on saanut, koska hän uskoo Jeesukseen. Se on täysin ilmainen lahja.
Vanhurskauttaminen uskon kautta on sijoitettu yli kiistan. Ja kaikki tämä taistelu on
päättynyt, kun asia on ratkaistu, että syntinen ihminen ei voi hyvillä teoilla koskaan
hankkia iankaikkista elämää itselleen.” –Faith and Works, p. 20.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
• Aadamin rikkomuksen jälkeen mikä kokous pidettiin taivaassa?
• Vertaa ihmisen tuskaa Jumalan kärsimyksen kanssa synnin tähden.
• Miksi Adam ei kuollut sinä päivänä kun hän lankesi?
***
5
Sapatti, 4.8.2012.

Ikuisuudesta kätketty salaisuus
Muistojae
“Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen
saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on
ollut ilmoittamatta, mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten
kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon
kuuliaisuuden aikaansaamiseksi.” Room. 16:25, 26.
Neitsyestä syntynyt
1. Kuin naisen siemenenä, miten Jumalan Poika syntyi tähän maailmaan?
Miksi saatana iloitsi? 1. Moos. 3:15, Gal 4:04.
“Saatana riemuitsi, kun Jeesus luopui vallastaan ja kunniastaan jättäen taivaan. Hän
luuli, että Jumalan Poika silloin oli hänen vallassaan. Kiusaus voitti niin helposti
pyhän parin Eedenissä, että saatana toivoi voivansa voimallaan ja sukkeluudellaan
kukistaa myöskin Jumalan Pojan ja niin pelastaa oman elämänsä ja valtakuntansa.
Jos hän vain saisi Jeesuksen poikkeamaan Isänsä tahdosta, olisi hänen tarkoitus
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peränsä saavutettu.” H. k. 178.”
2. Mitä se tarkoittaa, että Jumalan Poika tulee tähän maailmaan naisen
siemenenä? Mitä hän jätti tullakseen ihmiseksi? Fil. 2:06, 7.
“Jeesus oli taivaan johtajana, yhtä Jumalan kanssa, ja silti Hän luopui Hänen
kuninkaallisesta kruunusta, kuninkaallisesta viitasta, ja puki jumaluutensa
inhimillisyyteen. Kristuksen inkarnaatio ihmisen lihassa on mysteeri… Oppi
Kristuksen inkarnaatiosta ihmisen lihassa on mysteeri, ’jopa mysteeri, joka on ollut
salattu aikojen ja sukupolvien.’ Se on suuri ja syvä jumalisuuden salaisuus. ’Sana
tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.’ Kristus otti päälleen ihmisluonnon. Ihmis
luonto on huonompi kuin taivaallinen luonto. Mikään ei näytä niin ihanalta kuin
Jumalan lähentyminen… Kristus ei teeskennellen ottanut ihmisluontoa; Hän todella
otti sen.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, pp. 1130, 1131.
Kristus ihmismuodossa
3. Miksi Kristus tuli tähän maailmaan ihmisenä? Missä määrin hän on ollut
kuin me? Joh. 1:14; Hepr 2:14.
“…Vapahtajamme puki jumaluutensa inhimillisyyteen. Hän otti käyttöön ihmisen
kyvyt, koska vain hyväksymällä nämä ihmiskunta voi ymmärtää Häntä. Vain
ihmisenä voisi lähestyä ihmiskuntaa. Hän eli Jumalan luonnetta ihmiskehossa, jonka
Jumala oli valmistanut Hänelle. Hän siunasi maailmaa eläen ihmisen lihassa
Jumalallisen elämän…” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 924.
“Olisi ollut miltei rajaton nöyryytys Jumalan Pojalle ottaa ihmisluonto silloinkin,
kun Aadam oli synnittömänä Eedenissä. Mutta Jeesus tuli ihmismuotoon, kun
ihmissuku oli heikentynyt neljän tuhannen synnissä vietetyn vuoden aikana. Kuten
jokainen Aadamin Poika Hän otti vastaan suuren perinnöllisyyslain vaikutuksen
seuraukset. Mitä nämä seuraukset olivat, näkyy hänen maallisten esivanhempiensa
historiasta. Hän tuli tämän perinnöllisyyden alaisena osallistumaan suruistamme ja
kiusauksistamme ja antamaan meille esimerkin synnittömästä elämästä.” AT. 34.
4. Miksi Jeesus tuli maan päälle ja otti päälleen ihmisluonnon, joka oli 4000
vuoden aikana synnistä heikentynyt? Hepr 2:15-17.
“Saatana oli osoittanut Aadamin syntiin todistuksena siitä, että Jumalan laki oli
epäoikeudenmukainen, eikä sitä voitu noudattaa. Ihmisluonnossa Kristuksen oli
sovitettava Aadamin epäonnistuminen.…. Saatana esittää Jumalan rakkauden lain
itsekkyyden lakina. Hän selittää, että meidän on mahdoton noudattaa sen
vaatimuksia. Hän syyttää Jumalaa esivanhempiemme lankeemuksesta ja kaikesta
tuskasta, mitä se toi mukanaan, ja saa näin ihmiset pitämään Jumalaa synnin,
kärsimysten ja kuoleman aiheuttajana. Jeesuksen oli paljastettava tämä petos.
Meidän kaltaisenamme ihmisenä Hänen olisi annettava esimerkki kuuliaisuudesta.
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Tämän vuoksi Hän otti päälleen meidän luontomme ja läpikävi meidän
kokemuksemme. »Sen tähden piti Hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi.»
Hepr. 2: 17..… Eikä Hän käyttänyt hyväkseen mitään muuta voimaa, kuin mikä
vapaasti tarjotaan meille.… Hänen elämänsä todistaa, että meidänkin on mahdollista
noudattaa Jumalan lakia..” AT. 98, 13, 14.
Esimerkki ja todisteet
5. Jos Kristuksen ihmismuoto oli erilainen tai olisi ollut hyötyä, joita meillä ei
ole, voiko Hän olla meille esikuvana ja antaa esimerkin, että me myös
voimme pitää Jumalan lakia? Joh. 13:15, 1 Piet 2:21.
“He, jotka väittävät, että Kristukselle ei ollut mahdollista tehdä syntiä, eivät voi
uskoa, että hän todella otti päälleen ihmisluonnon. Mutta eikö Kristus oikeasti ollut
kiusattu, paitsi saatanasta erämaassa, myös läpi hänen elämänsä lapsuudesta
miehuuteen? Kaikissa kohdissa Häntä kiusattiin kuin me olemme kiusattuja, ja koska
Hän menestyksekkäästi vastusti kiusausta kaikissa muodoissa, Hän antoi ihmiselle
hyvän esimerkin, ja sen kautta, mitä Kristus on tehnyt runsaasti, voimme tulla
osallisiksi jumalallisesta luonnosta, välttäen maailma himon tuhon.” –(MS 141,
1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 929.
6. Saatanan väite vastaan, että synnin takia emme voi pitää Jumalan lakia,
kuka antaa todisteita siitä, että se voidaan pitää? Mieti tätä Kristuksen
ihmismuodon suhteen. Room 3:10; Joh. 8:46, 14:30.
“Kirjeitä on tullut minulle väittäen, että Kristus ei voinut olla samanlaisessa
luonnossa kuin ihminen, sillä jos Hän olisi, Hän olisi langennut myös kiusauksiin.
Jos Hänellä ei ollut ihmisen luonnetta, Hän ei olisi voinut meidän esimerkkinämme.
Jos Hän ei ollut osallinen luontoomme, Hänellä ei olisi ollut kiusauksia niin kuin
ihmisillä on. Jos Hänelle ei olisi ollut mahdollista antaa periksi kiusaukselle, Hän ei
olisi voinut olla meidän tukenamme. Se on vakava tosiasia, että Kristuksen tuli
taistella taisteluja kuin ihminen, ihmisen puolesta. Hänen kiusauksensa ja voitto
kertovat meille, että ihmiskunnan on kopioitava esimerkki; Ihmisen täytyy tulla
osalliseksi jumalallisesta luonnosta.” –(Review and Herald, February 18, 1890)
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1082.
7. Miten Raamattu kutsuu niitä, jotka kieltävät Kristuksen ihmisluonteen? 1
Joh. 4:2, 3, 2. Joh. 1:7.
“Kristuksen voitto ja kuuliaisuus oli todellisessa ihmismuodossa. Meidän
päätelmissä, teemme paljon virheitä, koska meillä on virheelliset käsitykset
Herramme ihmisluonnon suhteen. Kun annamme Hänen ihmisluonnolle valtaa,
jonka ei ole mahdollista ihmiselle Hänen taistelussa saatanan kanssa, tuhoamme
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Hänen inhimillisyyden täydellisyyden. Hänen armonsa ja voimaa Hän antaa kaikille,
jotka ottavat Hänet uskossa vastaan. Kristuksen kuuliaisuuteen Hänen Isäänsä oli
sama tottelevaisuus, jota vaaditaan ihmiseltä. Ihminen ei voi voittaa saatanan
kiusauksia ilman jumalallista voimaa yhdistettynä Häneen. Siis Jeesus Kristus voi
antaa jumalallisen voiman otteen. Hän ei tullut maailmamme osoittamaan
kuuliaisuutta pienempänä Jumalana suurempaa Jumalaa kohtaan, vaan ihmisenä
totella Jumalan pyhää lakia, ja näin hän on meidän esimerkkinämme.” - (MS 1,
1892) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 929.
8. Mitä Jeesuksen elämä ja taivaallinen pyhäkkö paljastavat? Hepr. 4:15.
“Niin kauan kuin ei ole mahdollista antaa periksi, kiusaus ei ole kiusaus.
Kiusauksessa voitetaan kun ihminen toimii väärin voimakkaan vaikutuksen alaisena,
tietäen, että hän voi tehdä sen, kestäen, uskon kautta pitäen kiinni jumalallisesta
voimasta. Tämä oli koettelemus, jonka kautta Kristuksen piti käydä. Hän ei ole
kiusattu kaikissa kohdissa, niin kuin ihminen on kiusattu, kun Hän ei ollut hänen
mukaansa. Hän oli vapaa agentti, asetettu koeajalle, kuten Adam, ja kuten jokainen
ihminen. Hänen viimeisinä hetkinä, kun riippui ristillä, hän koki niin suuressa
määrin, mitä ihmisen on koettava kampailussa syntiä vastaan. Hän tajusi kuinka
pahaksi ihminen voi tulla antamalla periksi synnille. Hän tajusi sen kauhean
seurauksen Jumalan lain rikkomuksesta, sillä koko maailman pahuus oli Hänen
päällänsä.” –(The Youth’s Instructor, July 20, 1899) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 5, p. 1082.
“Vaikka Kristus koki pitkään kestäviä ja kauheita kiusauksia, Hän ei epäonnistunut
tai masentunut. Hän taisteli taistelun meidän puolestamme, ja ilman horjumista. Jos
Hän olisi antanut periksi kiusaukselle, ihmissuku olisi menetetty.... Minkälainen
tapaus oli tämä, kun Kristus otti Aadamin aseman ja kesti testin, jossa Adam oli
epäonnistunut, ja tämän teon avulla asettaa ihmistä epäsuosiollisesta asemasta
löytämään armoa Jumalan edessä, jossa hän voisi voittaa oman velkansa hyväksi
Jeesuksen ansioilla. Hänen nimessään ja armonsa kautta ihminen voi olla voittajana,
niin kuin Kristus oli voittaja. Kristuksessa jumaluus ja ihmisyys yhdistyivät, ja ainoa
tapa, jolla ihminen voi olla voittajana on tulla osalliseksi jumalallisesta luonnosta....
Jumaluus ja ihmisyys on yhdistetty ihmisessä, jolla on Kristuksen Henki.” - Sons
and Daughters of God, p. 24.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
• Mikä on Jumalan salaisuus, joka oli piilossa maailman luomisesta?
• Miten Kristuksen ihmisluonto on sama kuin meidän?
• Mikä on perusero meidän ja Kristuksen kokemuksen välillä?
Mietiskely
“Jos haluamme tutkia suurta ongelmaa, ohjatkaamme järkemme kaikkein
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ihmeelliseen asiaan, joka kerran on tapahtunut maan päällä tai taivaassa; Jumalan
Pojan inkarnaatiosta. Jumala antoi Poikansa kuolemaan, syntisen ihmisen edestä
häpeällisellä kuolemalla. Hän, joka oli komentaja taivaallisissa kartanoissa jätti
syrjään Hänen kuninkaallinen viittansa ja kuninkaallisen kruununsa ja puki
jumaluutensa ihmisyyteen, tuli tähän maailmaan seisoen ihmisrodun kärjessä kuin
malli-mies. Hän alensi itsensä kärsimään ihmissuvun kanssa, kärsiäkseen vaivaa
kaikissa heidän koettelemuksissa.” –(MS 76, 1903) …
“‘Koska lapset ovat osallisia lihasta ja verestä, Hän myös itse osallistui samaan. Hän
ei voinut tulla enkelin muodossa; sillä ellei hän tapaisi ihmistä kuin ihmisenä, ja
todistaisi Hänen yhteydestä Jumalaan, että jumalallista voimaa ei annettu Hänelle eri
tavalla, kuin se annetaan meille. Hän ei voinut olla täydellinen esimerkki meille. Hän
tuli nöyränä, jotta vaatimattomimmallakaan maan päällä ei voisi olla mitään
puolustusta, omasta köyhyydestä tai tietämättömyydestä, ja sanoa, näiden asioiden
johdosta en voi totella Jehovan lakia. Kristus laittoi jumaluutensa ihmisyyden päälle,
että ihmiskunta voi koskettaa ihmisyyttä; että Hän eläisi inhimillisesti ja kärsiä
kaikkia ihmisten koettelemuksia ja ahdistuksia. Hän oli kiusattu kaikissa kohdissa
samoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hänen ihmisyydessä Hän ymmärsi
kaikki kiusaukset, jotka tulevat ihmiselle.” –(MS 21, 1895) Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 7, pp. 904, 925.
***
6
Sapatti, 11.8.2012

