Johdanto:
Kuulemme joka päivä ihmishengen vaarantamisista ja surmaamisista ympäri maailmaa;
maa on jatkuvasti viattoman ihmisveren ja tuskan kyyneleiden kostuttama. Jumalan
antamat elämän ja rauhan lahjat ovat himmentyneet, koska Hänen sanansa ilmaisi kauan
sitten: ”Rauhan tietä he eivät tunne; oikeus ei johda heidän askeliaan. He etsivät
mutkaisia polkuja: joka niitä kulkee, ei saavuta rauhaa.” (Jes. 59:8). Tämä ei koske
ainoastaan epäuskoisia; jopa ihmiset, jotka väittävät tuntevansa Jumalan ja liittävät
itsensä Hänen nimeen, ovat toisinaan osallisia samoista ongelmista. Tästä syystä, Jeesus
sanoi, Jerusalemiin viitaten: ”Kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit missä turvasi on.
Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty.” (Luuk. 19:41,42) Mikä on se Jumalan tie, jota
niin monet ihmiset eivät tunne? Kuinka voimme sen löytää ja iloita ihmeellisestä rauhan
lahjasta? Pyhät kirjoitukset puhuvat ”rauhan evankeliumista” (Ef. 6:15) Tiedämmekö
mitä Jumala tarkoittaa sillä? Kaipaammeko sen mukaista elämää, vai ajattelemmeko että
kristittyjen on lupa muutamissa tapauksissa turvautua väkivaltaan tai tarttua sota-aseisiin
ja taistella lähimmäistämme vastaan? Minkä suuren siunauksen se tuo niille, jotka
päättävät elää sillä tavalla? Muinaisista ajoista lähtien on ilmoitettu että Jumalan
pelastustie käy Kristuksen uhrin kautta. Tämä on ”rauhan evankeliumi”, sanoma joka tuo
rauhan ihmisen ja Jumalan välille sekä ihmisen ja hänen lähimmäisensä välille. Pyhät
kirjoitukset kutsuvat sitä myös yksinkertaisesti ”evankeliumiksi” tai ”Kristuksen
evankeliumiksi”, ”valtakunnan evankeliumiksi, ”armon evankeliumiksi” ja ”Jumalan
evankeliumiksi” tai vieläpä ”iankaikkiseksi evankeliumiksi”. Vaikka se ilmaistaan
erilaisin tavoin, se on aina sama evankeliumi, josta apostoli Paavali on kirjoittanut:
”Sillä en häpeä Kristuksen evankeliumia: sillä se on Jumalan voima pelastukseksi
jokaiselle uskovalle; ensin juutalaisille, ja myös kreikkalaisille.” (Room. 1:16) Tämä on
pelastussuunnitelman avain, Jumalan tie sinulle ja jokaiselle. Se on evankeliumi jonka
meidän on tarpeellista tietää ja jonka mukaan elää. Mikäli kuljemme näissä jalanjäljissä, seuraamme Lunastajaamme ja otamme vastaan Hänen siunauksensa. Profetian
henki on kirjoittanut meille: ”Jolle on annettu rauhan evankeliumin osallisuus vaeltaa
kuten Kristus vaelsi. Hän tulee kykeneväksi puhumaan oikeita sanoja, ja puhumaan ne
rakkaudessa. Hän ei tule yrittämään puolueellista Jumalan totuuden sanoman julistusta
Hän tulee kohtelemaan lempeästi jokaista sydäntä, todetessaan Hengen todistavan
totuudesta niille, jotka ovat vastaanottavaisia jumalallisille vaikutuksille. Koskaan hän ei
ole töykeä käytöksessään. Jokaisella puhutulla sanalla on pehmentävä, rauhoittava
vaikutus.” Evangelism, s 174.
Auttakoot tämän neljänneksen läksyt meitä ymmärtämään, että rauhan evankeliumi on
tie, jota Jumala käyttää pelastamaan ihmisiä ja seuratkaamme Jumalan jalanjälkiä
elääksemme alituisesti sopusoinnussa rauhan evankeliumin kanssa ja korjataksemme sen
suurten siunausten rikasta satoa.
Pääkonferenssin veljet ja sisaret

Erikoisuhrilahja kerätään Tyynenmeren Saarten hyväksi
Muista antaa uhrisi rakkauden ja kiitollisuuden ilmauksena.
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Sapattina, Heinäkuun 5, 2008
”JA JUMALA KATSOI ETTÄ SE OLI HYVÄ”
Johdantoajatus
”Hän on tehnyt kaiken kauniiksi ajallaan. Hän on myös asettanut
ikuisuuden ihmislasten sydämeen; kuitenkaan he eivät voi aavistaa mitä
Jumala on tehnyt alusta loppuun.” (Saarnaajan kirja 3: 11)
Ihmisen alkuperäinen arvo
1. Mikä oli Jumalan suunnitelma ihmisen luomisessa? Kenen
ylevään kaltaisuuteen ihminen tehtiin? 1. Moos. 1:26,27.
”Ihminen tuli Luojansa kädestä täydellisenä rakenteeltaan ja
kaunismuotoisena. Tosiasia, että ihminen on kuuden tuhannen vuoden
ajan vastustanut alati kasvavan tautien ja rikollisuuden on ratkaiseva
todiste kestävyyden voimasta, jonka hän sai ensin lahjaksi. Ja vaikka
ennen vedenpaisumusta eläneet ihmiset antautuivat yleisesti estoitta
synnin harjoittamiseen, se tapahtui yli kaksi vuosituhatta ennen kuin
luonnonlain tietoinen rikkominen tunnettiin. Ellei Adamilla olisi
alkuperäisesti ollut suurempaa fyysistä voimaa kuin nykyisillä ihmisillä,
ihmissuku olisi aikaamme mennessä hävinnyt maan päältä. – Counsels
on Health, s 19.
2. Mikä jalo piirre oli tunnusomainen ihmisen olemukselle ja
elämälle? Saarn. 7:30.
"Luotuina Jumalan kuvaksi ja kunniaksi (1 Kor, 11:7) Adam ja Eeva
olivat saaneet korkean asemansa suhteen arvokkaita lahjoja. Suloisina ja
tasasuhtaisina muodoltaan, säännöllisine ja kauniine piirteineen, kasvot
loistaen terveyden väriä sekä ilon ja toivon valoa he olivat ulkoisesti
samankaltaisia Tekijänsä kanssa. Tämä samankaltaisuus ei ilmennyt
kuitenkaan ainoastaan fyysisesti. Jokainen mielen ja sielun kyky heijasti