Voitto ristillä
Muistojae
“Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja kallisti
päänsä ja antoi henkensä.” Joh. 19:30.
Kärsimystä synnin johdosta
1. Mikä aiheutti Jeesukselle suurta tuskaa Getsemanessa ja ristillä? Miten
voimme verrata Hänen kuolemansa marttyyrien kuoleman kanssa? Matt.
26:38, 39, Mark. 15:34.
“Kuolemanpelko ei Häntä painanut. Eivät myöskään ristin kärsimykset tai häpeä
aiheuttaneet Hänen sanomattomia tuskiaan. Kristus oli kärsimysten mies, mutta
Hänen kärsimyksensä aiheutti tietoisuus synnin kauheudesta ja se, ettei ihminen
totuttuaan siihen enää nähnyt sen hirvittävyyttä. Kristus näki, miten lujan otteen
synti oli saanut ihmissydämeen ja miten harvat halusivat vapautua sen vallasta. Hän
tiesi, että ilman Jumalan apua ihmiskunta joutuisi kadotukseen, ja Hän näki monen
tuhoutuvan, vaikka apua oli runsaasti saatavissa.” AT. 725.
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“Marttyyrien kuolema ei voi kestää mitään vertailua Jumalan Pojan kärsimyksien
kanssa. Meidän pitäisi saada laajempia ja syvempiä näkemyksiä Jumalan rakkaan
Pojan elämän kärsimyksestä ja kuolemasta. Kun nähdään sovitus oikein, saamme
käsittää, että sielujen pelastumisella on ääretön arvo.... Jos Kristuksen kärsimykset
olisivat yksin fyysisen tuskan johdosta, silloin Hänen kuolemansa ei olisi ollut enää
tuskallisempi kuin joidenkin marttyyrien. Mutta Jumalan rakkaan Pojan ruumiillinen
kipu oli vain pieni osa Hänen tuskaansa. Maailman synnit olivat Hänen päällänsä…”
–Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 215, 214.
2. Saiko saatana jotain valtaa Jeesukseen? Miksi Saatana aiheutti Hänen
ristiinnaulitsemisen, tietäen että se sinetöisi hänen tappionsa? Joh. 8:46,
14:30; Hepr. 4:15.
“Nyt kiusaaja oli ryhtynyt viimeiseen kauheaan kamppailuun. Hän oli valmistunut
tähän Kristuksen toiminnan kolmena vuotena. Nyt oli hänellä kysymyksessä kaikki.
Jos hän tässä joutuisi tappiolle, olisi kaikki toivo vallasta mennyttä, maailman
valtakunnat tulisivat lopullisesti kuulumaan Kristukselle ja Saatana itse
kukistettaisiin ja heitettäisiin ulos. Mutta jos Kristus voitettaisiin, tulisi koko
maailma Saatanan valtakunnaksi ja ihmiskunta joutuisi ainiaaksi hänen valtaansa.”
AT. 662.
3. Mikä aiheutti eniten tuskaa Jeesukselle? Mikä muu tehostutti Hänen
kärsimyksensä? Luuk. 22:48, Joh. 13:38, Luuk. 23:21, 23.
Se on täytetty
4. Mitä Jeesuksen viimeinen huuto ristillä tarkoitti? Joh. 19:30. Mitä paljastui
kun vertaamme Jeesuksen sanat ristillä saatanan väitteen kanssa, että
Jumalan pyhää lakia ei voi pitää? 1. Joh. 5:3.
“Todistaessaan Jumalan lain muuttumattomaksi Golgatan risti samalla julistaa koko
maailmankaikkeudelle, että synnin palkka on kuolema. Kuolevan Vapahtajan
huudossa: »Se on täytetty», oli ennustus saatanan kuolemasta. Kauan kestänyt suuri
taistelu oli silloin ratkaistu ja pahan lopullinen hävittäminen varmistettu.” S. t. 494.
“Kun Kristus huusi: "Se on täytetty" koko taivas riemuitsi voitosta. Taistelu
Kristuksen ja saatanan välillä pelastussuunnitelman toteuttamiseen suhteen päättyi.
Saatanan henki ja hänen töitään oli juurtunut syvälle ihmislasten mieleen. Sillä
saatana on saanut valtaan maailmaan, ja olisi ollut kuolema maailmalle. Leppymätön
viha, jota hän tunsi Jumalan Poikaa vastaan paljastui hänen toiminta tavoista, kun
Jeesus oli maan päällä. Kristuksen pettäminen, tutkiminen ja ristiinnaulitseminen oli
kaikki langenneen vihollisen suunnitelma. Hänen vihansa aiheutti Jumalan Pojan
kuoleman, jossa tuli esille saatanan kaksisuuntainen luonne ja paljastui kaikille
älyllisille luoduille, jotka eivät langenneet syntiin.”–(Spirit of Prophecy, vol. 3, pp.
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183, 184) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1149.
“Jumalan rakkaus ilmaistaan koko maailmankaikkeudelle. Tämän maailman ruhtinas
heitetään ulos. Saatanan Jumalaa vastaan esittämät syytökset tehdään tyhjiksi.” AT.
602.
“Kristus otti päällensä lain kirouksen, kärsi sen rangaistuksen. Suunnitelman viedään
loppuun ja sen tarkoitus on asettaa ihminen siihen asemaan, jossa hän voisi pitää
Jumalan lakia. Lunastajan ansioiden kautta tulemme hyväksytyksi; ja Hänen uhrinsa
kautta laki on kirkastettu.” –(Review and Herald, April 22, 1902) …
“Kristus kantoi rangaistuksen ihmisen menneisyyden rikkomuksen vuoksi, sekä
välittämällä ihmiselle oman vanhurskautensa, teki mahdolliseksi ihmiselle pitää
Jumalan pyhää lain.” –(MS 126, 1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 6, pp. 1096, 1092.
Pelastuksen arvo
5. Mikä suuri arvo pelastuksella on Kristuksen kärsimyksien valossa? Matt.
26:38, 39; Luuk. 22:44.
“Jotta voidaan täysin ymmärtää pelastuksen arvon, on välttämätöntä ymmärtää, mitä
se maksaa. Rajoitettujen tietojen seurauksena Kristuksen kärsimysten suhteen monet
antavat alhaisen arvion suuresta sovituksentyöstä. Ihana suunnitelma ihmisen
pelastuksesta toi Isä Jumalan äärettömällä rakkaudella. Tässä jumalallisessa
suunnitelmassa nähdään kaikkein hienoin osoitus Jumalan rakkaudesta langenneen
ihmiskunnan puolesta. Tällainen rakkaus ilmenee Jumalan lahjassa rakkaan Pojan
kautta, josta pyhät enkelitkin hämmästyvät. Kun Jumalan Poika polvistui rukoukseen
Getsemanen puutarhassa, henkisen tuskan johdosta Hänen huokosista tippui hiki
kuin suuria veripisaroita. Täällä kauhea suuri pimeys ympäröi Häntä. Maailman
synnit olivat Hänen päällänsä. Hän kärsi syyllisyyden ihmisen sijasta niin kuin
Hänen Isänsä lain rikkojana. Tämä oli kiusauksen näyttämö… Hän oli ottanut
kärsimyksen malja syyllistyneen ihmisen huulilta ja ehdotti juoda sen itse, ja sen
tilalle antaa ihmiselle siunauksen maalia. Viha, joka olisi vallannut ihmisen oli nyt
pysynyt Kristuksessa. Tämä salaperäinen malja vapisi Hänen kädessään.” –
Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 200, 203.
6. Mitä Kristuksen kärsimys ja tuska tuo meille? Jes. 53:4, 5.
“Ei ainoastaan ristiin kuolemalla, Kristus täytti työnsä ihmisten pelastamiseksi.
Häpeä, kärsimys ja nöyryytys olivat osa Hänen tehtäväänsä. ’Hän on haavoitettu
meidän rikkomustemme tähden, Hän oli runneltu meidän pahain tekojemme tähden:
Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me
olemme paratut.’ Tämän rangaistuksen Kristus kantoi syntiin syyllistyneiden edestä;
Hän on maksanut jokaisen ihmisen rangaistuksen ja siksi Hän voi lunastaa jokaisen
sielun, vaikka olisi langenneessa tilassa, jos hän haluaa hyväksyä Jumalan lain
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Hänen vanhurskauden vakiona.” –(MS 77, 1899) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 4, pp. 1147, 1148.
“Kristus on antanut Henkensä jumalallisena voimana voittamaan kaikki perityt ja
hankitut taipumukset pahaan ja painamaan seurakuntaan Hänen oman luonteensa.”
AT. 649.
Täydellinen voitto
7. Mitä tuloksia Jeesuksen voitolla on taivaassa ja maan päällä? Kol. 2:15.
“Saatana esittää Jumalan rakkauden lain itsekkyyden lakina. Hän selittää, että
meidän on mahdoton noudattaa sen vaatimuksia. Hän syyttää Jumalaa
esivanhempiemme lankeemuksesta ja kaikesta tuskasta, mitä se toi mukanaan, ja saa
näin ihmiset pitämään Jumalaa synnin, kärsimysten ja kuoleman aiheuttajana.
Jeesuksen oli paljastettava tämä petos. Meidän kaltaisenamme ihmisenä Hänen olisi
annettava esimerkki kuuliaisuudesta. Tämän vuoksi Hän otti päälleen meidän
luontomme ja läpikävi meidän kokemuksemme…. Hän kesti jokaisen koetuksen,
johon me joudumme. Eikä Hän käyttänyt hyväkseen mitään muuta voimaa, kuin
mikä vapaasti tarjotaan meille. Ihmisenä Hän kohtasi kiusauksen ja voitti Jumalan
antamassa voimassa… Hänen elämänsä todistaa, että meidänkin on mahdollista
noudattaa Jumalan lakia.” AT. 13, 14.
“Kristuksen voiton tulisi rohkaista hänen seuraajiaan taistelemaan miehekkäästä
syntiä ja saatanaa vastaan.” S. t. 500.
8. Miten Kristus sai voiton Saatanasta? Luuk. 23:46; Hebr. 5:08.
“Äkkiä pimeys hälveni ristin ympäriltä, ja Jeesus huusi kirkkaalla äänellä, ikään kuin
pasuunan pauhinalla, joka näytti kaikuvan kautta koko luomakunnan: »Se on
täytetty.» »Isä, Sinun käsiisi minä annan henkeni.» Valo ympäröi ristiä, ja
Vapahtajan kasvot loistivat kirkkaina kuin aurinko. Sitten Hän painoi päänsä
rintaansa vasten ja kuoli. Kauhean pimeyden keskellä, ikään kuin Jumalan
hylkäämänä, Kristus oli tyhjentänyt pohjaan saakka ihmistuskien maljan. Noina
kauheina hetkinä Hän oli luottanut aikaisemmin saamaansa todistukseen Isän
hyväksymisestä. Hän tunsi Isänsä luonteen, Hän ymmärsi Hänen
oikeudenmukaisuutensa, armonsa ja suuren rakkautensa. Uskon kautta Hän luotti
Häneen, jota Hän aina oli iloiten totellut. Ja kun Hän kuuliaisena jättäytyi Jumalalle,
hävisi tunne Isän suosion menettämisestä. Uskon kautta Kristus oli voittaja.” AT.
728, 729.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
• Mieti, mikä ero oli Kristuksen ja marttyyrien kärsimyksien välillä.
• Kuinka suurta tuskaa aiheutti Kristukselle opetuslasten jättäminen ja
ihmisten luopumus?
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• Mitä tuloksia Hänen synnittömän elämä ja kuolema sai aikaan?
Mietittäväksi
“Saatana johdatti ihmiset syntiin, ja lunastussuunnitelmaa ruvettiin toteuttamaan.
Neljäntuhannen vuoden ajan Kristus työskenteli ihmisen kohottamiseksi ja Saatana
hänen tuhoamisekseen ja alentamisekseen. Ja katselijana oli koko
maailmankaikkeus. Kun Jeesus tuli maailmaan, Saatanan valta oli Häntä
vastustamassa. Siitä ajasta alkaen, kun Hän lapsena syntyi Beetlehemissä, anastaja
toimi Hänen tuhoamisekseen. Kaikin mahdollisin tavoin hän koetti estää Jeesusta
esittämästä täydellistä lapsuutta, nuhteetonta miehuutta, pyhää palvelusta ja
virheetöntä uhria. Mutta hän joutui tappiolle. Hän ei voinut johtaa Jeesusta syntiin.”
AT. 731.
***
7
Sapatti, 18.8.2012

Käärmeen pää rikki poljettu
Muistojae
“Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen
siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä
kantapäähän.".” 1. Moos. 3:15.
Vastustajan tappion
1. Milloin ennustus toteutui, että naisen siemen on polkeva rikki saatanan
pään? 1. Moos. 3:15, Kol. 2:14, viim. osa 15.
“Kristus taivutti päänsä ja kuoli, mutta Hän pysyi lujana uskossaan ja
kuuliaisuudessaan Jumalaa kohtaan. »Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa
sanovan: 'Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja Hänen
Voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä
meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.'» Ilm. 12: 10. Saatana näki, että häneltä
riistettiin hänen valepukunsa. Hänen hallituksensa paljastettiin lankeamattomille
enkeleille ja koko maailmankaikkeudelle. Hän oli osoittautunut murhaajaksi.….
Kristus ei antanut henkeään, ennen kuin Hän oli suorittanut sen työn, jota Hän tuli
tekemään, ja kuolinhetkellään Hän huudahti: »Se on täytetty!» Joh. 19: 30. Taistelu
oli voitettu. Hänen oikea kätensä ja pyhä käsivartensa olivat hankkineet Hänelle
voiton. Voittajana Hän pystytti lippunsa ikuisille kukkuloille. Eikö enkelien
keskuudessa vallinnut ilo? Koko taivas riemuitsi Vapahtajan voitosta. Saatana oli
lyöty ja tiesi menettäneensä valtansa. Enkeleille ja lankeamattomille maailmoille
huuto »Se on täytetty» oli hyvin tärkeä. Se merkitsi heille kuten meillekin, että suuri
Sapattikoululäksyt