Jumalan kunniaa. Korkein hengen ja sielun lahjoin Adam ja Eeva oli
tehty ´vain hieman enkeleitä alempiarvoisiksi´ (Hepr. 2:7), etteivät he
erottaisi vain näkyvän maailmankaikkeuden ihmeitä, vaan ymmärtäisivät
moraaliset vastuut ja velvoitteet.” – Education (Kasvatus), s 20.
”Jumala teki ihmisen oikeamieliseksi, jolle Hän antoi jaloja
luonteenpiirteitä ilman taipumusta pahuuteen. Herra lahjoitti hänelle
korkeat älyn lahjat ja esitteli hänelle korkeimmat mahdolliset
uskollisuutensa mukaiset kannustimet. Täydellinen ja alituinen
kuuliaisuus oli ikuisen onnellisuuden ehto. Tällä ehdolla hänellä olisi
lupa tulla elämän puulle.” – Conflict and Courage, p. 13.
Läheinen suhde Jumalan kanssa
3. Minkälainen läheinen suhde vallitsi alussa Jumalan ja ihmisen
välillä? 1.Moos. 3:8-13,21.
”Adam sai vilpittömyydessään olla suorassa, vapaassa ja onnellisessa
yhteydessä Luojansa kanssa. Ihmisen lankeemuksen jälkeen Jumala tulisi
olemaan yhteydessä ihmisen kanssa Kristuksen ja enkeleiden kautta.” –
The Story of Redemption, s 51/ Pelastuksen historia.
Adam ja Eeva saivat ottaa vastaan tietoa suorassa yhteydessä Jumalan
kanssa; ja he oppivat Hänen töittensä kautta. Kaikki luomakuntaan
kuuluva, alkuperäisessä täydellisyydessään, oli Jumalan ajatuksen
ilmausta. Adamille ja Eevalle luonto oli täynnä jumalallista viisautta.
Mutta lankeemuksen kautta ihminen menetti mahdollisuuden oppia
Jumalalta välittömän yhteyden kautta ja, suuressa määrin, Hänen
teoistaan.” – Education /Kasvatus S 17-18.
Rauha myös eläinten keskuudessa
8. Mikä suhde alussa oli ihmisen ja eläinten välillä? Oliko siitä
lähtien kun ihminen oli asetettu kaikkien maan päällä olevien
elämän muotojen valtiaaksi, Jumalan suunnitelma että ihminen
tappaisi eläimiä ja käyttäisi niitä hyödykseen? 1.Moos. 2:19,20;
1.Moos. 1:29.
”Niin kauan kuin Adam ja hänen elämäntoverinsa pysyivät uskollisina
Jumalalle, oli maa oleva heidän hallinnassaan. Jokainen elävä olento oli
heidän rajattomassa valvonnassaan. Leijona ja karhu kisailivat rauhassa

heidän ympärillään tai paneutuivat yhdessä pitkäkseen heidän lähelleen.
Onnelliset linnut heidän ympärillään lentelivät ja kun ne iloissaan
visertelivät kiitosta Luojalleen, yhtyivät Adam ja Eeva heidän kanssaan
kiittämään Isää ja Poikaa. … ”Tutkistelemalla lehteä, kukkaa ja puuta he
saivat kustakin selville sen elämän salaisuudet. Adam tunsi jokaisen
luodun olennon vesissä leikittelevästä mahtavasta krokotiilista
päivänpaisteessa leijuvaan pikku hyönteiseen asti. Hän oli antanut
heillekin nimen ja tunsi kaikkien luonnon ja tavat.” Patriarchs an
Prophets, s 50,51. (jatkossa : PP)
9. Oliko tuona aikana olemassa ´viidakon laki´ - että
voimakkaammat eläimet voivat tappaa ja syödä heikommat
yksilöt? Minkä erinomaisen raportin Jumala antoi meille
luomisen päättyessä? 1. Moos. 1:24,25,30,31.
”Edellisen kappaleen käännöksessä (jae 24 ja 25) jotkut versiot käyttävät
sanoja ”villieläimet” tai ”villipedot”, saattaa antaa virheellisen ajatuksen
että Jumala loi julmat tai pahat pedot. On tärkeää korostaa ettei asia voi
olla näin, koska jakeen 25 lopussa on kirjoitettu vakuutus: ”Ja Jumala
katsoi että se oli hyvä”. Näissä jakeissa on mainittu kolmenlaisia eläimiä:
karjaa, matelijoita ja kedon eläimiä. Ensin mainitut ovat karjaeläimiä;
toiset, matelijat yleensä, ja kolmannen ryhmän muodostavat eläimistä,
jotka kuljeskelevat vapaasti pelloilla tai viidakossa leikitellen. Siksi,
Eedenissä ei ollut mitään julmia tai pahoja petoja, vaan ainoastaan
kotieläimiä, matelijoita ja vapaasti liikkuvia petoja tai riistaa. Tästä
syystä, muissa versioissa ei ole termejä ”villieläimet” tai ”villipedot”,
vaan yksinkertaisesti ”maan pedot”. Sama ilmaisu esiintyy 1. Moos. 2:
19,20 ; 3:1 ja tässä saatamme myös ymmärtää etteivät nämä olleet pahoja
eläimiä”
(BibleCommentary,Vol.1,Genesis1:24,25)
”Eedenissä ei tullut olemaan mitään kuolemaa.” – Counsels on Diet and
Foods, p. 81.
”Eläinten ruokajärjestys koostuu vihanneksista ja viljasta… Jumala
hankki luonnollisessa tilassa olevia hedelmiä ensimmäisille
vanhemmillemme. Hän antoi Adamin vastuulle puutarhan, viljellä sitä, ja
pitää huolta siitä, sanoen, ”Sinulle sen pitää oleman ravintona”. Eläimen
ei tullut surmata toista eläintä ravinnoksi.” –Counsels on Diet and
Foods, p. 396.

Jumalan sopiva kutsu meille
10.Mikä pyhä kutsu esitetään siksi tänään meille jokaiselle? 1. Tess.
5:13.
”Kristitty ei tavoittele riitaa ja kiistaa edes kaikkein syntisimpien ja
uskottomimpien kanssa. Kuinka väärin onkaan suosia tätä henkeä
totuuteen uskovien kanssa ja niiden kanssa, jotka etsivät rauhaa,
rakkautta, ja harmoniaa! Paavali sanoo ´Olkaa rauhassa keskenänne.´ ” –
Todistuksia seurakunnalle, osa 2, s 163.
”Jumala johtaa kansan maailmasta ikuisen totuuden, Jumalan käskyjen ja
Jeesuksen uskon korkeammalle tasolle. Hän kurittaa ja tekee kansansa
soveliaaksi. He eivät ole erimielisiä, yhden uskoessa yhdellä tavalla, ja
toisen tukeutuessa täysin vastakkaisiin uskomuksiin ja näkemyksiin;
kunkin toimiessa yhdyskunnasta riippumattomana. Seurakuntaansa
asettamien lahjojen ja hallinnon kautta he saavuttavat kaikki uskon
ykseyden. Jos joku jäsen omaksuu näkemyksensä Raamatun totuudesta
huomioimatta veljiensä näkemystä, siten puolustaen tulkintaansa,
väittäen itsellään olevan oikeuden omiin omituisiin näkemyksiinsä.
Kuinka hän voi täyttää Kristuksen rukouksen mukaista tahtoa
pakottaessaan muita? Ja jos yksi ja toinen nousee puolustamaan
oikeuttaan uskoa ja puhua mitä tahtoo ottamatta huomioon yhdyskunnan
uskoa, missä on se sopusointu, joka vallitsi Kristuksen ja Hänen Isänsä
välillä ja jota Kristus rukoili veljiensä keskuudessa toimivaksi.” –
Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, pp. 201-203.
11.Onko rauha inhimillisen synnillisen luonnon omaehtoinen tuote?
Mitä meiltä vaaditaan sen saavuttamiseksi ? 1.Tess. 4:11; Hebr.
12:14.
”Olivatpa vastenmieliset luonteenpiirteet perittyjä tai hankittuja, pitäisi
niitä käsitellä erikseen suuren vanhurskauden periaatteen kanssa
vertaillen. Niitä tulisi lujasti vastustaa ja voittaa Kristuksen voiman
avulla. ´Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen,
sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.´ ” –Fundamentals of
Christian Education, p. 136.
”Meidän ei tulisi koskaan antaa maailmalle väärää vaikutelmaa että

kristityt ovat synkkiä, onnettomia ihmisiä. Jos katseemme on kiinnitetty
Kristukseen, näemme sääliväisen Lunastajan ja Hänen kasvoistaan tulee
loistamaan meille valoa. Missä Hänen Henkensä hallitseekin, siellä
vallitsee rauha. Ja siellä tulee olemaan myös iloa, sillä siellä on rauhaisa
luottamus Jumalaan.” Aikakausien Toivo, s 152.
Opetuskappaleita meitä varten
Päivä taivaassa. Yhden taivaassa vietetyn päivän tuottama ilo tulee
palkitsemaan meille kaikki kärsimykset ja ongelmat tässä maailmassa.
Sellaisen innoittavan kuvauksen kohtaamme kreivi D. Sims´in
kertomuksessa,
kun
hän
palveltuaan
kuusitoista
vuotta
lähetyssaarnaajana eräässä idän maassa, palasi takaisin lapsuutensa
kotiin.
”Tein monen vuoden ajan kovaa työtä vieraassa maassa, monista
puutteista ja vaaroista kärsien, eläen eristettynä kaikista muista
lähetystyöntekijöistä
sodan
aikana,
voimatta
tyydyttää
alkeellisimpiakaan elämän tarpeita. Palasin kotiin nähdäkseni vanhan
äitini ja muita perheeni jäseniä. Matkustettuani viikkokausia laivalla sekä
muutamia päiviä junalla, saavuin kotikaupunkiini. Laskeutuessani
junasta ja tavatessani siskoni, jota en ollut nähnyt moneen vuoteen,
tunsin sanomatonta iloa. Hän ei ollut enää lapsi, vaan
kaksikymmentävuotias nuori nainen. Lähestyessämme kotiamme, näin
äitini ovella odottamassa innokkaasti meitä. Juoksin ja syleilin häntä. Oi,
mikä onni olla kotona jälleen rakkaan äitini kanssa, joka antoi minulle
elämän! Tämä korvasi kaikki sydämeni kärsimykset ja surullisuuden
noiden kuudentoista vuoden aikana, jotka olimme olleet erossa.
Kun kuulin nuo sanat, muistin mitä taivas merkitsee niille, jotka ovat
tehneet työtä ja kärsineet tässä maailmassa. ”Yksi päivä taivaassa tulee
olemaan riittävä palkinto kaikista elämän vaiheista Jumalan
palveluksessa. ”Todellakin, Jumalan läsnäolo, Jeesuksen Kristuksen
rakkaus, enkelien ja kaikkien aikojen pelastettujen seura sekä paratiisin
rauha tulee kuivaamaan kaikki kyyneleet ja lohduttamaan kaikkia
sydämiä iankaikkisesti.
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Sapattina, heinäkuun 12 päivänä, 2008
SYNNIN SEURAAMUSTEN KOHTAAMINEN
Johdantoajatus
”Eihän orjantappuroista koota rypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita?”
Matt. 7:16.
”Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon,
mutta se joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen
elämän.” Gal. 6:8
Synnin seurausta ensimmäisessä ihmisessä
12.Kuinka Adamille kuvailtiin hänen syntinsä seuraukset? Onko
tämä vaikuttanut ainoastaan hänen elämäänsä vai myös suhteisiin
yhteiskunnassa ja luonnossa? 1. Moos. 3:17-19.
”Jumala kirosi maan heidän syntinsä tähden koska söivät tiedon puusta,
ja ilmoitti: ’Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi.´ Hän oli
jakanut heille hyvää, mutta pidättänyt pahan. Nyt Hän ilmoittaa, että
heidän pitää syödä siitä, se merkitsee, että heidän pitäisi tutustua pahaan
koko elämänsä ajan. Siitä ajasta lähtien eteenpäin ihmissuku olisi
saatanan kiusauksien vaivaama. Adamin osaksi oli määrätty alituista
toimeliaisuutta ja huolta, sen onnellisen, iloisen työn sijaan, josta hän oli
tähän mennessä nauttinut. Heitä kohtaisi pettymykset, suru ja tuska ja
lopulta hajoamistila. He olivat maan tomusta ja maaksi he muuttuisivat
jälleen.” –Pelastuksen historia, s 40.
”Jumala oli luonut hänet (Eevan) Adamin vertaiseksi. Jos he olisivat
pysyneet kuuliaisina Jumalalle ja noudattaneet hänen suurta rakkauden
lakiaan, he olisivat aina olleet sovussa keskenään. Mutta synti oli
rikkonut sopusoinnun. PP, s 58.
13.Mitä on jo kerrottu ensimmäisestä esivanhemmillemme tähän
maailmaan syntyneestä ihmisolennosta? 1. Moos. 4:8-11.
”Saatana on epäuskon, nurinan ja kapinan isä. Hän täytti Kainin
epäilyksellä ja hulluudella viatonta veljeään vastaan ja Jumalaa vastaan,

koska hänen uhrinsa torjuttiin Abelin uhrin tullessa hyväksytyksi. Ja hän
löi veljensä kuoliaaksi häiriintyneessä mielentilassaan.” – Confrontation,
p 23.
”Kainin huomatessa, paholaisen riivaamana, ettei hän voinut hallita
Abelia, hän (Kain) oli niin raivoissaan että hän tuhosi hänen elämänsä. Ja
missä tahansa on joitakin, jotka seisovat puolustamassa Jumalan
vanhurskauden lakia, samaa henkeä ilmenee heitä vastaan …” ”Mutta
Kain tuli ajan kuluessa yhä kovasydämisemmäksi, lietsoen kapinaa
Jumalan hallintoa vastaan. Tästä yhdestä luopiosta tuli saatanan johdossa
toisten kiusaaja ja hänen esimerkkinsä ja vaikutuksensa levittivät
moraalittomuuden kylvöä kaikkialle, kunnes koko maa tuli niin täyteen
turmelusta ja väkivaltaa että se meni tuhoaan kohden.” –PP, ss 77-78.
Kuva seuraavista vuosisadoista
14.Voitteko kuvitella minkälaiset moraaliset ja hengelliset olosuhteet
vallitsivat muutamaa sukupolvea myöhemmin? 1. Moos. 6:11,12,
5, 3, 13.
”…maailman asukkaita tänä aikana edustaa vedenpaisumuksen ajan
väestö maan päällä. Vanhan ajan maailman asukkaiden pahuus on
yksinkertaisesti ilmaistu : ´Jumala näki, että ihmisen pahuus oli suuri
maan päällä ja kaikki hänen sydämensä aivoitukset olivat aina jatkuvasti
pahat´ (1.Moos. 6:5). Jumala väsyi näihin ihmisiin, joiden ajatukset
suuntautuivat ainoastaan mielihyvään ja nautintoon. He eivät etsineet
neuvoa Jumalalta, joka oli luonut heidät, eivätkä välittäneet tehdä Hänen
tahtoaan. Jumalan nuhde kohdistui heihin, koska he seurasivat jatkuvasti
oman sydämensä kuvitelmia, ja maassa oli väkivaltaa.” SM II, 151.
”Hallinnut synti, luonnottoman ruokahalun nautinto, sytytti ihmisten
intohimot Nooan päivinä johtaen laajalle levinneeseen turmelukseen.
Väkivalta ja synti ulottui taivaaseen. Tämä moraalinen saaste lakaistiin
maan päältä lopulta vedenpaisumuksen välityksellä.” Counsels on
Health, p. 23.
15.Mitä hirveitä viattomien olentojen teurastuksia suoritettiin
toisinaan?
2. Moos. 1:15,16, 22. Lisäksi voit tutkia myös: 1.
Samuel 22:16, 19 ja Matt. 2:16.