25

3 neljännes 2012

lunastustyö oli täytetty. He osallistuvat meidän kanssamme Kristuksen voiton
hedelmistä.” AT. 733, 730.
Saatana karkotettiin taivaasta
2. Mikä saatanan petos paljastui Kristuksen ristillä? Luuk. 2:35.
“Vasta Kristuksen kuollessa paljastui Saatanan todellinen luonne selvästi enkeleille
ja lankeamattomille maailmoille. Tuo pääluopio oli niin taitavasti verhoutunut
petokseen, etteivät pyhät olennotkaan olleet ymmärtäneet hänen periaatteitaan. He
eivät olleet selvästi nähneet hänen kapinansa luonnetta… Hän paljasti silloin, että
hänen kapinansa todellinen tarkoitus oli syöstä Jumala valtaistuimelta ja tuhota
Hänet, jonka välityksellä Jumalan rakkaus ilmaistiin…. Saatana näki, että häneltä
riistettiin hänen valepukunsa. Hänen hallituksensa paljastettiin lankeamattomille
enkeleille ja koko maailmankaikkeudelle. Hän oli osoittautunut murhaajaksi.
Vuodattamalla Jumalan Pojan veren hän oli iäksi menettänyt taivaallisten olentojen
myötätunnon.” P. p. 730, 40, 733.
3. Jumalan Pojan ristiinnaulitsemisen jälkeen saatana heitettiin ulos taivaasta.
Mikä oli tuloksena? Ilm. 12:9, 10.
“Jumalan lain vastustaminen sai alkunsa taivaan kartanoissa, Luciferista, suojavasta
kerubista .... Sitten syttyi sota taivaassa, ja saatana, joilla oli myötätuntoa heitä
kohtaan heitettiin ulos.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, pp. 972,
973.
“Kristus taivutti päänsä ja kuoli, mutta Hän pysyi lujana uskossaan ja
kuuliaisuudessaan Jumalaa kohtaan. »Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa
sanovan: 'Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja Hänen
Voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä
meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.'» Ilm. 12: 10.” AT. 733.
“Saatana, veljien syyttäjä poistettiin taivaasta kun Kristuksen suuri työ tuli suoritettu
loppuun antaen Hänen elämänsä.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7,
pp. 973.
4. Saatana oli poistettu taivaasta, jonka arkkienkeli Mikael kukisti. Kuinka
sitten hän voisi jatkaa syyttämään veljiä Jumalan edessä? Job 1:6, 7; Joh.
12:31.
“Kun ihmisestä tuli saatanan vanki, menetti hän valtansa voittajalleen. Näin
saatanasta tuli »tämän maailman jumala» (2Kor. 4: 4). Hän on anastanut itselleen
maan herruuden, mikä alkuaan annettiin Aadamille. Mutta maksamalla uhrillaan
syntivelan Kristus ei ainoastaan lunastaisi ihmistä, vaan myös saisi takaisin hänen
menettämänsä herruuden. Kaiken, minkä ensimmäinen Aadam menetti, palauttaa
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toinen ennalleen.” P. p. 47.
“Saatana on veljien syyttäjä, ja se on hänen henkensä, joka yllyttää ihmisiä
tarkkaamaan Herran kansan erehdyksiä ja puutteita sekä saattamaan ne julkisuuteen,
samalla kun sen hyvät työt vaieten sivuutetaan. Hän on aina toimessa, kun Jumala
tekee työtä sielujen pelastukseksi. Kun Jumalan pojat tulivat Herran eteen, tuli
saatanakin heidän kanssaan.“ S. t. 398.
Armon valtakunta
5. Milloin saatana menettää tämän maan hallitseminen? Tämän
seurauksena, minkä valtakunta perustettiin? Jes 61:2, Hebr. 4:16; Matt.
4:17; Luuk. 17:21.
“Saatanan valta oli se, joka Aadamilta oli riistetty, mutta Aadam oli Luojan
sijaishallitsija.” AT. 109.
“Armon valtakunta perustettiin heti ihmisen lankeemuksen jälkeen, syntisen suvun
lunastamista varten laaditun suunnitelman mukaan. Se oli silloin olemassa Jumalan
suunnitelmassa ja lupauksissa; ja uskon kautta ihmiset voivat tulla sen alamaisiksi.
Mutta vasta Kristuksen kuolemassa se lopullisesti vahvistettiin.” S. t. 334.
“Tästä lähin hänen työnsä oli rajoitettua. Minkä asenteen hän sitten ottikin, hän ei
enää voinut odottaa enkeleitä, kun he tulevat taivaan saleista, ja syyttää heidän
edessään Kristuksen veljiä siitä, että he olivat puetut pimeyden verhoihin ja synnin
saastaan. Viimeinenkin side Saatanan ja taivaan joukkojen välillä oli katkennut.” AT.
733.
6. Mitä armon valtakunnan kansalaiset saa lahjaksi? Ef. 1:7; 1. Piet 5:10.
“Laki vaatii vanhurskautta — vanhurskasta elämää ja täydellistä luonnetta, mutta
nämä puuttuvat ihmiseltä. Hän ei voi täyttää Jumalan pyhän lain vaatimuksia. Mutta
Kristus tuli maailmaan ihmisenä, eli pyhää elämää ja kehitti täydellisen luonteen.
Nämä Hän tarjoaa vapaana lahjana kaikille, jotka tahtovat ottaa ne vastaan. Hänen
elämänsä lasketaan ihmisten elämäksi. Näin he saavat entiset syntinsä anteeksi
Jumalan pitkämielisyyden tähden. Sitä paitsi Kristus varustaa ihmiset Jumalan
ominaisuuksilla. Hän muovaa ihmisluonteen jumalallisen luonteen kaltaiseksi,
hengellisen voiman ja kauneuden ihanaksi rakennelmaksi. Näin lain vanhurskaus
täyttyy Kristukseen uskovassa.” AT. 734, 735.
7. Mitä muita petoksia saatana on levittänyt vastustaakseen armon
valtakuntaa? Dan. 7:25, Hoos. 8:1.
“Silloin Saatana esitti toisen petoksen. Hän selitti, että armo teki vanhurskauden
tyhjäksi ja että Kristuksen kuolema kumosi Hänen Isänsä lain. Jos laki olisi voitu
muuttaa tai kumota, ei Kristuksen olisi tarvinnut kuolla. Mutta lain kumoaminen
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olisi merkinnyt rikkomuksen ikuistamista ja olisi antanut maailman Saatanan
valtaan. Jeesus ripustettiin ristille siksi, että lakia ei voitu muuttaa ja ihminen voitiin
pelastaa vain sen määräyksiä noudattamalla. Kuitenkin Saatana esitti juuri sen
keinon, jolla Kristus vahvisti lain, sen tuhoamisena. Tätä on koskeva viimeinen
kamppailu Kristuksen ja Saatanan välisessä taistelussa.” AT. 735.
“Kaikkien hyvän vihollinen on kääntynyt tienviitan ympäri, niin että se osoittaa
polun tottelemattomuuteen eikä polkua onneen .... Hän on ajatellut muuttaa ajat ja
lain.” –(Review and Herald, April 17, 1900) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 4, p. 1172.
8. Kuinka kauan hänen sotansa Jumalan lakia vastaan jatkuu? Jes. 24:5 Ps.
74:10, 94:3.
“Ihmiset tulevat varmasti asettamaan lakinsa Jumalan lakeja vastaan. He koettavat
pakottaa toisten omaatuntoa, ja koettaessaan saada lakinsa väkipakolla voimaan he
tulevat sortamaan lähimmäisiään. Taistelu Jumalan lakia vastaan, joka alkoi jo
taivaassa, tulee jatkumaan ajan loppuun asti. Jokainen ihminen joutuu koetukselle.
Koko maailman on ratkaistava, totellako vai olla tottelematta. Jokaisen on tehtävä
valintansa Jumalan lain ja ihmisten lakien välillä. Siinä vedetään rajaviiva. Tulee
olemaan vain kaksi joukkoa. Jokaisen luonne tulee kehittymään loppuun asti, ja
kaikki tulevat osoittamaan, ovatko he asettuneet uskollisten tai kapinoitsijain
puolelle.” AT. 736.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
• Milloin Saatanan pään poljetan rikki?
• Milloin armon valtakunta alkaa, ja mikä etuoikeus sen kansalaisilla on?
• Millaisia ovat saatanan petokset nykyisin?
***
8
Sapatti, 25.8.2012

Seurakunta Kristuksen edustajana
Muistojae
“Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan
seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.” Matt. 16:18.
Seurakunnan perustaminen
1. Mitä Kristus perusti maan päälle Hänen edustajanansa? Matt. 16:18, Ef.
5:25.
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“Nyt oli otettava ensimmäinen askel sen seurakunnan järjestämiseksi, jonka
Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tuli olla Hänen edustajansa maan päällä.” AT.
268.
“‘Hänessä asuu koko täyteys jumaluus ruumiillistuneena." Ihmisten on
ymmärrettävä, että Jumaluus kärsi ja upposi Golgatan tuskien alle. Kuitenkin Jeesus
Kristus, jonka Jumala antoi maailman lunnaita varten osti seurakunnan omalla
verellään.”–(MS 153, 1898) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 907.
“Kristus antoi kalliin henkensä perustaakseen seurakunnan, joka kykenisi
huolehtimaan murheellisista, kiusatuista sieluista.” AT. 619.
2. Taivaaseen astumisensa jälkeen minkä pyynnön Jeesus esittää Jumalalle
seurakunnan puolesta, jonka Hän oli perustanut maan päälle? Ef. 1:23, 5:25,
27.
“Heti taivaaseen nousun jälkeen Jeesus esitti itsensä Jumalan valtaistuimen edessä,
osoittaen häpeän ja julmuuden merkit Hänen otsansa, Hänen kätensä ja jalkansa.
Mutta Hän kieltäytyi ottamasta vastaan kunnian kruunua, ja kuninkaallista viittaa, ja
Hän myös kieltäytyi enkelien palvonnasta, kuin Hän oli kieltäytynyt Marian
kunnianosoituksesta, kunnes Isä todistaisi, että Hänen uhrinsa on hyväksytty.
“Hänellä oli myös pyyntö koskien Hänen valittujansa maan päällä. Hän halusi, että
yhteys on selvästi määritelty, ja tämän jälkeen Hänen lunastetuilla olisi tuki taivaassa
Isän edessä. Hänen seurakuntansa on perusteltava ja hyväksyttävä ennen kuin Hän
voisi hyväksyä taivaallisen kunnian .... Näin selkeällä tavalla Kristus pyysi
seurakunnan puolesta, samastaen Hänen kiinnostuksensa heidän kanssaan, ja
kannattavuudella, rakkaudella ja uskollisuudella vahvempi kuin kuolema, heidän
etunsa.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1150.
Saatanan raivo
3. Ketä vastaan Saatanan raivo keskittyi Kristuksen ylösnousemukseen
jälkeen? Miksi? Ilm. 12:12, 13; Apt. 8:1.
“Jumala on asettanut seurakunnan välikappaleekseen pelastamaan ihmisiä. Se
järjestettiin palvelemaan, ja sen tehtävänä on evankeliumin vieminen maailmaan.
Jumalan suunnitelmana on alusta asti ollut, että hänen seurakuntansa tulee heijastaa
maailmalle hänen täyteyttään ja ylenpalttisuuttaan. Seurakunnan jäsenten, jotka hän
on kutsunut pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa, tulee ilmentää hänen kunniaansa.
Seurakunta on Kristuksen armon rikkauden varastopaikka, ja seurakunnan kautta
tulee Jumalan rakkaus lopullisesti ja täysin jopa »taivaallisten hallitusten ja valtojen
tietoon» (Ef. 3: 10).” Ap. teot 11.
“Varhaisen seurakunnan historia todistaa Vapahtajan sanojen toteutuneen. Maan ja
syvyyden voimat järjestäytyivät Kristuksen seuraajia ja siten häntä itseään vastaan…
Vainon tulet sytytettiin. Kristityiltä riistettiin heidän omaisuutensa ja heidät ajettiin
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ulos kodeistaan. He saivat kestää »monet kärsimysten kilvoitukset». Hebr. 10: 32.
He saivat »kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta». Hebr. 11: 36.
Hyvin monet joutuivat sinetöimään todistuksensa verellään. Ylimykset ja orjat,
rikkaat ja köyhät, oppineet ja oppimattomat, kaikki surmattiin armotta.” S. t. 39.
4. Missä ja kuinka kauan seurakunta oli pakenemassa saatanan vainon tähden?
Mikä tarjosi apua seurakunnalle? Ilm. 12:14-16.
“Sellaisen henkilön välityksellä, joka sanoi olevansa »teidän veljenne, joka teidän
kanssanne olen osallinen ahdistukseen» (Ilm. 1:9), Kristus ilmoitti seurakunnalleen,
mitä kaikkea tämä joutuisi kärsimään hänen tähtensä. Luoden katseensa pitkiin
pimeyden ja taikauskon vuosisatoihin tuo iäkäs karkotusvanki näki lukemattomien
kärsivän marttyyrikuoleman totuudenrakkautensa tähden. Mutta hän näki myös, että
Herra, joka vahvisti varhaisia todistajiaan, ei hylkäisi uskollisia seuraajiansa niinä
vainon vuosisatoina, jotka heidän olisi läpäistävä ennen aikojen loppua. »Älä pelkää
sitä, mitä tulet kärsimään», Herra julisti. »Katso, perkele on heittävä muutamia teistä
vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa. Ole
uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun» (Ilm. 2: 10).”
Ap. teot 450, 451.
“Vaino kohtasi uskollisia suuremmalla raivolla kuin milloinkaan aikaisemmin, ja
maailma muuttui laajaksi taistelutantereeksi. Vuosisatojen aikana Kristuksen
seurakunta löysi turvapaikan syrjäisistä ja yksinäisistä piilopaikoista.” S. t. 59.
Turvakaupungin pelastamiseksi
5. Mikä jalo tehtävä Kristus antaa seurakunnalle? Matt. 16:19.
»Taivasten valtakunnan avaimet» ovat Kristuksen sanat. Kaikki Pyhän Raamatun
sanat ovat Hänen sanojaan, ja ne sisältyvät tähän. Näillä sanoilla on valta avata ja
sulkea taivas. Ne selittävät, millä ehdoilla ihmiset otetaan vastaan tai hylätään. Näin
niiden työ, jotka saarnaavat Jumalan sanaa, on joko elämän tuoksu elämäksi tai
kuoleman lemu kuolemaksi. Heidän tehtävänsä tulokset vaikuttavat ikuisuuteen
asti.” AT. 397.
“Jumalalla on seurakunta maan päällä, joka korottaa poljetun lain ja esittää
maailmalle Jumalan Karitsan, joka ottaa pois maailman synnit. Seurakunta on
Kristuksen armon rikkauksien säilyttäjä, ja seurakunnan kautta myös lopussa
osoitetaan Jumalan ääretön rakkaus maailmaa kohtaan, joka valkenee Hänen
kunniasta.” –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 50.
“Seurakunta on Jumalan linnoitus, hänen turvakaupunkinsa kapinoivassa
maailmassa. Mikä tahansa seurakunnan pettäminen on myös hänen kavaltamistaan,
joka on ostanut ihmiskunnan ainokaisen Poikansa verellä.” Ap. teot 12.
6. Minkä osan pelastussuunnitelmasta Kristus saa aikaan seurakuntansa
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kautta? Mitä hienoa työtä tehdään aivan lopussa? Ef. 3:9, 10.
“Hengellisen pimeyden kausina Jumalan seurakunta on ollut kuin vuorelle
rakennettu kaupunki. Aikakaudesta toiseen ja sukupolvien seuratessa toisiaan taivaan
puhtaat opit ovat tulleet ilmoille sen rajojen sisäpuolella. Vaikka seurakunta voi
näyttää heikolta ja puutteelliselta, se on kuitenkin Jumalan erikoisen huolenpidon
kohteena. Se on hänen armonsa näyttämö, jossa hän niin mielellään osoittaa sydämiä
muuttavan voimansa.” Ap. teot 13.
“Jumalalla on seurakunta maan päällä, joka korottaa poljetun lain ja esittää
maailmalle Jumalan Karitsan, joka ottaa pois maailman synnit.” –Testimonies to
Ministers and Gospel Workers, p. 50.
“Seurakunta tulee kohtamaan vielä vaikeita aikoja… Mutta vaikka se tulee
kohtamaan harhaoppeja ja vainoja, vaikka sen on taisteltava uskottomien ja luopiota,
vastaan, kuitenkin Jumalan avulla se polkee saatanan pään rikki. Herralla on ihmisiä,
niin uskollisia kuin teräs, ja usko niin luja kuin graniittikallion. He ovat Hänen
todistajia maailmassa, Hänen välikappaleita tehdäkseen erityisen, ihanan työn Hänen
valmistuksen päivänä.” –Testimonies for the Church, vol. 4, pp. 594, 595.
Naisen siemenestä jäljelle jääneet
7. Ketä
vastaan
saatana valmistautuu taistelemaan
viimeisessä
hyökkäyksessä? Mitä valmisteluita jokaisen Jumalan lapsen tarvitsee tehdä
tähän viimeiseen yhteenottoon? Ilm. 12:17, Ef. 6:11, 12.
“Kristuksen vanhurskauden sota-asussa seurakunta on käyvä viimeiseen
taisteluunsa. »Kauniina kuin kuu, kirkkaana kuin päivänpaiste, peljättävänä kuin
sotajoukot» (Kork.v. 6: 10) se on lähtevä kaikkeen maailmaan, voittajana ja
voittamaan.” P. ja k. 503.
“Kristitty on tunnustava aina, että hän on ostettu hinnalla, seistäkseen mukana
Prinssi Immanuelin verisen lipun alle, taistella hyvä uskon kilvoitus, ja tarttua kiinni
iankaikkiseen elämään. Hän paljastaa Kristuksen maailmalle. Itsensä kieltäminen,
uhrautuvaisuutta, myötätuntoa, rakkautta, jotka ilmenivät Kristuksen elämässä,
toistuvat Hänen seuraajien elämässä. Voidakseen tehdä tämän, meidän täytyy laittaa
päällemme koko Jumalan sota-asu.” –Bible Echo, January 1, 1893.
“Kukaan meistä ei voi koskaan saada Jumalan sinettiä, kun meidän luonteessamme
on yksi täplä tai tahra siihen. Se jää meidän kanssamme korjaamaan puutteemme
luonteissamme, puhdistamaan sielun temppeli jokaisesta saastaisuudesta. Sitten
Ehtoosade lankeaa meille, sade lankesi jo opetuslapsille Helluntaipäivänä. –
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 214.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
• Mietiskele että Kristuksen kuolema perusti Hänen valtakuntansa ja
seurakuntansa.
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• Mikä on seurakunnan tehtävä maan päällä?
• Kuinka seurakunta haavoitta saatanan pään?
“Evankeliumin sanoma ei voita yhtäkään sielua Kristukselle, eikä löydä tietä
yhdellekään sydämelle, ilman saatanan pään haavoittamista.” –Testimonies for the
Church, vol. 4, p. 595.
***
9
Sapatti, 1.9.2012