”Kuningas määräsi että poikalapset tulisi surmata välittömästi
syntymänsä jälkeen. Saatana oli ehdotuksentekijä näissä asioissa Hän
tiesi, että vapauttaja tulisi nousemaan heprealaisten keskuudessa
pelastamaan heidät sorrosta. Hän ajatteli, että mikäli hän saisi kuninkaan
hävittämään poikalapset, Jumalan tarkoitus tehtäisiin tyhjäksi… Egyptin
kuninkaan saatua tietää, ettei hänen käskyä oltu toteltu, hän oli hyvin
vihainen. Hän teki sitten käskynsä pakottavammaksi ja laajemmaksi.
Hän velvoitti kaiken kansansa tiukkaan valvontaan, sanoen, ´Jokainen
syntyvä poika teidän pitää heittää jokeen, ja jokainen tytär teidän tulee
pitää hengissä.´” –Spiritual Gifts, Vol. 3, pp. 179, 180.
”… Saulilla oli sellainen kateuden, vihan ja murhan henki että hän toivoi
selonteon olevan todenperäisen. Paimenten johtajan puolueellinen ja
liioitteleva lausunto soveltui Jumalan ja ihmisen vihollisen käyttöön. Se
esitettiin Saulille sellaisessa valossa että kuningas menetti kokonaan
itsensä hallinnan toimien hullun tavalla. Jos hän olisi vain rauhallisesti
odottanut kunnes olisi voinut kuulla koko kertomuksen ja olisi
harjoittanut ajattelu- kykyään, kuinka erilainen olisi ollut hirveä raportti
sen päivän tekemisistä!” (ST Sept 21, 1888) –SDA Bible Commentary,
Vol. 2, p 1020.
Taistelun ja väkivallan juuret
16.Mitkä ovat Jumalan sanan mukaan riitojen, väkivallan,
terrorismin ja sodan kaikkine kauheuksineen, alkulähteet? 1. Piet
2:11; Jaakob 4:1. Voit lukea myös lisäksi Room. 7:23 ja Sananl.
15:18.
”Jumalan tahto on taivaan laki. Niin kauan kuin se laki oli elämän
sääntö, koko Jumalan perhe oli pyhä ja onnellinen. Mutta kun
jumalallista lakia ei noudatettu, silloin viha, kateus ja taistelu tuli esille,
ja osa taivaan asukkaista lankesi.” –Child Guidance, p. 79.
”Saatana nauttii sodasta, sillä se kiihottaa sielun pahimpia intohimoja
pyyhkäisten sitten ikuisuuteen paheisiin ja vereen vajonneet uhrinsa.
Saatanan päämääränä on kiihottaa kansat sotaan toisiaan vastaan, sillä
hän voi näin kääntää ihmisten mielet pois valmistautumistyöstä Jumalan
päivää varten - Suuri Taistelu (GC, p.589)
”Saatanan vaikutus pyrkii jatkuvasti hämmentämään aisteja, hallitsemaan
mieltä pahan suuntaan, ja yllyttämään väkivaltaan ja rikokseen. Hän

heikentää ruumiin voimia, sumentaa älyn ja alentaa sielun. Milloin
tahansa ihmiset hylkäävät Vapahtajan kutsun, he suostuvat saatanan
alaisuuteen. Suuret joukot jokaisella elämän alueella, kotona, liikeelämässä ja vieläpä kirkossa, tekevät tämän tänään. Tästä syystä
väkivalta ja rikos on levittäytynyt maan yli ja moraalinen pimeys,
kuolinvaatteen tapaan varjostaa ihmisten asuinpaikat. Ulkoisesti
kiiltävien kiusausten kautta saatana johtaa ihmisiä yhä pahempiin
synteihin kunnes täydellinen turmelus ja tuho on seurauksena. Ainoa
turva hänen voimaansa vastaan on Jeesuksen läsnäolossa… Hänen
henkensä kehittää kaiken luonnetta jalostavan ja luontoa ylentävän
vaikutuksen.” – Aikakausien Toivo, 341
Jumalan menettelytavat arvottomien ihmisten suhteen
17.Vaikka ihmiset ovat niin turmeltuneita ja arvottomia, kuinka
Jumala toimii meidän kanssamme? Vastaako Hän meille ja
palkitseeko meitä ansioittemme mukaisesti? Ps. 130:3. Ps. 103:
9,10. Lisätutkistelua varten sopii luettavaksi myös: Hesekiel 20:44
”Herra on armollinen, hellän sääliväinen ja tuhlaavainen armossaan. Hän
tietää tarpeemme ja heikkoutemme, ja Hän auttaa heikkouksissamme, jos
vain luotamme Häneen ja uskomme että Hän tulee siunaamaan meitä ja
tulee tekemään suuria asioita meille.” Testimonies for the Church, Vol. 4,
p. 67.
”Ulottaessaan kaikelle maailmalle kutsunsa tulla luokseen ja pelastua,
Jumala antaa enkeleilleen tehtäväksi tuoda jumalallista apua jokaiselle
sielulle, joka tulee Hänen luokseen katuen synnintunnossa. Hän tulee
henkilökohtaisesti Pyhässä Hengessään seurakuntansa keskelle.” –
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 15.
18.Kuinka Hän menettelee kaltaistemme syntisten ja kelvottomien
olentojen kanssa? Nehemia 9:31. Ps.78:38. Voit lukea vielä
täydentäväksi tutkisteluksi myös Ps. 103:2-4.
”Mutta Hän antaa anteeksi synnit anteeksi täydellisesti. Ei ole mitään
syntejä, joita Hän ei anna anteeksi Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ja
Hänen kauttaan. Tämä on syntisen ainoa toivo, ja jos hän lepää tässä

vilpittömässä uskossa, hän on varma täydestä ja vapaasta
anteeksiannosta. On olemassa vain yksi kanava ja se on helppopääsyinen
kaikille. Sen kanavan kautta rikas ja yltäkylläinen anteeksiantamus
odottaa katuvaa, syntinsä tuntevaa sielua ja pimeimmät synnit annetaan
anteeksi.” –The Faith I Live By, p.102.
”Mooseksen pyytäessä Herraa näyttämään hänelle kunniansa, Herra
sanoi: ´Tahdon kaiken hyvyyteni käydä ohitsesi. ’Ja Herra kävi hänen
editseen ja julisti, Herra, Herra Jumala, armollinen ja laupias,
pitkämielinen ja rikas hyvyydessä ja totuudessa, osoitat laupeuden
tuhansille, annat anteeksi vääryyden sekä rikoksen ja synnin. Syyllistä ei
millään tavalla julisteta syyttömäksi, … Ja Mooses kiiruhti ja taivutti
päänsä maata kohti palvoen. Ja Mooses kiiruhti taivuttaen päänsä maata
kohti ja palvoen Jumalaa. ´Kun pystymme ymmärtämään Jumalan
luonteen Mooseksen tavoin, kiiruhdamme myös kumartamaan Jumalaa
palvoen ja ylistäen.” –Fundamentals of Christian Education, p. 178.
Rauhan lasten käytös
19.Mikä
pitäisi
siksi
olla
vastauksemme
yllytysloukkaustapauksissa? Matt. 5:9; Sananl. 15:1;1. Moos. 13:8.

ja

”Pahanpuhuminen on kaksinkertainen kirous, joka aiheuttaa pahaa
enemmän puhujalle kuin kuulijalle. Se, joka levittää epäsovun ja
taistelun siemeniä, saa omaan sieluunsa kuolettavia hedelmiä. Kuinka
onneton onkaan kantelija, pahan aavistaja! Hän ei tunne todellista onnea.
”´Siunatut ovat rauhantekijät.´ Kunnia ja rauha lepää niiden yllä, jotka
kieltäytyvät liittymästä kielten taisteluun. Kun skandaalien myyjät
liikkuvat perheestä toiseen puhtauteen pitäytyviä kodeissaan ovat
Jumalaa pelkääväiset. Aika, joka on usein pahemmin kuin tuhlattu
joutilaaseen, rivoon ja pahansuopaan juoruiluun, pitäisi käyttää
korkeampiin ja jalompiin päämääriin. Jos veljistä ja sisarista tulisi
Jumalan lähetystyöntekijöitä, jotka käyvät sairaiden ja ahdistettujen
luona työskennellen kärsivällisesti ja ystävällisesti erehtyvien hyväksi, -lyhyesti ilmaisten, jos he noudattaisivat esimerkkiä, -- seurakunnalla olisi
menestystä kaikilla rajoillaan.” Testimonies for the Church, Vol. 5, p.
176.
“´Autuaita ovat rauhantekijät.´ Matt. 5:9. Jolla on Kristuksen nöyrä ja

alhainen, hänestä tulee olemaan rauhantekijä. Sellainen henki ei ärsytä
mihinkään riitaan, ei anna takaisin vihaista vastausta. Se saa kodin
onnelliseksi tuoden suloisen rauhan, joka siunaa kaikki ympärillään
olevat.” – The Story of Jesus, p. 62.
”Pitäydy lujasti Häneen, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Vaikka niin usein epäonnistut kärsivällisyyden ja rauhallisuuden
osoittamisessa, älä anna periksi ponnistelussa. Päätä jälleen tällä kertaa
lujemmin olemaan kärsivällinen jokaisessa provokaatiossa. Äläkä siirrä
katsettasi koskaan jumalallisesta esimerkistäsi.” –The review and
Herald,31.10.1907.
Läksyn aihe meille
Kuinka meistä tulee voittajia? Eräs mies eksyi erämaassa ollen monen
päivän ajan täysin tietämätön olinpaikastaan. Hän ihmetteli
ahdistuneesti: ”Mahtaako kulua paljon aikaa kunnes kuolen nälkään?
Armoton aurinko pieksi ja hän tunsi itsensä kiihtyneeksi. Kun hän
pelkästä uupumuksesta onnistui nukkumaan tunnin, hänellä oli tapana
uneksia vedestä, appelsiineista ja taateleista. Sitten hän heräsi yhä
suurempaan kärsimykseen jatkaen hoipertelua. Yhtäkkiä hän näki keitaan
jonkin matkan päässä. ”Se on varmasti kangastusta”, hän ajatteli,
”optinen harha, joka koettaa pettää minut ja syöstä epätoivoon, sillä
siellä ei ole ketään.” Mutta tullessaan lähemmäksi keidasta, se tuli
näkyvistä poistumisen sijaan yhä todellisemmaksi. Hän saattoi nähdä
taatelipalmut, vihreän ruohon ja kalliolta pulppuavan veden. ”Tämä
saattaa myös tietysti olla puoleksi hullun mieleni synnyttämä
hallusinaatio”, hän ajatteli. ”Sellaisia kuvitelmia esiintyy minun tilassani.
Tuolla, nyt voin jopa kuulla veden pursuavan! Kuinka julma luonto
voikaan olla!” Näin pohtiessaan hän murtui täysin ja kuoli, hiljaa kiroten
elämäntunteettomuutta. Tunnin kuluttua, kaksi beduiinia löysi hänet.
”Voitko ymmärtää jotakin tämän kaltaista? ” sanoi toinen heistä
toverilleen. ”Taatelit kasvavat melkein hänen suunsa kohdalla – hänen
tarvitsee vain ojentaa kätensä – mutta tässä hän makaa lähteen lähellä,
tämän kauniin keitaan keskellä, nälkään kuolleena. Kuinka tämä on
mahdollista?!”
Niin monet ihmiset luottavat omaan voimaansa eivätkä tavoittele mitään
muuta. He eivät etsi Jumalan apua. Monet ajattelevat löytävänsä oman
rauhan ja levon. Mutta ainoastaan Herra, joka on niin lähellä meitä, voi

antaa meille rauhan, ja vieläpä runsaammin ja nopeammin kuin me
voimme kuvitella!
3
Sapattina, heinäkuun 19, 2008
SOTA JA LUPAUKSET RAUHASTA
Johdantoajatus
”Kun Herra on minun kanssani, en minä mitään pelkää. Mitä voivat
ihmiset silloin?” Ps. 118:6.”Kun pelko minut valtaa, minä turvaudun
sinuun.” Ps.56: 4.
Vihollisten hyökkäykset ja Jumalan suojelus
20.Mikä oli Jumalan suuri lupaus kansalleen heidän vihollistensa
hyökätessä? Jesaja 41:12; Jesaja 54:17.
21.Onko meillä Israelin historiassa esimerkkejä siitä, että jotakin
tämän kaltaista pahaenteistä todella tapahtui? Oliko sellaisissa
tapauksissa yksilöiden tarpeellista henkilökohtaisesti puolustaa
itseään omin voimin? 2. Moos. 14: 13, 14,24,25,30,31 Voit
tutkistella lisäksi vielä: 2. Kun. 6:18-22; 2. Kun. 7: 6; 2. Kun. 19:
35.
”Mutta Mooses sanoi kansalle: ”Älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne,
niin saatte nähdä kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä te tänään
näette tapahtuvan egyptiläisille, ette enää milloinkaan saa nähdä. Herra
sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!” ”Hän antoi heidän vaunujensa
pyörien juuttua kiinni, niin että ajaminen kävi vaikeaksi. Silloin
egyptiläiset sanoivat: ´Meidän on lähdettävä pakoon! Herra sotii
israelilaisten puolesta meitä vastaan.´” .”Näin Herra pelasti sinä päivänä
Israelin Egyptin käsistä ja israelilaiset saivat nähdä egyptiläisten
makaavan kuolleina meren rannalla. Ja kun israelilaiset näkivät, miten
Herran käsi oli lyönyt Egyptin, he pelkäsivät Herraa ja uskoivat Häneen
ja Hänen palvelijaansa Moosekseen.”.
”Kaitselmuksessaan Jumala johti heprealaiset meren edessä olevaan