Laittomuuden salaisuus
Muistojae
“Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule,
ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen
lapsi.” 2. Tess. 2:3.
Kannattajien luopumus
1. Mitä liittolaista saatana käyttää tuhotakseen Jumalan lain ja seurakunnan?
2. Tess. 2:3, 4; Dan. 7:8.
“Saatanalla on suuri liittolainen, hänen seurakuntaansa. Kristus kutsuu heidät
saatanan synagogasta, koska jäsenet ovat synnin lapsia. Saatanan kirkon jäsenillä on
jatkuvasti hylkäämmässä Jumalan lakia, ja sekoittamaan eron hyvän ja pahan välillä.
Saatana työskentelee suurvaltana ja sen kautta tottelemattomuuden lapsien kautta
korottamaan uskon petosta ja luopumusta totuutena ja uskollisuutena. Ja tällä
hetkellä hänen saatanallinen inspiraation valtaa toimivia virastoja tekemään suurta
kapinaa Jumalaa vastaan, joka alkoi taivaassa.” –Testimonies to Ministers and
Gospel Workers, p. 16.
2. Profetian mukaan, mitä saatana tekee välikappaleidensa kautta? Ilm. 12:13,
14, Dan. 8:12, 13.
“Luopumuksen kautta langenneet ihmiset ja langenneet enkelit ovat samassa
konfederaation liitossa toimimaan hyvää vastaan. He ovat yhdistyneet epätoivoiseen
seuraan. Hänen pahojen enkelinsä kautta, saatana pyrki muodostamaan liiton
julkisesti hurskaiden miesten kanssa, ja näin hän hapattaa Jumalan seurakuntaa.” –
(Review and Herald, September 14, 1897) Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 4, p. 1142.
“Paavikunta heitti totuuden maahan, kuten Raamatussa oli ennustettu. Jumalan laki
tallattiin alas tomuun, samalla kun ihmisten perimätietoja ja tapoja korotettiin.” S. t.
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68.
3. Mikä suunnitelma saatanalla on, jota on pyrkinyt toteuttamaan edustajiensa
kautta? Dan. 7:25.
“Herra on selkeästi määritellyt tien Jumalan kaupunkiin, mutta suuri luopio on
muuttanut tienviittaa koskien väärä sapattia. Hän sanoo: "Minä työskentelen Jumalan
tarkoituksia vastaan. Minä valtuutan oman edustajani, laittomuuden ihmisen,
poistamaan Jumalan muistomerkin, seitsemännen päivän sapatin. Niin minä näytän
maailmalle, että Jumalan pyhitetty ja siunattu päivä on muuttunut. Tämä päivä ei saa
elää ihmisten mielissä. Minä hävitän muistin siitä. Aion sijoittaa sen sijaan päivän,
joka ei ole merkillinen päivä, joka ei voi olla merkkinä Jumalan ja hänen kansansa
välillä. Minä johdan ihmisiä, jotka hyväksyvät tämän päivän sijoittamaan sille
pyhyyden, jonka Jumala antoi seitsemälle päivälle. Edustajani kautta minä korotan
itseäni… Tottelemattomuuden kautta Jumalan asettama sapattia kohtaan, minä
aiheutan Hänen laille halveksuntaa.’” –(Review and Herald, April 17, 1900)
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, pp. 1171, 1172.
Pyhäkön halventaminen
4. Koska maallisen pyhäkön seremoniat päättyivät Kristuksen kuolemaan,
mikä on pyhäkkö, joka "poljettiin jalkojen alle" ja olisi puhdistettava 2300
päivää kuluttua? Matt. 27:51; Hebr. 9:24; Dan. 8:13, 14.
“Jumalan laki. Maanpäällinen pyhäkkö rakennettiin »sen kaavan mukaan, minkä
Mooses oli nähnyt». »Majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet» Paavali katsoo
valmistuneina olevan »taivaallisten kuvat» (Ap.t. 7: 44; Hebr. 9: 21,23). Ja Johannes
sanoo nähneensä taivaallisen pyhäkön. Tämä pyhäkkö, jossa Jeesus palvelee
hyväksemme, on se suuri alkuperäiskappale, josta Mooseksen rakentama pyhäkkö
oli jäljennös.” P. p. 335.
“Raamattu antaa selvän vastauksen kysymykseen: »Mikä on pyhäkkö?» Sana
»pyhäkkö» sellaisena, kuin sitä Raamatussa käytetään, tarkoittaa ensiksi sitä
ilmestysmajaa, jonka Mooses rakensi taivaallisten asiain vertauskuvaksi, ja toiseksi
sitä »oikeaa majaa» taivaassa, johon maallinen pyhäkkö viittasi. Kristuksen
kuollessa vertauskuvallinen palvelus päättyi. »Oikea maja» taivaassa on uuden liiton
pyhäkkö. Ja koska Dan. 8: 14:ssa oleva ennustus on toteutunut uuden liiton aikana,
täytyy siinä esitetyn pyhäkön olla uuden liiton pyhäkkö. Ennustuksessa mainittujen
2300 päivän päättyessä vuonna 1844 ei maan päällä ollut mitään pyhäkköä, sillä
maallinen pyhäkkö oli lakannut olemasta aikoja sitten. Siten ennustuksen sanat:
»Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö asetetaan jälleen
oikeuteensa» [engl. kään. muk.: »sitten pyhäkkö puhdistetaan»] epäilemättä
tarkoittavat taivaassa olevaa pyhäkköä.” S. t. 416.
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5. Miten Saatanan agentit tallaavat taivaallisen pyhäkön ja taistelevat Jumalaa
vastaan? Dan. 8:11, 12.
“Rooman kirkon valtaan nousu merkitsi pimeiden aikojen alkua. Mitä enemmän sen
valta lisääntyi, sitä synkemmäksi kävi pimeys. Kristuksen, tosi perustuksen, sijasta
uskottiin Rooman paaviin. Sen sijaan, että syntien anteeksiantamuksen ja ikuisen
pelastuksen toivo olisi pantu Jumalan Poikaan, kansa katsoi paaviin sekä pappeihin
ja prelaatteihin, joille paavi oli jakanut valtaansa. Kansalle opetettiin, että paavi on
heidän maanpäällinen välittäjänsä ja ettei kukaan voisi lähestyä Jumalaa paitsi hänen
kauttaan, ja vieläpä että hän oli heille Jumalan asemassa ja että häntä sen vuoksi oli
sokeasti toteltava. Hänen määräyksestään poikkeaminen oli riittävä syy rikkojien
sieluihin ja ruumiisiin kohdistuvalle ankarimmalle mahdolliselle rangaistukselle…
Kansaa ei opetettu ainoastaan katsomaan paaviin välimiehenään, vaan luottamaan
omiin töihinsä syntiensä sovittamiseksi“ S. t. 59, 60.
“Niin kutsuttu pyhien esirukous on suurin valhe, jonka voidaan keksiä. Papeilla ja
johtajilla ei ole oikeutta tulla Kristuksen ja sielujen väliin joiden edestä Hän on
kuollut, ikään kuin investoidaan Vapahtajan ominaisuuksia, ja pystytään antaa
anteeksi rikkomuksia ja syntejä.” –(MS 128, 1897) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 7, p. 913.
“Vielä tarvittiin eräs keksintö, jotta Rooma voisi hyötyä kannattajiensa pelosta ja
paheista. Tähän tarkoitukseen sepitettiin aneoppi…. Kansalle opetettiin myös, että
maksamalla kirkolle rahaa he saattoivat vapauttaa itsensä synnistä ja samoin pelastaa
kuolleiden ystäviensä sielut, jotka olivat kiduttavien liekkien vallassa….
Epäjumalinen messu-uhri oli syrjäyttänyt Herran ehtoollisen raamatullisen
asetuksen.” S. t. 62.
Uusi petos
6. Millä petoksella saatana esiintyy näinä päivinä? 2. Piet. 2:1; Kol. 2:8.
“Tulevaisuudessa kaikenlainen harhaanjohtava on nousussa, ja me haluamme hyvän
perustan jaloillemme. Haluamme vankat pilarit rakennukselle. Neulakaan ei saa
poistaa, minkä Herra on perustanut. Vihollinen tuo vääriä teorioita, kuten oppi ettei
ole pyhäkkö. Tämä on yksi niistä kohdista, josta tulee olemaan poislähtö uskosta.
Mistä me löydämme turvallisuutta, ellemme pysy totuuksissa, jotka Herra on antanut
viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana? –Evangelism, p. 224.
“Kristuksen välitystyö ihmisten hyväksi taivaallisessa pyhäkössä on yhtä olennainen
osa pelastussuunnitelmasta kuin hänen kuolemansa ristillä. Kuolemallaan hän aloitti
sen työn, jota hän kuolleista nousemisensa jälkeen meni saattamaan päätökseen
taivaassa.” S. t. 481.
7. Miten taivaallinen pyhäkkö jossa Jeesus
seurakuntaan maan päällä? Hebr. 8:2; 9:9, 23, 24.
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“Taivaaseen astumisensa jälkeen Vapahtajamme oli määrä aloittaa toimintansa
ylimmäisenä pappinamme. Paavali sanoo: »Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn
kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt
ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme» (Hebr. 9:24).
Kristuksen toiminnassa tulisi olemaan kaksi suurta vaihetta, jotka kumpikin täyttivät
tietyn ajanjakson ja oman määrätyn paikkansa taivaallisessa pyhäkössä. Sitä
kuvaavasti jakautui maanpäällinenkin pyhäkköpalvelus kahteen vaiheeseen,
päivittäiseen ja vuotuiseen palvelukseen, ja pyhäkössä oli näille kummallekin
omistettu oma osastonsa.” P. p. 357.
“Jumalan seurakunta maan päällä on yhtä Jumalan seurakunnan kanssa taivaassa.
Uskovat maan päällä ja taivaalliset olennot, jotka eivät ole koskaan langenneet
muodostavat yhden seurakunnan. Jokainen taivaallinen älykkyys on kiinnostunut
pyhien kokouksista maan päällä, jotka kokoontuvat palvelemaan Jumalaa. Taivaan
sisäpihalla kuuntelevat Kristuksen todistajan todistukset esipihalla maan päällä.” –
Testimonies for the Church, vol. 6, p. 366.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
• Mihin kauhea oppositio vääryyden salaisuus viittaa?
• Mitä agentteja saatana käyttää sotkeakseen taivaallisen pyhäkön?
• Miksi väite, että taivaallinen pyhäkköä ei ole, on niin vaarallinen?
“Useita vakavia yrityksiä tehtiin heidän uskonsa kumoamiseksi. Jokainen voi
helposti käsittää, että jos maallinen pyhäkkö oli taivaallisen pyhäkön vertauskuva,
sen arkissa oleva laki oli taivaallisen pyhäkön arkissa olevan lain tarkka jäljennös.
Silloin taivaallista pyhäkköä koskevan totuuden vastaanottamiseen sisältyi myös
Jumalan lain vaatimusten tunnustaminen ja velvollisuus noudattaa neljännen käskyn
määräämää lepopäivää. Tässä oli sen katkeran ja määrätietoisen vastustuksen
salainen syy, joka kohdistui Kristuksen palvelusta taivaallisessa pyhäkössä esittävien
raamatunpaikkojen sopusointuiseen tulkintaan. Ihmiset koettivat sulkea sen oven,
jonka Jumala oli avannut ja avata sen oven, minkä hän oli sulkenut. Mutta »hän, joka
avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa», oli sanonut: »Katso, minä
olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea.» Ilm. 3: 7, 8. Kristus oli
avannut oven kaikkein pyhimpään, ryhtyessään siellä suorittamaan palvelusta. Tästä
taivaallisen pyhäkön avoimesta ovesta loisti valo, ja neljännen käskyn nähtiin
kuuluvan pyhäkön arkissa olevaan lakiin. Sitä, minkä Jumala oli vahvistanut, ei
kukaan ihminen voinut kumota.” S. t. 432, 433.
***
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10
Sapatti, 8.9.2012