vuoristoon voidakseen heidän vapauttamisensa yhteydessä ilmaista
voimansa ja nöyryyttääkseen heidän sortajansa ylpeyden. Hän olisi
voinut pelastaa heidät millä tahansa muulla keinolla, mutta hän valitsi
tämän menettelytavan koetellakseen heidän uskoaan ja vahvistaakseen
heidän luottamustaan Häneen. Väki oli uupunut ja kauhuissaan, mutta jos
he olisivat jääneet paikalleen Mooseksen käskiessä heitä etenemään,
Jumala ei koskaan olisi avannut heille tietä. ´Uskon kautta he kulkivat
Punaisen meren yli kuin kuivaa maata pitkin.´ Hepr. 11:29. Marssiessaan
veteen he osoittivat uskovansa Mooseksen esittämän Jumalan sanan. He
tekivät kaiken voitavansa, ja sitten Israelin Väkevä halkaisi meren
aukaisten siten tien heidän kuljettavakseen.” PP, p. 290.
Jumalan lupausten pohdintaa
22.Olivatko Jumalan lupaukset ehdottomia vai ehdollisia? 5 Moos.
28:1,2,7. Voit lukea lisäksi myös: Jes. 1:19,20 ; Ps. 81:13,14 ; 1
Sam. 12:24.
”Tulisi muistaa että Jumalan lupaukset ja uhkailut ovat myös ehdollisia.”
–Evangelism, p. 695.
”Jumalan lupaukset ovat ehdollisia. Jotta Hänen olisi mahdollista
siunata meitä, meidän täytyy tehdä oma osuutemme. Emme voi odottaa,
että kaikki Hänen siunauksensa tulevat meille luonnostaan, jos ristimme
kätemme joutilaina. Meidän tulee olla Jumalan työtovereita.” –Peter´s
Counsel to Parents, p. 25.
”Herra ei ollut koskaan antanut heille määräystä ´ryhtyä taistelemaan´.
Hänen tarkoituksensa ei ollut että he hankkisivat maata sodankäynnillä,
vaan Hänen käskyjään tarkasti noudattamalla.” – PP, p. 392.
”Jumala oli luvannut kansalleen että jos he noudattaisivat Hänen ääntään
Hän kulkisi heidän edellään ja taistelisi heidän puolestaan; ja Hän
lähettäisi myös mehiläisiä ajamaan asukkaat maasta pois.” –PP, 436
”Kaanaan maassa Jumalan kansalla oli määrä olla yksi yleinen
kokouspaikka, missä he kolme kertaa vuodessa voisivat kokoontua
palvelemaan Jumalaa. Kun he noudattaisivat jumalallisia lakeja, he
saisivat Jumalan siunauksen. Hän ei pyyhkisi pois epäjumalia palvovia
kansoja. Hän antaisi heille tilaisuuden tulla tuntemaan Hänet
seurakuntansa kautta. Jumalan kansan kokemus heidän neljänkymmenen
vuoden erämaavaelluksensa aikana tuli olla näiden kansojen tutkistelun

kohteena. Jumalan lain ja valtakunnan oli määrä ulottaa vaikutuksensa
koko maanpiirin yli, ja Hänen kansansa täytyi tulla tunnetuksi elävän
Jumalan kansana.” -SDA Bible Commentary, Vol. 2, pp. 998f.
23.Mitkä muut lupaukset rauhasta, vanhurskaudesta ja siunauksista
ovat luonteeltaan samanlaisia? Jes. 48:18. 5. Moos. 5:29.
”Jumalan käskyjen tietä kulkeva on Kristuksen kanssakulkija, ja Hänen
rakkaudessaan sydän lepää… Jotka pitävät kiinni Kristuksen sanasta ja
antavat sielunsa hänelle, elämänsä hänen hallintaansa, tulevat löytämään
rauhan ja levon. Mikään maailmassa ei voi saada heitä murheellisiksi
kun Jeesus saa heidät iloisiksi läsnäolollaan. Täydellisessä
alistuvaisuudessa on täydellinen lepo. Herra sanoo: ´Sille, jonka mieli on
luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun.´ Jes. 26:3.
Elämämme voi näyttää sekavalta, mutta antautuessamme viisaalle
Mestarille, Hän voi saada aikaan elämän ja luonteen esikuvan, joka on
hänen omaa kunniaansa. Ja se luonne, joka ilmaisee Kristuksen kunniaa
ja Hänen luonnettaan saadaan mukaan Jumalan Paratiisiin. Uudistunut
suku tulee kulkemaan valkeissa vaatteissa, sillä he ovat arvollisia.” -AT,
s. 312.
Ihmisen epäonnistumisten seurauksia
24.Ovatko ihmiset kaikkina aikoina eläneet sopusoinnussa Jumalan
ihanteen ja vaatimusten kanssa ja Hänen läsnäolostaan iloiten?
Oliko Hän sellaisissa tapauksissa heidän kanssaan puolustaen
heitä ilman heidän puuttumista taisteluun? 5. Moos 1:30-32.
Joosua 7:12 Ps. 60:12. Voit tutkia lisää myös lukemalla : Ps. 44:9 ;
5. Moos. 1:42.
”Kätketty kultakiila ja babylonialainen vaatekappale huolestuttivat koko
Israelin leiriä. Jumalan paheksunta tuli ihmisten ylle yhden miehen
synnin tähden. Tuhansia lyötiin kuoliaaksi taistelukentällä, koska Jumala
ei tahtonut siunata ja antaa menestystä kansalle, jonka keskuudessa oli
yksikin syntinen, yksi, joka oli rikkonut Hänen sanaansa vastaan. Tämä
syntinen ei ollut pyhässä virassa. Kuitenkaan rakkaudesta
mustasukkainen Jumala ei voinut edetä taistelemaan Israelin armeijan
kanssa niin kauan kuin nämä salaiset synnit olivat leirissä.” –

Testimonies for the Church, Vol. 3, p. 239.
”Hylkääkö Jumala kansansa syyttä? Ei; Hän kertoo Joosualle, että
hänelle on tehtävä ennen kuin hänen rukoukseensa voidaan vastata.
´Israel on tehnyt syntiä ja he ovat myös rikkoneet liiton, jonka määräsin
heille. He ovat myös syyllistyneet varkauteen ja teeskennelleet.´ Herra
ilmoittaa: ´Enkä tahdo olla kanssasi enää ellet tuhoa keskuudestasi
kirottua.´” – Testimonies, Vol. 3, p. 520.
25.Mitä tuli usein Jumalan kansan osaksi johtuen heidän
tottelemattomuudestaan, kapinastaan ja luopumuksestaan?
1.Sam. 12:9-11. Luuk. 21: 20-22. Lisäksi voit lukea myös : 1.Kun.
8: 44-46 ; Jes. 42: 24.
”Juutalaiset olivat itse hankkiutuneet kahleisiinsa; he olivat täyttäneet
oman koston maljansa. Siinä äärimmäisessä tuhossa, joka kohtasi heitä
kansana ja kaikissa kärsimyksissä, jotka seurasivat heidän hajotustaan,
he korjasivat vain omien kättensä kylvön satoa. Profeetta sanoo: ´Oi,
Israel. Olet tuhonnut itsesi´; sillä olet langennut omaan pahuuteesi.´
Hoosea 13:9; 14:1. Heidän kärsimyksensä esitetään usein Jumalan
määräämän nimenomaisen rangaistuksen toimeenpanemisena. Näin suuri
pettäjä yrittää salata oman työnsä. Jumalallisen rakkauden ja armon
uppiniskaisesti hyljätessään juutalaiset olivat aiheuttaneet Jumalan
armon vetäytymisen itseltään. Näin saatanan sallittiin hallita tahtonsa
mukaan. Jerusalemin hävityksessä suoritetut hirveät julmuudet ovat
saatanan kostonhimoisen voiman ilmentymä niiden kohdalla, jotka
antautuvat hänen valtaansa. Emme tiedä kuinka paljon olemme
kiitollisuuden velkaa Kristukselle nauttimastamme rauhasta ja
suojeluksesta. Jumalan hillitsevä voima estää ihmiskuntaa siirtymästä
täysin saatanan hallintaan. Tottelemattomilla ja kiittämättömillä on suuri
syy kiitollisuuteen Jumalan armosta ja pitkämielisyydestä hillitessään
paholaisen julmaa, kiukkuista voimaa. Mutta ihmisten ylittäessä Jumalan
kärsivällisyyden rajat, tuo pidäke poistuu. Jumala ei esiinny rikkomuksen
aiheuttaman tuomion toimeenpanijana, vaan Hän jättää armonsa
hylkääjät korjaamaan kylvönsä satoa. Jokainen hyljätty valonsäde,
jokainen halveksittu tai huomiotta jätetty varoitus, jokainen hellitty
intohimo, jokainen Jumalan käskyn rikkominen, merkitsee kylvettyä
siementä, joka tuottaa varman sadon.” –ST, 36.

Luottamus Jumalaan ja Hänen vastauksensa
26.Mitä tapahtuu toisaalta kun tiemme ovat Herralle mieluisat?
Sananlaskut 16: 7. 1. Moos. 31: 24. Lisäksi voit tutkistella
lukemalla myös : 2 Aikak. 17:10; Room. 8:31.
”Minulle on ilmoitettu sanottavaksi teille: Liikkukaa varovaisesti, Herran
käskyn mukaisesti toimien. Edetkää rohkeasti, vakuuttuneina siitä, että
Herra on niiden kanssa, jotka rakastavat ja palvelevat Häntä. Hän tulee
toimimaan liiton pitävän kansansa puolesta. Hän ei salli heidän tulla
häpeäpilkuksi… Vakuutan teille, että jos työskentelette oikein, Jumala
saa vihollisenne tekemään sovinnon kanssanne. Hän tahtoo tukea ja
vahvistaa teitä. Tehkää liitto Jumalan kanssa että varotte sananne
tarkoin.” –Todist.,Vol. 7, pp. 242.
”Jumalan lain kuuliaisuudessa on suuri palkka. Sopusoinnussa Jumalan
vaatimusten kanssa on muuttavaa voimaa, joka saa aikaa rauhaa ja hyvää
tahtoa ihmisten keskuuteen. Jos Jumalan sanan opetuksista tehtäisiin
hallitseva vaikuttaja jokaisen miehen ja naisen elämässä, jos mieli ja
sydän saatettaisiin sen hillitsevän voiman alaiseksi, nykyisin
kansallisessa ja sosiaalisessa elämässä olevat epäkohdat eivät saisi tilaa.
Jokaisesta kodista leviäisi vaikutus, joka tekisi miehet ja naiset
voimakkaiksi hengellisen käsityskyvyn ja moraalisen voiman suhteen.
Näin kansakunnat ja yksilöt tulisivat edulliseen tilaan.”
Prophets and
Kings, p. 192.
27.Sen sijaan että joudumme hämilleen ja teemme virheitä, kuinka
meidän tulisi kohdata ongelmia, vastustusta ja vaikeuksia? Mikä
on mahdollista uskossa Jumalaan? Hepr.11:33. Hepr.11:30
Lisälukemista varten. Tuomarien kirja 7: 20-22
”Maailman edetessä pahuudessa, kenenkään meistä ei tarvitse mairitella
itseämme ettei meillä tule olemaan mitään vaikeuksia. Mutta ne ovat
juuri nämä vaikeudet, jotka tuovat meidät Korkeimman
kuuntelukammioon. Saamme etsiä neuvoa Häneltä, joka on rajaton
viisaudessa. ”Herra sanoo: ´Huuda minua avuksi hädän päivänä´. Ps.50:
15. Hän kutsuu meitä esittämään Hänelle pulmalliset tilanteemme ja
tarpeemme sekä jumalallisen avun tarpeemme. Hän pyytää meitä
olemaan hartaita rukouksessa. Niin pian kuin vaikeuksia ilmenee,

meidän tulee esittää Hänelle vilpittömät, totiset rukouksemme.
Hellittämättömillä
rukouksillamme
todistamme
voimakkaasta
luottamuksestamme Jumalaan. Tunne hädästämme johtaa meitä
rukoilemaan vakavasti, ja nöyrät anomisemme vaikuttavat Taivaalliseen
Isäämme.” –Christ´s Object Lessons, p. 172.
Läksyaihe meille
Onko rauha mahdollinen sodasta ja vaaroista kertovien huhujen
keskellä? Eräässä järjestetyssä taidekilpailussa oli aiheena merkittävänä
aiheena ”rauha”. Erilaisia kuvauksia tuotiin esille. Yksi niistä kuvasi
rauhallista aamua, toinen rauhallista auringonlaskua ynnä muita
samantapaisia näkymiä. Siitä huolimatta, palkituksi tuli maalaus
raivoisasta vesiputouksesta, joka kallion yli syöksyen sai aikaan tiheän
vaahto- ja sumupilven. Koko ajan punarintasatakieli liverteli iloisesti,
rauhallisesti istuen pesänsä lähellä puun oksalla, joka ulottui kiehuvan
vesiputouksen yli!
Varmuudesta voidaan saavuttaa ja siitä nauttia ei ainoastaan suotuisissa
olosuhteissa,
vaan
erityisesti
elämän
myrskyjen
keskellä.
Punarintasatakieli istui oksalla sellaisessa puussa, jonka juuret olivat
kalliossa. Oksa ulottui vesiputouksen sumupilven yli. Siinä ylevässä
puussa lintu lepäsi rauhallisesti ihmeellisessä varmuudessaan. Pitäisikö
olla mitenkään erilaista niiden suhteen, jotka ovat ongelmien ja vaarojen
ympäröimiä, mutta luottavat täysin taivaan Jumalaan?
4
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RAUHAN LIITTO
Johdantoajatus
”Vanhurskaan suunnitelmani mukaan minä, Herra, olen kutsunut sinut.
Minä tartun sinun käteesi ja suojelen sinua. Sinut minä asetan
toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien
kansojen valoksi,” Jes. 42: 6.

Iankaikkinen liitto
28.Mikä on ollut Jumalan pyhä toivomus kansalleen patriarkkojen
päivistä lähtien? 1.Moos.17:7,19.
”Tämä sama liitto uudistettiin Aabrahamille, kun hänelle luvattiin:´
Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä´
(1. Moos. 22:18). Tämä lupaus viittasi Kristukseen. Aabraham ymmärsi
sen siten (ks. Gal.3:8,16) ja uskoi Kristukseen syntien anteeksiantajana.
Tämä usko luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Aabrahamin kanssa tehty
liitto ylläpiti myös Jumalan lain arvovaltaa. Herra ilmestyi Aabrahamille
ja sanoi: ´Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole
nuhteeton´.(1. Moos. 17: 1).
Myöhemmin Jumala todisti uskollisesta palvelijastaan: ´Aabraham kuuli
minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni,
säädöksiäni ja opetuksiani´.(26:5). Ja Herra ilmoitti hänelle: ´Minä teen
liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta
sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi
Jumala´ (1 Moos. 17: 7).” PP, s 350.
29.Minkä toivoa täynnä olevan todistuksen Daavid antaa monta
vuosisataa myöhemmin? 1. Aikak.16: 15-17.
”Antakaa synnintunnon ahdistamien muistaa, että heillä on toivoa.
Ihmissuvun pelastus on aina ollut taivaan neuvostojen kohteena.
Armonliitto tehtiin ennen maan perustamista. Se on ollut olemassa
kaiken ikuisuuden ja sitä kutsutaan iankaikkiseksi liitoksi. Niin varmasti
kuin ei ole ollut aikaa, jolloin Jumala ei olisi ollut olemassa, yhtä
varmasti ei ole ollut aikaa, jolloin iankaikkisen mielen ilona ei olisi ollut
ilmaista Hänen armoaan ihmiskunnalle” –SDA Bible Commentary, Vol.
7, p.934.
Jumalan rauhanliitto
30.Mitä ilmoitettiin Jumalan luonteesta Hänen perustaessaan
iankaikkisen liiton patriarkkojen ja muinaisen Israelin kanssa?
Jes. 54: 10, 13.
”Kaikissa koettelemuksissamme meillä on aina luotettava Auttaja. Hän ei