Uuden ajan koittaa
Muistojae
“Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan
sydänpäivään saakka.” Sananl. 4:18.
Sanansaattajia on valittu palauttamaan totuutta
1. Profetian mukaan, mitä tapahtui totuuden kanssa vuosisatojen aikana? Dan.
8:12; 2. Tess. 2:3, 7. Kuka oli kallisarvoinen välikappale, jota Herra
palauttamaan totuuden neljännellätoista vuosisadalla?
“Pimeyden hetket olivat kulumassa loppuun, ja monissa maissa näkyi aamunkoiton
merkkejä. Neljännellätoista vuosisadalla nousi Englannissa »uskonpuhdistuksen
aamutähti». John Wycliff ei ollut uskonpuhdistuksen edelläkävijä ainoastaan
Englannissa vaan myös koko kristikunnassa. Hänen suotiin julistaa Roomaa vastaan
niin voimakas vastalause, ettei se ollut milloinkaan unohtuva. Tällä vastalauseella
alkoi taistelu, joka oli tuova vapauden yksilöille, seurakunnille ja kansoille… Hän
näki, että Rooma oli hyljännyt Jumalan sanan ihmisten perimätiedon tähden, ja syytti
pelottomasti papistoa sen syrjäyttämisestä. Hän vaati, että Raamattu oli jälleen
annettava kansalle ja palautettava sen arvovalta kirkossa. Hän oli taitava ja innokas
opettaja sekä kaunopuheinen saarnaaja. Lisäksi hänen jokapäiväinen elämänsä oli
havainnollinen esitys julistetuista totuuksista. Hänen raamatuntuntemuksensa, hänen
älykkyytensä, hänen puhdas elämänsä sekä hänen järkkymätön rakkautensa ja
oikeamielisyytensä tuottivat hänelle yleistä arvonantoa ja luottamusta. Monet olivat
tulleet tyytymättömiksi entiseen uskontoonsa nähdessään Rooman kirkossa
vallitsevan vääryyden, ja he tervehtivät salaamattomalla ilolla niitä totuuksia, joita
Wycliff toi päivänvaloon; mutta paavilliset johtajat täyttyivät vihalla, kun näkivät
tämän uskonpuhdistajan saavan suuremman vaikutusvallan kuin heillä itsellään oli.”
S. t. 85, 86.
2. Mikä totuus palautui Martti Lutherin uskonpuhdistuksen työn kautta?
Room. 1:17, Joh. 3:16, 17; Hab. 2:4.
“Paavi oli käskykirjeessään hiljattain luvannut synninpäästön kaikille, jotka
nousisivat polvillaan »Pilatuksen portaita» ylös. Väitettiin että Vapahtajamme kulki
niitä pitkin jättäessään roomalaisen oikeussalin, ja että ne oli kuljetettu
yliluonnollisella tavalla Jerusalemista Roomaan. Luther nousi eräänä päivänä hartain
mielin näitä portaita, kun yhtäkkiä ukkosen kaltainen ääni tuntui sanovan hänelle:
»Vanhurskas on elävä uskosta.» Room. 1:17. Hän hypähti seisaalleen ja kiiruhti
Sapattikoululäksyt

36

3 neljännes 2012

paikalta häpeän ja kauhun valtaamana. Tämä teksti ei koskaan kadottanut voimaansa
hänen elämässään. Tästä hetkestä lähtien hän näki selvemmin kuin koskaan ennen,
kuinka petollista oli luottaa ihmistekoihin pelastuskeinoina ja kuinka välttämätöntä
oli jatkuvasti uskoa Kristuksen ansioihin… Lutherin julistama sanoma oli
kallisarvoinen niille suurille kuulijajoukoille, jotka syvällä hartaudella kuuntelivat
hänen sanojaan. He eivät olleet koskaan ennen kuulleet sellaista opetusta. Iloinen
sanoma Vapahtajan rakkaudesta sekä vakuutus anteeksiannosta ja rauhasta hänen
sovittavan verensä kautta ilahduttivat heitä ja synnyttivät heissä kuolemattomuuden
toivon…. Syttyi valo, joka oli leviävä kaikkiin maihin ja kirkastuva jatkuvasti aina
ajan loppuun saakka. Mutta valo ja pimeys eivät sovi yhteen. Totuuden ja valheen
välillä on alituinen taistelu. Toisen tukeminen ja puolustaminen on toisen
ahdistamista ja kukistamista.” S. t. 129, 130.
3. Mikä totuus on erityisesti korostettu Wesley veljesten avulla? 3. Moos. 19:2;
1. Tess. 4:3.
“Jumalan armo Kristuksessa on kristityn toivon perustus, ja tämä armo ilmenee
Kristukselle kuuliaisessa elämässä. Wesley pyhitti elämänsä niiden suurten
totuuksien saarnaamiseen, jotka hän oli vastaanottanut. Hän julisti, että
vanhurskauttaminen uskosta Kristuksen sovittavaan vereen ja Pyhän Hengen sydäntä
uudistava voima tuottavat hedelmää Kristuksen antaman esimerkin mukaisessa
elämässä…. Täten Wesley, saarnatessaan evankeliumia Jumalan armosta, koetti
Mestarinsa tavoin tehdä lain suureksi ja ihanaksi. Hän suoritti uskollisesti sen työn,
jonka Jumala oli hänelle antanut, ja hän sai myös nähdä ihania seurauksia.” S. t. 251,
257.
“Jumala vaatii sinulta täydellistä mukautumista hänen lakiinsa. Siitä laista kaikuu
hänen äänensä, joka sanoo sinulle: pyhemmäksi, yhä pyhemmäksi.” Ap. teot 435.
Uskonpuhdistuksen menestys
4. Minkä varoituksen Jumala antoi seurakunnalle uskonpuhdistuksen jälkeen?
Ilm. 3:1, 2. Kenet Jumala lähettää uskonpuhdistajana?
“William Millerin ja hänen työtoveriensa tehtäväksi annettiin sanoman julistaminen
Amerikassa. Tästä maasta tuli suuren adventtiliikkeen keskus. Täällä ensimmäisen
enkelin sanomaa koskeva ennustus toteutui selvimmin. Millerin ja hänen
työtovereittensa kirjoitukset vietiin kaukaisiin maihin. Mihin hyvänsä
lähetyssaarnaajat olivat maapallolla tunkeutuneet, sinne lähetettiin iloinen sanoma
Kristuksen pikaisesta takaisintulosta. Kauas ja laajalle levisi iankaikkisen
evankeliumin sanoma: »Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen
tuomionsa hetki on tullut.».” S. t. 373, 374.
“Jumala lähetti enkelinsä vaikuttamaan erään maan viljelijän sydämeen,
maanviljelijän, joka ei ollut uskonut raamattua, saaden hänet tutkimaan ennustuksia.
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Jumalan enkelit kävivät useasti tämän valitun miehen luona ohjaamassa hänen
ymmärrystään ja selvittämässä hänelle ennustuksia, jotka olivat aina olleet himmeitä
Jumalan kansalle.” H. k. 253.
5. Minkä valtavan kokemuksen tekivät ne, jotka kuulivat William Millerin
julistaman sanoman? Ilm. 14:6, 7.
“Kaikkialla, missä sanomaa julistettiin, se teki kansaan syvän vaikutuksen. Syntiset
katuivat, itkivät ja rukoilivat anteeksi syntejään ja ne, jotka olivat harjoittaneet
elämässään epärehellisyyttä, koettivat, mikäli mahdollista, sovittaa kaiken.
Vanhemmat tunsivat suurta levottomuutta lastensa tähden. Ne, jotka ottivat vastaan
sanoman, työskentelivät kääntymättömien ystäviensä ja sukulaistensa hyväksi, ja
tuntien sielussaan vakavan sanoman painavaa edesvastuuta he varoittivat ja
kehottivat heitä valmistautumaan Ihmisen Pojan tulolle… Tuhannet johdettiin
käsittämään totuutta, jota William Miller saarnasi, ja Jumalalle herätettiin
sanansaattajia, jotka julistivat sanomaa Elian Hengessä ja voimassa… Heidän
todistuksensa oli tarkoitettu herättämään seurakuntia, vaikuttamaan voimakkaasti
niihin sekä paljastamaan niiden todellisen luonteen.” H. k. 258, 259.
“Syntiset kysyivät itkien: »Mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?» Ne, jotka olivat
olleet epärehellisiä, halusivat hyvittää vääryytensä. Kaikki, jotka olivat löytäneet
rauhan Kristuksessa, toivoivat hartaasti muidenkin osallistuvan samasta
siunauksesta. Vanhempien sydämet kääntyivät heidän lastensa puoleen ja lasten
sydämet heidän vanhempiensa puoleen. Ylpeyden ja umpimielisyyden muodostamat
esteet poistuivat. Sydämellisiä tunnustuksia tehtiin, ja perheen jäsenet työskentelivät
lähimpiensä ja kalleimpiensa pelastamiseksi. Usein kuului hartaan rukouksen ääni.
Kaikkialla oli ahdistettuja, rukoilevia sieluja. Monet kamppailivat koko yön
rukouksessa, saadakseen vakuutuksen syntiensä anteeksiannosta tai voidakseen
auttaa sukulaisiaan ja naapureitaan kääntymykseen.” S. t. 375.
Uskonpuhdistus meidän päivinämme
6. Koska suuri sovituspäivä on menossa taivaallisessa pyhäkössä vuodesta
lokakuu 22, 1844, miten suuri uskonpuhdistustyö on tehtävä Jumalan
kansan keskuudessa tänään? Joel 02:12, 13, 16; Mal. 3:2, 3.
“Tätä suurta päivää silmällä pitäen Jumalan sana kehottaa juhlallisin ja syvästi
vaikuttavin sanoin hänen kansaansa nousemaan hengellisestä horrostilastaan ja
etsimään hänen kasvojaan katuvin ja nöyrin sydämin. »Puhaltakaa pasuunaan
Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on
vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä.» »Kuuluttakaa pyhä paasto,
kutsukaa koolle juhlakokous. Kootkaa kansa, pitäkää pyhä seurakuntakokous,
kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset; lähteköön ylkä huoneestansa
ja morsian kammiostansa. Eteisen ja alttarin välillä itkekööt papit, jotka toimittavat
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Herran palvelusta.» »Kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten,
itkien ja valittaen. Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää
Herran, teidän Jumalanne, tykö; sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen
ja armosta rikas ja hän katuu pahaa.» Jooel 2: 1, 15—17, 12, 13. Kansan
valmistamiseksi kestämään Jumalan suurena päivänä oli suoritettava suuri
uudistustyö. Jumala näki, että monet hänen omikseen tunnustautuvat eivät
rakentaneet ikuisuutta varten, ja armossaan hän päätti lähettää varoitussanoman
herättämään heidät horrostilastaan ja saattamaan heidät valmistautumaan Herran
tulolle.” S. t. 298, 299.
7. Mitä tyypillistä tapahtui sovituspäivänä? 3. Moos. 23:26-32; 4. Moos. 29:7.
Mitä ne, jotka elävät sovituspäivän aikana pitäisi kirjaimellisesti tehdä?
“Tästä vertauskuvallisesta palveluksesta voi oppia tärkeitä sovitusta koskevia
totuuksia…. Jokaisen oli kuritettava itseään paastolla tämän sovituspalveluksen
aikana. Kaikki askareet oli jätettävä, ja koko Israelin seurakunnan oli vietettävä
päivä vakavasti nöyryyttämällä itsensä Jumalan edessä, rukouksin, paastoin ja syvin
sydämen tutkisteluin.” S. t. 420.
“Kristus puhdistaa taivaalliseen temppelin kansan synnistä, ja meidän on
työskenneltävä sopusoinnussa Hänen kanssa maan päällä, puhdistamassa sielumme
temppeli sen moraalisesta saastaisuudesta.” –Review and Herald, February 11, 1890.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
• Kenet Herra valitsi sanansaattajaksi palauttamaan totuuden?
• Mitä totuuksia uskopuhdistajat Martin Luther ja John Wesley palauttivat?
• Miten Jumalan kansa pitää elää tosiasiallisen sovituspäivän aikana
valmistautuakseen ikuisuutta varten?
“Herra pyytää teitä menemään korkeammalle, päästääksemme pyhempiin tasoihin.
Teidän on saavutettava syvempi kokemus kuin se mitä olette edes ajatelleet
saavuttaa .... ’Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu
kirkastumistaan sydänpäivään saakka.’ Sananl. 4:18... Sen jälkeen kun teimme
parannuksen synneistämme, ja tunnustimme ne, ja on saatu anteeksi, pitää edelleen
oppia Kristuksesta, kunnes saavutamme täyden keskipäivän ja täydellisen
evankeliumin uskon.” –Testimonies for the Church, vol. 8, pp. 317, 318.
***
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11
Sapatti, 15.9.2012

Ensimmäisen enkelin sanoma
Muistojae
“Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen
evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja
sukukunnille ja kielille ja kansoille.” Ilm. 14:6.
Taivaan sanomia
1. Kuinka merkittäviä ovat kolmen enkelien sanomat? Ilm. 14:6-12. Millaisen
suojan ne tarjoavat Jumalan kansalle lopun aikana?
“Minulle osoitettiin kolme porrasaskelta - ensimmäisen, toisen ja kolmannen
enkelien sanomat. Enkeli seuralaiseni sanoi: »Voi sitä joka näistä sanomista siirtää
lankun tai liikuttaa naulaakaan. Näiden sanomien oikein ymmärtäminen on
ratkaisevan tärkeä. Sielujen kohtalo riippuu tavasta, millä sanomat vastaanotetaan.»
Minä sain jälleen seurata näitä sanomia, ja minä näin, miten kalliilla hinnalla
Jumalan kansa oli ostanut kokemuksensa… Monet näkivät näissä enkelien
sanomissa täydellisen sopusoinnun ja ottivat ne järjestyksessä vastaan iloiten niistä
sekä seurasivat Jeesusta uskon kautta taivaalliseen pyhäkköön. Nämä sanomat
esitettiin minulle ikään kuin Jumalan kansan ankkurina. Ne, jotka ymmärtävät ja
vastaanottavat sanomat, varjeltuvat, niin etteivät saatanan lukuisat viettelykset voi
viedä heitä mukanaan.” H. k. 286, 287, 284.
2. Miksi sisar Ellen G. White sanoo, että meidän pitää tutkia kolmen enkelien
sanomat? Matt. 7:26.
“Monilla niistä, jotka omaksuivat kolmannen enkelin sanoman, ei ollut kokemusta
kahdessa edellisessä sanomassa. Saatana ymmärsi tämän ja kiinnitti heihin karsaan
katseensa aikoen kukistaa heidät; mutta kolmas enkeli osoitti heille kaikkein pyhintä
ja ne, joilla oli kokemusta edellisissä sanomissa, neuvoivat heille tietä taivaalliseen
pyhäkköön… Samoin täytyy niiden, joilla ei ole ollut kokemusta ensimmäisen ja
toisen enkelin sanomissa, saada ne toisilta, joilla on kokemus ja jotka ovat
seuranneet sanomia alusta alkaen.” H. k. 284, 211.
3. Mitä ensimmäinen enkeli julistaa? Selitä ensimmäisen enkelin sanoma
William Millerin adventti liikkeen suhteen, jossa hän julisti, että Jeesus
palaisi maan päälle keväällä 1844. Ilm. 10:8, 9.
“William Millerin ja hänen työtoveriensa tehtäväksi annettiin sanoman julistaminen
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Amerikassa. Tästä maasta tuli suuren adventtiliikkeen keskus. Täällä ensimmäisen
enkelin sanomaa koskeva ennustus toteutui selvimmin… Kauas ja laajalle levisi
iankaikkisen evankeliumin sanoma: »Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia,
sillä hänen tuomionsa hetki on tullut.» Niiden profetioiden todistus, jotka näyttivät
osoittavan, että Kristuksen tuleminen tapahtuisi keväällä 1844, vaikutti syvästi
ihmisten mieliin. Sanoman edetessä valtiosta valtioon heräsi kaikkialla laajaperäistä
innostusta.” S. t. 373, 374.
Ihmeellinen kokemus
4. Kuten Joonan kokemus, mikä oli Jeesuksen pikaisen tulemisen sanoman
vastaus, kun Miller ja hänen toverinsa saarnasivat sitä? Ilm. 10:8, 9, Joona
3:3-5.
“Raamatun yksinkertaiset, suorat todistukset, joihin liittyi Pyhän Hengen voima,
olivat niin vakuuttavia, että vain harvat voivat ne kokonaan hyljätä.” S. t. 374.
“Kaikkialla, missä sanomaa julistettiin, se teki kansaan syvän vaikutuksen. Syntiset
katuivat, itkivät ja rukoilivat anteeksi syntejään ja ne, jotka olivat harjoittaneet
elämässään epärehellisyyttä, koettivat, mikäli mahdollista, sovittaa kaiken.
Vanhemmat tunsivat suurta levottomuutta lastensa tähden.” H. k. 259.
“Syntiset kysyivät itkien: »Mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?» Ne, jotka olivat
olleet epärehellisiä, halusivat hyvittää vääryytensä. Kaikki, jotka olivat löytäneet
rauhan Kristuksessa, toivoivat hartaasti muidenkin osallistuvan samasta
siunauksesta. Vanhempien sydämet kääntyivät heidän lastensa puoleen ja lasten
sydämet heidän vanhempiensa puoleen. Ylpeyden ja umpimielisyyden muodostamat
esteet poistuivat. Sydämellisiä tunnustuksia tehtiin, ja perheen jäsenet työskentelivät
lähimpiensä ja kalleimpiensa pelastamiseksi. Usein kuului hartaan rukouksen ääni.
Kaikkialla oli ahdistettuja, rukoilevia sieluja. Monet kamppailivat koko yön
rukouksessa, saadakseen vakuutuksen syntiensä anteeksiannosta tai voidakseen
auttaa sukulaisiaan ja naapureitaan kääntymykseen.” S. t. 375.
5. Kuinka syvä ja tosi oli ihmisten parannus, jotka hyväksyivät totuutuuden,
kun he lähestyivät 22 maaliskuuta 1844? Apt. 3:19.
“Ne, jotka olivat vastaanottaneet sanoman, odottivat sanomattomasti ikävöiden
Vapahtajansa tuloa. Aika, jolloin he odottivat kohtaavansa hänet, oli lähellä. Tätä
aikaa he lähestyivät tyynellä vakavuudella. Heillä oli mielen rauha ja suloinen
yhteys Jumalan kanssa, joka mielentila oli esimakua heidän nauttimastaan rauhasta
tulevassa kirkkaudessa. Ei kukaan, joka sai kokea tätä toivoa ja luottamusta, voi
unohtaa noita kallisarvoisia odotuksen hetkiä. Muutamia viikkoja ennen odotettua
aikaa pantiin suurin osa maallisista toimista syrjään. Vilpittömät uskovaiset tutkivat
sydämensä kaikkia ajatuksia ja tunteita, aivan kuin olisivat olleet kuolinvuoteellaan,
sulkeakseen silmänsä muutamien tuntien sisällä maallisilta näyiltä.” S. t. 378.
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Katumus ja synnintunnustus
6. Miten me, jotka elämme puolitoista vuosisataa myöhemmin voimme tehdä
samanlaisen syvän kokemuksen? Hes. 18:30, viim. osa, Ilm. 3:3; Matt. 24:42.
“Kristus voi pelastaa aivan kaikki, jotka tulevat Hänen luokseen uskossa. Hän
puhdistaa heidät kaikesta saastaisuudesta, jos he sallivat sen Hänelle. Mutta jos he
takertuvat syntiinsä, he eivät voi pelastua, sillä Kristuksen vanhurskaus ei peitä
mitään katumattomia syntejä.” –(MS 142, 1899) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 7, p. 931.
“Katumus ei ole todellista, ellei se aikaansaa uudistusta. Kristuksen vanhurskaus ei
ole vaippa, jolla tunnustamattomat ja hylkäämättömät synnit voidaan peittää, vaan se
on elämän periaate, joka muuttaa luonteen ja hallitsee käytöstä. Pyhyys merkitsee
ehdotonta Jumalalle jättäytymistä, se on sydämen ja elämän täydellistä alistamista
taivaallisten periaatteiden hallintaan.” AT. 530.
“Hän [Josia] teki perusteellisen parannuksen- ja uskonpuhdistustyön, ja Jumala
hyväksyi hänen toimiaan. Koko Israelin seurakunta teki juhlallisen liiton pitämään
Jehovan käskyjä. Tämä on meidän työtämme tänään. Meidän täytyy tehdä parannus
aikaisemmista pahoista teoistamme, ja etsiä Jumalaa koko sydämestämme.” –
(Review and Herald, January 31, 1888) Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 2, p. 1038.
7. Jos jatkamme hellimään katumattomia syntejä, voimmeko väittää, että
hyväksymme ensimmäisen enkelin sanoman? Mikä on seuraus? Ps. 66:18;
Jaak. 4:8.
“Jeesus ei kuollut, pelastamaan ihmistä synnissä, vaan hänen synnistä. Ihmisen on
hyljättävä virheensä ja seurata Kristuksen esimerkkiä, ottamaan ristinsä ja
seuraamaan Häntä kieltäen itsensä, ja totella Jumalaa millä hinnalla hyvänsä.” –
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 251.
“Yksikin sydämessä hellitty synti, yksikin elämässä säilytetty väärä tapa turmelee
koko olemuksen.” AT. 290.
8. Kolmas enkeli osoitti ylöspäin, esittäen pyhien tien taivaalliseen pyhäkköön,
ja he löysivät Jeesuksen kaikkein pyhimmästä. Voimmeko nykyisin kantaa
kaikkein pyhimpään katumattomia syntejä sydämessämme? 3. Moos. 21:23.
“Minä näin kolmannen enkelin viittovan ylöspäin osoittaen niille, jotka olivat
pettymyksen kokeneet, tietä taivaallisen pyhäkön pyhimpään. Uskon kautta
käydessään kaikkein pyhimpään, he löytävät siellä Jeesuksen, ja silloin heidän ilonsa
ja toivonsa alkaa uudelleen elpyä. Minä näin heidän katsovan taaksensa ja
muistelevan mennyttä aikaa ja kokemuksiaan siitä asti, kun Jeesuksen toista
tulemista alettiin julistaa aina siihen asti, kun profeetallinen aika meni ohi vuonna
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1844. He näkevät syyn pettymykseensä, ja ilo ja varmuus elähdyttää heitä jälleen.
Kolmas enkeli on valaissut menneisyyttä, nykyisyyttä j a tulevaisuutta, ja he tietävät,
että Jumala todellakin on kuljettanut heitä ihmeellisen kaitselmuksensa kautta.
Minulle esitettiin, että jäljelle jääneet seurasivat Jeesusta kaikkein pyhimpään
nähden siellä arkin ja armoistuimen, joiden ihanuus hurmasi heidät.“ H. k. 282, 283.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
• Missä mielessä kolmen enkelin sanoma ei ole teoria, vaan kokemus?
• Millaisia kokemuksia seurasi ensimmäisen enkelin sanoman julistus
yhdeksännellätoista vuosisadalla?
• Henkilökohtainen kysymys: Olenko hyväksynyt ensimmäisen enkelin
sanoman?
***
12
Sapatti, 22.9.2012

Kampailu ja voitto
Muistojae
“Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä
hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan
ja meren ja vetten lähteet.".” Ilm. 14:7.
Suuri taistelu
1. Mitä voidaan sanoa kahdesta suuresta taistelusta, joita Jumalan Poika
taisteli lohikäärmettä vastaan? Ilm. 12:7, 8, Joh. 19.18, 19, 30.
“Lucifer oli ympäröity kirkkaudella kuin suojaava kerubi. Mutta tälle enkelille,
jonka Jumala oli luonut ja antanut voimaa, tuli kaipaus olla kuin Jumala. Hän sai
sympatiaa joidenkin hänen liittolaistensa puolelta, ehdottamalla arvostelevia
ajatuksia Jumalan hallituksen suhteen. Tämä paha siemen on levitetty kaikkein
viettelevällä tavalla, ja kun se oli syntynyt ja juurtunut monien mielessä, hän kokosi
ajatuksia, joita hän itse oli ensin istuttanut toisten mielissä, ja toi niitä enkelien
korkeimman järjestyksen eteen kuten toisten ajatuksia Jumalan hallitusta vastaan.
Niin hänen nerokaasti suunnittellulla menetelmällä Lucifer aloitti kapinan taivaassa.
Jumala halusi tapahtuvan muutoksen, ja että saatanan työ on saatettava oikeaan
asemaan. Mutta korotettu enkeli, joka oli Kristuksen jälkeen vastusti Jumalan
Poikaa. Salatyö oli niin hienovaraista, että sitä ei voitu tuoda esille taivaan
sotajoukolle kuin asia todella oli, ja niin syttyi sota taivaassa, ja Saatana karkotettiin
kaikkien kanssa, jotka eivät seisoneet uskollisena Jumalan hallitukselle. (Letter 162,
1906).” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1143.
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2. Kuka voitti lohikäärmeen, joka valmistelee viimeiseen hyökkäykseen
Jumalaan ja Hänen kansaansa vastaan? Ilm. 12:9, ensim. osa, 17.
“Minä näin näyssä kahden armeijan hirvittävän taistelun. Yksi armeija johdatettiin
lipuilla, joiden päälle oli maailman arvomerkki, toista johti Prinssi Immanuel
verisen lipun alla. Totuus totuuden jälkeen jätettiin pölyävälle polulle, kun Herran
armeijan joukko joukon jälkeen liittyi viholliseen, ja heimo heimon jälkeen
vihollisen riveistä yhdistyi Jumalan kansaan, joka pitää käskynsä. Enkeli lensi
keskellä taivaan laittaen Immanuelin totuuden moniin käsiin, kunnes mahtava
kenraali huusi kovalla äänellä: Tulkaa riville. Ne, jotka ovat uskollisia Jumalan
käskyille ja Kristuksen todistukselle ottakoon nyt kantaa. Lähtekää pois heidän
joukostaan ja olkaa erillänne, älkää koskettako mitään saastaista, ja minä otan teidät
ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni. Antakaa kaikkien
tulla Herran avuksi, Herran apuna mahtavia vastaan. Taistelu raivoaa. Voitto
vuorotellen vaihtuu puolelta toiselle. Nyt ristin sotilaat antavat periksi, ’kuin
riutuvan sairaan kaltaiseksi.’ Jesaja 10:18. Mutta heidän näennäinen vetäytyminen
oli vaan saada edullisempi asema. Ilon huutoja kuultiin. Ylistyslaulu Jumalalle nousi
ylös yhdistetty enkelien ääneen yhtenäisenä kappaleena, koska Kristuksen sotilaat
laittoivat Hänen lippunsa linnoituksen seinille, joka siihen asti oli vihollisen
hallussa. Pelastuksemme Kapteeni oli lähettänyt tukea Hänen sotilaille taistelussa.
Hänen voimansa oli voimallisesti esillä, kannustamaan heitä painaa taistelun porttiin
saakka. Hän opetti heille kauheita asioita vanhurskautta kun Hän johdatti heidät
askel askeleelta, voittajana ja voittamaan.” –Testimonies for the Church, vol. 8, p.
41.
“Vihdoinkin voitto on saatu. Armeija lipussa oli kirjoitus, "Jumalan käskyt ja
Jeesuksen usko" oli ihanasti voitokas. "Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti
käymään sotaa muita hänen jälkeläisiään, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on
Jeesuksen todistus." Lähitulevaisuudessa näemme nämä sanat toteutuvan kun
protestanttiset kirkot yhdistyvät maailmaan ja paavin valtaan käskyjen pitäjiä
vastaan. Sama henki, joka vaikutti paavilaisissa menneisyyden aikoina, johtaa
protestanttien noudattamaan samaa kurssia niitä kohtaan, jotka pitävät kiinni
uskollisuudesta Jumalalle.” –Testimonies for the Church, vol. 5, p. 449.
3. Kuka on vihollisen agentti, joka sotii naisen siemenen jälkeläisiä vastaan?
Ilm. 13:1-3.
“13. luvun jakeissa 1—10 kuvataan toista petoa, joka »oli leopardin näköinen» ja
jolle lohikäärme antoi »voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan». Tämä
vertauskuva edustaa useimpien protestanttien käsityksen mukaan paavinvaltaa, joka
sai vanhan Rooman valtakunnan voiman, valtaistuimen ja vallan. Leopardin
näköisestä pedosta sanotaan: »Sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja
pilkkapuheita... Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen
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nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta
käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki
sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.» Tämä ennustus, joka on melkein
sama kuin Danielin 7. luvun kuvaus pienestä sarvesta, soveltuu epäilemättä
paavinvaltaan.” S. t. 438.
4. Mikä muu järjestö auttaa lohikäärmeen ja paavia taistelussa jäännöstä
vastaan? Ilm. 13:11, 12.
“… Mutta sen pedon, jonka sarvet olivat niin kuin karitsan sarvet, Johannes näki
»nousevan maasta». Sen sijaan että olisi lisännyt valtaansa kukistamalla muita
kansoja, tuon esitetyn valtakunnan täytyi muodostua ennestään asumattomalle
alueelle sekä kehittyä asteettain ja rauhallisesti. Sen tähden se ei voinut nousta
vanhan maailman yhteen sullottujen ja taistelevien kansojen keskeltä — »kansojen
ja väkijoukkojen ja kansanheimojen ja kielten» levottomasta merestä. Sitä on
etsittävä läntiseltä pallonpuoliskolta. Mikä kansakunta uudessa maailmassa vuonna
1798 kiinnitti maailman huomiota lupaavalla kehityksellään suuruutta kohti? Tämän
vertauskuvan sovelluttamisessa ei ole mitään epävarmuutta. Yksi ja vain yksi
kansakunta vastaa ennustuksen yksityiskohtia; profetia viittaa ilmeisesti Amerikan
Yhdysvaltoihin.” S. t. 439.
5. Millainen on naisen siemen jäännös, jonka kestää lohikäärmeen, paavin, ja
kaksissarvisen pedon? Mitä paavi ja Yhdysvallat tekevät taistelussa
jäännöstä vastaan? Ilm. 14:1; 13:12-14.
“Hän [Johannes] näki seurakunta kauheassa taistelussa petoa, sen kuvaa ja sen
palvojiaan kanssa, uhaten kuolemanrangaistuksella. Mutta paitsi taistelun savun ja
melun, toiselle puolelle hän näki joukon Siionin vuorella Karitsan kanssa, joilla
pedon merkin sijasta, oli "Isän nimi kirjoitettuna heidän otsaansa." Ja uudelleen hän
näki "ne, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta, ja sen nimen luvusta,
seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat
Mooseksen, Jumalan palvelijan, (ja Karitsan) virttä.’” –Testimonies for the Church,
vol. 5, pp. 752, 753.
“Ilmestyskirjan 13. luvun ennustus osoittaa, että se valta, jota kaksi sarvinen,
karitsan näköinen peto kuvaa, saattaa »maan ja siinä asuvaiset» kumartamaan
paavinvaltaa, jota leopardin näköinen peto kuvaa. Kaksi sarvinen peto on myös
yllyttävä maan päällä asuvaiset tekemään pedon kuvan ja lisäksi määräävä »kaikki,
pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät sekä vapaat että orjat» ottamaan »pedon
merkin». Ilm. 13: 11—16. On näytetty, että Yhdysvallat on se valta, jota kaksi
sarvinen, karitsan näköinen peto kuvaa, ja että tämä ennustus toteutuu, kun
Yhdysvallat pakkokeinoin koettaa saattaa voimaan sunnuntainvieton, jota Rooma
pitää ylivaltansa erikoisena tunnustamisena.” S. t. 565.
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6. Mitä Yhdysvallat perustavat yhdessä paavillisuuden kanssa? Tämän
seurauksena, miten naisen siemenen jäännös testataan? Ilmestys 13:12, 14.
“Ilmestyskirjan 13. luvun ennustus osoittaa, että se valta, jota kaksi sarvinen,
karitsan näköinen peto kuvaa, saattaa »maan ja siinä asuvaiset» kumartamaan
paavinvaltaa, jota leopardin näköinen peto kuvaa. Kaksi sarvinen peto on myös
yllyttävä maan päällä asuvaiset tekemään pedon kuvan ja lisäksi määräävä »kaikki,
pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät sekä vapaat että orjat» ottamaan »pedon
merkin». Ilm. 13: 11—16. On näytetty, että Yhdysvallat on se valta, jota kaksi
sarvinen, karitsan näköinen peto kuvaa, ja että tämä ennustus toteutuu, kun
Yhdysvallat pakkokeinoin koettaa saattaa voimaan sunnuntainvieton, jota Rooma
pitää ylivaltansa erikoisena tunnustamisena.” S. t. 565.
Valmistautuminen
7.Yhdysvalloissa perustettiin "kirkko ilman paavia, ja valtio ilman
kuningasta", joten aina pitää tietyn etäisyyden päässä paavin kanssa. Miten
tämä asia muuttui kun, 7. maaliskuuta 1984, USA loi viralliset
diplomaattiset suhteet Vatikaaniin? Ilm. 13:3.
“Kun paavin laitoksen laki asetetaan voimaan vastoin Jumalan lakia, kansamme
kytkee itsensä täysin oikeudenmukaisuudesta. Kun protestanttisuus ojentaa kätensä
kuilun yli saavuttamaan Rooman vallan käden, kun hän ojentaa kuilun ylitse
puristamaan spiritismin kättä. Tämän kolmenkertaisen liiton vaikutuksen alaisena,
maamme hylkää perustuslain
kaikki periaatteensa, kun protestanttinen ja
tasavaltainen hallitus säätää paavin valheita ja harhojen leviämistä, niin me
tiedämme, että saatanan ihmeellisen työn aika on tullut ja että loppu on lähellä.” –
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 451.
8. Mitä prosessia Herra käyttää valmistelemaan uskollisen jäännöskansan
vastustamaan petoa ja sen kuvaa? Mal. 3:3; Dan. 12:10.
“Kansan valmistamiseksi kestämään Jumalan suurena päivänä oli suoritettava suuri
uudistustyö. Jumala näki, että monet hänen omikseen tunnustautuvat eivät
rakentaneet ikuisuutta varten, ja armossaan hän päätti lähettää varoitussanoman
herättämään heidät horrostilastaan ja saattamaan heidät valmistautumaan Herran
tulolle. Tämä varoitus annetaan Ilmestyskirjan 14. luvussa. Siinä esitetään
taivaallisten olentojen julistamana kolminkertainen sanoma, jota välittömästi seuraa
Ihmisen Pojan tuleminen korjaamaan maan eloa….” S. t. 299.
9. Lunastuksen aikataulun mukaan, mikä ennustus ulottui vuoteen 1844? Dan.
8:14, 7:9, 10, 2. Kor. 7:1.
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“Vuonna 1844 meidän suuri ylimmäinen pappimme tuli taivaalliseen pyhäkköön
kaikkein pyhimpään, aloittamaan tutkivan tuomion työn. Kuolleiden vanhurskaiden
tapaukset ovat ohimenneet Jumalan edessä. Kun tämä työ on saatu päätökseen,
tuomio on lausutettava elävillekin. Kuinka arvokaita, kuinka tärkeitä nämä juhlalliset
hetket on! Jokaisella meistä asia on vireillä taivaan tuomioistuimessa. Meitä
tuomitaan yksilöllisesti tapahtuneiden tekojemme mukaan.” –Selected Messages,
book 1, p. 125.
“Kun joillakin on muistikirjoissa syntejä, joita ei ole kaduttu eikä saatu anteeksi,
pyyhitään heidän nimensä pois elämän kirjasta ja heidän hyviä töitään koskevat
merkinnät poistetaan Jumalan muistikirjasta.” S. t. 476.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
• Luetellaan niitä, jotka ovat suuren taistelun mukana.
• Mitä me ajattelemme historiallisten tapahtumien suhteen, kun Yhdysvallat
luo viralliset diplomaattiset suhteet paavillisuuden kanssa?
• Henkilökohtainen kysymys: Olenko valmis kestämään vainoa pedosta ja sen
kuvasta?
***
13
Sapatti, 29.9.2012

Toisen enkelin sanoma
Muistojae
Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri
Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat.” Ilm. 14:8.
Vakava julistus
1. Mikä enkeli seurasi ensimmäistä enkeliä, ja mitä kirkkoa sen sanoma
koskee? Ilm. 14:8.
“Luopumalla Herrasta ja liittymällä pakanoihin juutalainen seurakunta tuli avioliiton
rikkojaksi. Etsimällä maallisten valtain tukea Rooma turmeli itsensä samalla tavalla
ja saa samanlaisen tuomion. Babylonia kutsutaan »porttojen äidiksi». Sen
»tyttärien» täytyy olla kirkkokuntia, jotka pitävät kiinni sen opeista ja
perimätiedoista ja seuraavat sen esimerkkiä, uhraamalla totuuden ja Jumalan
hyväksymisen, voidakseen asettua laittomaan yhteyteen maailman kanssa.
Ilmestyskirjan 14. luvun sanomaa Babylonin lankeemuksesta on sovellettava
sellaisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin, jotka ensin olivat puhtaita, mutta sitten
turmeltuivat. Koska tämä sanoma seuraa tuomion sanomaa, sitä täytyy julistaa
viimeisinä päivinä. Sen tähden se ei voi kohdistua yksinomaan roomalaiseen
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kirkkoon, sillä se on ollut langenneessa tilassa useita vuosisatoja.” S. t. 386, 387.
Uusi havainto
2. Minä päivänä juutalainen sovituspäivä osui vuonna 1844? Kahdeskymmenes
toinen päivän maaliskuuta 1844, mitä uskovat löytää tutkien syvemmin
Raamatussa? 3. Moos. 16:29, 16.
“Tähän liikkeeseen johti se havainto, että Jerusalemin uudelleen rakentamista
koskeva Artakserkseen määräys, joka oli noiden 2300 päivän lähtökohtana, astui
voimaan syksyllä 457 eKr. eikä vuoden alkupuolella, kuten aikaisemmin luultiin.
Laskemalla syksystä 457 ennustuksen esittämät 2300 vuotta ulottuvat syksyyn 1844.
…. Mooseksen kautta annetun järjestelmän aikana suuri sovituspäivä, jolloin
tapahtui pyhäkön puhdistus, oli juutalaisten seitsemännen kuun kymmenentenä
päivänä. 3. Moos. 16: 29—34. Silloin, ylimmäinen pappi, toimitettuaan sovituksen
koko Israelille ja siten poistettuaan sen synnit pyhäköstä, astui esille ja siunasi
kansan. Samoin luultiin Kristuksen, suuren Ylimmäisen Pappimme, ilmestyvän
puhdistamaan maan, hävittämällä synnin ja syntiset, ja siunaamaan odottavan
kansansa kuolemattomuudella. Seitsemännen kuukauden kymmenes päivä, suuri
sovituspäivä, pyhäkön puhdistamisen aika, joka vuonna 1844 sattui lokakuun 22.
p:ksi, katsottiin sen tähden Herran tulemisen ajaksi. Tämä oli sopusoinnussa sen
aikaisemmin esitetyn toteamuksen kanssa, että nuo 2300 päivää päättyivät syksyllä,
ja johtopäätös näytti vastustamattomalta.” S. t. 400, 401.
3. Mikä Jeesuksen vertaus oli yhteydessä heidän odottamisensa kanssa? Mitä
adventistit havaitsivat kesällä 1844? Mikä uusi sanoma saarnattiin kesällä
samana vuonna? Matt. 25:5-7.
“Kesällä 1844 adventistit huomasivat erehdyksensä profeetallisten aikakausien
laskennassa, ja he suorittivat asiassa korjauksen….
“Samoin kuin vertauksessa keskiyöllä kaikunut huuto ilmoitti yljän saapuvaksi,
samoin vertauksen täyttymyksessä, vuoden 1844 kevään, jolloin ensiksi arveltiin
2300 päivän päättyvän, ja saman vuoden syksyn keskivälin vaiheilla, jona syksynä
myöhemmin huomattiin näiden päivien todella päättyvän, kohotettiin samanlainen
huuto aivan Raamatun sanoja käyttäen: ‘Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.’
Vuoksiaallon tavoin liike levisi yli maan. Kaupungista toiseen, kylästä kylään ja
syrjäisiin maaseutupaikkoihin se ulottui, kunnes se oli herättänyt Jumalan odottavan
kansan täydellisesti…. Hurmaantunutta iloa oli vähän, mutta sitä enemmän oli syvää
sydämen tutkimista, synnin tunnustamista ja maailman hylkäämistä. Tuskaisten
mielten taakkana oli valmistautuminen kohtamaan Herraa. Oli hellittämätöntä
rukousta ja ehdotonta Jumalalle pyhittäytymistä. Keskiyön huutoa ei julistettu niin
paljon todisteluin, vaikka Raamatun todistus olikin selvä ja täydellinen…”
Lunastuksen historia 291, 292.
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“Matteuksen 25. luvun vertauksessa puhutaan odotusajasta, jolloin kaikki neitsyet
nukkuivat, ja sen jälkeen ylkä tuli. Tämä oli sopusoinnussa äsken esitettyjen,
profetiasta ja esikuvista saatujen todisteiden kanssa. Todisteet näyttivät täysin
vakuuttavilta, ja tuhannet uskovaiset kaiuttivat »keskiyön huutoa».” S. t. 401.
Valmistautuminen kohtamaan saapuvaa Kuningasta
4. Minkä kokemuksen saivat ne ihmiset, jotka vilpittömästi odottivat
Kristuksen tulemista? Ilm. 3:7, 8.
“Armon Henki laskeutui hartaiden etsivien sielujen ylle niin kuin sadekuuro janoisen
maahan. Ne, jotka odottavat pian seisovansa kasvokkain Lunastajansa kanssa,
tunsivat sanomatonta iloa. Pyhän Hengen pehmentävä, alistava voima sulatti
sydämen, ja Jumalan kirkkaus tulvi aalto aallolta uskollisten uskovaisten ylle.
Varovasti ja vakavasti sanoman vastaanottaneet lähestyivät sitä aikaa, jolloin he
toivoivat kohtaavansa Herransa. Joka aamu he pitivät ensimmäisenä
velvollisuutenaan varmistautua siitä, että olivat Jumalalle otollisia. He olivat
sydämeltään läheisessä yhteydessä keskenään, ja he rukoilivat paljon toistensa
kanssa ja puolesta. Usein he kokoontuivat yksinäisiin paikkoihin seurustelemaan
Jumalan kanssa, ja kedoilta ja lehdoista kohosi taivaaseen esirukouksen ääni.”
Lunastuksen historia 292.
5. Minkä hengellisen vaikutuksen toisen enkelin sanoma sai aikaan ihmisissä?
1. Piet. 5:6; Fil. 2:12.
“Eräs toinen liikkeessä mukana ollut todisti: ‘Se sai kaikkialla aikaan syvää sydämen
tutkimista ja sielun nöyrtymistä taivaan Jumalan edessä. Se vieroitti tämän maailman
asioista, poisti riidat ja vihamielisyydet sekä sai ihmiset tunnustamaan rikoksensa,
nöyrtymään Jumalan edessä ja katuvin, murtunein sydämin rukoilemaan häneltä
armoa ja anteeksiantoa. Se sai aikaan sellaista itsensä nöyryyttämistä, mitä emme
koskaan ennen ole nähneet’.” S. t. 402.
6. Mitä vastaavia kokemuksia tehdään ennen kuin Jeesus tulee? Ilm. 3:19.
“Enkeli sanoi: ’Uhratkaa kaikki Jumalalle. Pitää kuolla itselleen. Luonnolliset halut
ja sekä sydämen uudistumattomat taipumukset pitää hillitä. "Pakene laiminlyötyyn
Raamattuun; Innoitetut sanat puhuttelevat teille, älkää ohittako niitä kevyesti....
sydämen ja elämän pyhyys on tarpeellinen.’” - Testimonies for the Church, vol. 1, p.
508.
“Eikä tätä itsensä kieltämistä tule tehdä vain kristillisen elämän alussa. Se on
uusittava taivastien joka askeleella. Kaikki hyvät tekomme riippuvat
ulkopuoleltamme tulevasta voimasta. Siksi meidän on tarpeellista jatkuvasti
sydämestämme kurottautua Jumalan puoleen, tunnustaa jatkuvasti vakavasti ja
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murtunein mielin syntimme ja nöyrtyä hänen edessään. Voimme vaeltaa turvallisesti
vain jatkuvasti kieltämällä itsemme ja Kristuksesta riippuvaisina luottamalla
häneen.” Kr. v. 113.
Erottamisen seuraukset
7. Mitä toisen enkelin sanoman sisältää? Mitä kehotettiin niille, jotka
suhtautuivat halveksivasti ensimmäisen ja toisen enkelin sanomaan, eikä
puhdistaneet itseänsä? 2. Kor. 6:15-17.
“He rakastivat seurakuntaansa eivätkä halunneet siitä erota; mutta nähtyään Jumalan
sanan todistuksen tulleen vaiennetuksi ja profetioiden tutkimisoikeuden kielletyksi,
he tunsivat uskollisuutensa Jumalaa kohtaan kieltävän alistumasta. Niiden, jotka
koettivat sulkea pois Jumalan sanan todistuksen, he eivät katsoneet voivan
muodostaa
Kristuksen seurakuntaa, joka on »totuuden pylväs ja perustus». Tämän nojalla he
katsoivat olevansa oikeutettuja eroamaan aikaisemmasta seurakuntayhteydestään, ja
kesällä 1844 seurakunnista erosi noin viisikymmentä tuhatta henkilöä.” S. t. 381.
8. Minkä hengellisen tason he saavuttavat? Mikä suhde voidaan nähdä toisen
enkelin sanoman johdosta tulleeseen kokemukseen ja pyhäkön
puhdistumisen välillä?
“Pyhä valo loisti heidän ylitsensä. He hylkäsivät maailman, uhrasivat maalliset
harrastuksensa, luopuivat ajallisista aarteistansa ja suuntasivat kaihoisan katseensa
taivaaseen toivoen näkevänsä rakkaan Pelastajansa. Heidän kasvoistaan säteili pyhää
valoa, joka kertoi siitä rauhasta ja ilosta, mikä vallitsi heidän sydämissänsä. Jeesus
käski enkeliensä mennä heitä vahvistamaan, sillä heidän koetuksensa hetki oli
lähellä. Minä näin, ettei näitä odottavaisia oltu vielä koeteltu, niin kuin heitä tuli
koetella. He eivät olleet vapaat erehdyksistä. Minä näin, että Jumala armossaan ja
hyvyydessään lähetti varoituksia maan asukkaille toistaen sanomia, siten johtaakseen
heitä ahkerasti tutkimaan omaa sydäntään ja raamattua, jotta he voisivat vapautua
pakanoilta ja paavilaisilta perityistä harhaopeista. Näiden sanomien kautta Jumala on
saattanut kansansa sellaiseen tilaan, että hän voi vaikuttaa heidän parhaaksensa
suuremmalla voimalla ja että he voivat pitää kaikki hänen käskynsä.” H. k. 277.
Pohdittavaksi ja mietiskelyä varten
• Mikä oli seurakuntien vastaus, jotka tulivat toisen enkelin sanoman
kosketuksiin?
• Mitä oli ihmisten kokemukset, jotka hyväksyivät tämän sanoman?
• Jos emme olisi luopuneet maailmasta, ja synnistä, millä mielellä
suhtautuisimme toisen enkelin sanomaan?
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Lähetyskertomus Romaniasta
Luettavaksi sapattina, 29.9.2012
Sapatin erikoiskolehti kerätään sapattina 6.10.2012
Rakkaat veljet ja sisaret kaikkialla maailmassa: On ilo tervehtiä teitä rakkaudella
kalliin Vapahtajamme sanoilla 2. Kor. kirjeessä 9:10: ”Ja hän, joka antaa siemenen
kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava
teidän vanhurskautenne hedelmät.”
Romania sijaitsee Itä-Euroopassa, Karpaattien-Tonavan alueella ja yhteinen raja
Ukraina ja Moldova on koilliseen, Unkari ja Jugoslavia lännessä ja Bulgaria etelässä.
On kaakkoisosassa 153 mailia (244 km) Mustanmeren rannikolla.
Maan ensimmäisen kerran asuttaneet roomalaiset, jotka kutsuivat sitä Dacia, sitten
Visigoth barbaarien, ja sen jälkeen turkkilaiset. Nimi Romania merkitsee
’roomalaisten maa’, viitaten Rooman valloitusta ja kolonisaatiota. Se on ainoa maa
Itä-Euroopassa, jonka virallinen kieli on latinalaista alkuperää.
Maa on tunnettu kauniiden vuorten ja mäkien johdosta, jotka hienosti laskevat kohti
Unkarin tasankoon tai Mustaamerta kohti. Vuonna 2009 väkiluku oli 22,215,42189% romania, 9% Unkarin, 1,5% Romaneja, ja 0,5% saksalaisia ja muita. Romania
on pieni kehitysmaa, yli 45% asukkaista asuu maaseudun keskellä ja lähes 20%
pääkaupungissa, Bukarestissa. Kun kommunismin romahdettua vuonna 1989 uusi
hallitus toteutti joukon uudistuksia, paransi hallintoa ja vahvisti markkinataloutta.
Maasta tuli Euroopan unionin jäsen 1. tammikuuta 2007.
Kahdeksankymmentäkahdeksan
prosenttia
väestöstä
kuuluu
Romanian
ortodoksiseen kirkkoon, kun taas 6,7% katolilaisia, 5% on protestantteja, ja 0,3%
uskoo adventistien sanomaan. Vaikka Seitsemännen päivän Adventistien
Uskonpuhdistus liikkeen seurakunta oli kielletty ja vainottu I ja II, maailmansodan
aikana seurakunta jatkoi toimintaansa maan alla. Vuonna 1940 oli jäsenmäärä lähes
5000, mutta vaino oli hyvin intensiivistä. Tänä aikana Romaniassa ei ollut virallisia
seurakuntia, pidettiin kokouksia salassa uskovien yksityiskodeissa. Uskovaisten piti
tulla ja lähteä satunnaisesti vuorotellen, eivätkä he tervehtineet toisiaan kadulla,
peläten, että se kiinnittäisi poliisin huomion. Jumalanpalvelusta pidettiin usein yöllä,
metsissä, tai perheiden kodeissa, jotka asuivat syrjäisillä alueilla.
Toisen maailmansodan aikana lyhyen ajan oli uskonnonvapaus, mutta kun 1948
kommunistinen hallitus alkoi, jälleen kiellettiin uskonnollisia kokouksia, ja
useimmat johtajat, saarnaajat, vanhimmat, ja jäseniä vangittiin ja pakotettiin valtion
määräämään työhön uskonsa tähden. Vuonna 1989 vallankumouksen jälkeen,
kommunismi kaatui, uskonnonvapaus myönnettiin kaikille, ja uudistuksen
liikkuvuus salli mahdollisuudet ja uskonnollinen yhdistys alkoi kasvaa. Täällä
Romaniassa on pieni pääkonttori ja kaksitoista seurakuntaa, jotka omistavat
rakennukset ja muut, jotka vuokraavat kokoontumispaikkoja. Meillä on noin 300
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jäsentä, suuri osa heistä on nuoria.
Juhlakokouksia, nuorten leirejä, seminaareja ja muuta toimintaa harjoitetaan noin
100 henkilön läsnäollessa, mutta nämä toimet ovat erittäin vaikeita toteuttaa, koska
meillä ei ole riittävästi omia rakennuksia ja on kallista vuokrata riittävät tilat.
Silti me kiitämme Jumalaa, että olemme saaneet lahjoituksina maata. Tämä hotelli
sijaitsee keskellä maata, Karpaattien vuorilla. Sinne pääsee joka puolelta maata.
Hotelli sijaitsee erittäin luonnonkauniissa ympäristössä kaukana ruuhkaisista
kaupungeista Me rukoilemme, että tämä omaisuus tulee olemaan suuri siunaus
Jumalan asian edistämiseksi.
Nyt tarvitsemme varoja rakentaa kokoustiloja, keittiö, ruokailutila, asuntoja ja muut
tarvittavat välineet. Olemme asettaneet myös vetoomuksen aikaisemmin
taivaalliselle Isälle ja nyt pyydämme teidän anteliasta lahjaa. Pyydämme rakkaat
veljet ja sisaret tukemaan meitä antamalla suuria siunauksia ja onnea nuorille ja
uskoville, joilla on mahdollisuus tulevaisuudessa käydä kuuntelemassa Jumalan
pyhää Sanaa. Olemme erittäin kiitollisia hyvästä tahdosta ja kannustamme teitä
sijoittamaan mahdollisimman paljon Jumalan työhön ja nuorten koulutukseen tässä
paikassa, kun vielä on mahdollisuus tehdä niin, pitäen sanat Saarn. 11:6. ”Kylvä
siemenesi aamulla äläkä hellitä kättäsi ehtoollakaan; sillä et tiedä, tuoko onnistuu vai
tämä vai onko kumpikin yhtä hyvä.” Sanomme hyvästi, jättäen teille seuraavalla
ajatuksell sisar Ellen G. White: “Kristillisen luonteen täyteyteen päästään, kun
toisten auttamisen ja siunaamisen halu virittyy sisältäpäin jatkuvana herätteenä —
kun taivaan auringonpaiste täyttää sydämen ja hohtaa kasvoista.” Kr. v. 284.
Franco Caputo and Ana Paulina Carrillo
–From the Romanian Field
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