jätä meitä yksin taistelemaan kiusauksen kanssa, sotimaan pahan kanssa
ja murskaantumaan taakkojen ja surun kanssa. Vaikka Hän nyt on salattu
kuolevaiselta katseelta, uskon korva voi kuulla Hänen äänensä sanovan:
´Älä pelkää. Minä olen sinun kanssasi. ´Olen iäti elävä. Minä olin
kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja iankaikkisesti.´ Ilm. 1:18. Olen
kestänyt surusi, kokenut kamppailusi, kohdannut kiusauksesi. Tiedän
kyyneleesi, minäkin olen itkenyt. Surut, jotka ovat liian syvällä
tullakseen kuiskatuiksi mihinkään ihmiskorvaan, tunnen. Älä ajattele,
että olet lohduton ja hyljätty. Vaikka tuskasi ei saavuta mitään
vastakaikua kenenkään sydämessä maan päällä, katso minuun ja elä.
´Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni
sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun
armahtajasi.’ Jes. 54:10.” –The Desire of Ages (=AT), p. 483.
”…jumalallisen tuomion raivotessa ei Jumalan lapsilla ole mitään syytä
pelkoon. ´Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva´ Joel 3:16. Päivä,
joka tuo Jumalan lain rikkojille kauhua ja hävitystä, kohtaa kuuliaiset
´sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla´.´ Kootkaa minun eteeni minun
hurskaani´, sanoo Herra, ´jotka uhreja uhraten ovat tehneet minun
kanssani liiton. Ja taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala
on tuomari.´
”…´Minä, minä olen teidän lohduttajanne.´ Jes. 51:12.´Vaikka vuoret
järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky
eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.´ Jes.
54:10” (UT 1992) – PP, 321.
31.Oliko hajallaan olevalle ja kärsivälle laumalle luvattu liitto
erilainen luonteeltaan? Mitä tämä tarkoittaa? Hes. 34: 25,26.
”Jumala oli antanut käskyn Jerusalemin jälleenrakentamisesta. Näky
kaupungin mittaamisesta oli vakuutus siitä että hän lohduttaisi ja
vahvistaisi ahdistettuja omiaan ja täyttäisi heille lupauksensa
iankaikkisesta liitostaan. Hänen suojeleva huolenpitonsa olisi, Hänen
ilmoituksensa mukaan, kuin ´ympäröivä tulimuuri´, ja kansansa
välityksellä Hänen kunniansa ilmaistaisiin kaikille ihmislapsille. Se mitä
Hän oli toteuttamassa kansalleen oli määrä tulla tunnetuksi koko maan
piirissä. ´Huutakaa ja riemuitkaa, te Siionin asukkaat! Suuri on Israelin

Pyhä, hän, joka on teidän keskellänne.´ Jes. 12: 6.” Prophets and Kings,
p. 581.
Pappeuden rauhanliitto
32.Oliko Herra tehnyt toista rauhanliittoa tiettyjen palvelijoittensa
kanssa? 4. Moos. 25:12; Mal. 2:4.
´Herra erotti Leevin heimon kantamaan Herran liitonarkkua,
toimittamaan Herralle palvelusta pyhäkössä ja siunaamaan kansaa Hänen
nimessään.´
´ Minun liittoni oli tällainen ; Elämän, rauhan ja
menestyksen minä annoin hänelle, ja hän kunnioitti ja palveli minua,
lähestyi minua vavisten. … Vakaasti ja vilpittömästi hän vaelsi minun
tietäni, ja monet hän palautti takaisin synnistä.´5 Moos. 10: 8; Malakia 2:
5, 6.” – Education/Kasvatus/p. 148.
33.Mitkä siunaukset sisältyivät tähän liittoon? Mikä oli aika, jolloin
se toteutui leeviläisen pappeuden aikana? Malakia 2:5. Ps. 119:
165
”Jumalan tekemä ´elämän ja rauhan´ liitto Leevin poikien kanssa olisi
uskollisesti pidettynä tuonut määrättömiä siunauksia—Herra tarjoutui
nyt uudistamaan sen niiden kanssa, jotka kerran olivat olleet hengellisiä
johtajia, mutta jotka lankeemuksen kautta olivat tulleet ´halveksittaviksi
ja alhaisiksi kaiken kansan edessä´. Malakia 2: 5, 9.” –Profeetat ja
Kuninkaat, p. 706.
Rauhan liittoon ryhtyminen
34.Kenen kautta saamme tulla liittoon Jumalan kanssa ja ottaa
vastaan kaikki sen siunaukset? Jes. 42:6: 49:7,8.
”Pelastajan lähetystyöstä kuului Jehovan sana seuraavasti: ´Minä Herra
olen kutsunut sinut vanhurskaudessa ja pidän kädestäsi ja suojelen sinua.
Teen sinut kansan liitoksi, pakanoiden valoksi; sokeiden silmien
avaamiseksi, vankien vapauttamiseksi ja pimeydessä asustavien
saattamiseksi vankilastaan. Minä olen Herra, se on nimeni. Kunniaani en
Anna toiselle enkä ylistystäni epäjumalille. Menneisyys on siirtymässä
pois ja uutta ilmoitan. Ennen kuin ne syntyvät, kerron niistä.´ (jakeet

6-9 ?)
”Luvatun siemenen kautta, Israelin Jumala oli tuova vapautuksen
Siionille. ´Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja
kantaa hedelmää. ´Sen tähden Herra antaa teille merkin: neitsyt tulee
raskaaksi ja synnyttää Pojan ja antaa Hänelle nimen Immanuel. Pelkkää
maitoa ja hunajaa tämä lapsi saa syödä siihen asti kun hän oppii
hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän.´ Jes. 11:1: 7: 14,15.” –Prophets
and Kings, pp. 693.
”Profeetallinen lupaus annettiin Kristukselle: ´Näin sanoo Herra, Israelin
Lunastaja ja Hänen Pyhänsä, Hänelle, jota ihminen halveksii, jota kansa
inhoaa, …näin sanoo Herra, … minä suojelen sinua ja teen sinut liiton
lunastajaksi, kansakunnan vahvistajaksi, asuttamattomien perintöjen
palauttajaksi…” -sama, p. 689.
35.Kiitos Hänelle, mikä tulee mahdolliseksi nyt myös niille, jotka
ovat luopuneita ja vieraantuneita lupauksen liitosta? Koloss. 1:
21,22. Ef. 2: 11-14.
”Taivaan kirkkaus nostaa langenneen ylös, lohduttaen hädässä olevaa. Ja
missä tahansa Kristus jää ihmissydämiin, Hän tahtoo tulla julkituoduksi
samalla tavalla. Missä tahansa Kristuksen uskonto toimii, se tahtoo
siunata. Missä tahansa se toimii, siellä on valoa. ´Jumala ei tunne mitään
erottelua kansallisuuden, rodun tai kastin perusteella. Hän on koko
ihmiskunnan Luoja. Kaikki ihmiset ovat yhtä perhettä luomisen pohjalta
ja kaikki ovat yhtä lunastuksen perusteella. Kristus tuli hajottamaan
jokaisen erottavan muurin, saattamaan avoimeksi jokaisen temppelin
osaston, jotta jokaisella sielulla olisi vapaa pääsy Jumalan luokse. Hänen
rakkautensa on niin lavea, niin syvä, niin täysi, että se tunkeutuu
kaikkialle. Se nostaa saatanan piiristä sieluparat, jotka ovat olleet
harhassa hänen petoksissaan. Se asettaa heidät Jumalan valtaistuimen
ulottuville, lupausten sateenkaaren valtaistuimen ympäröimänä.
”Kristuksessa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata.
Kaikki ovat tulleet läheisiksi Hänen kallisarvoisen verensä kautta. (Gal.
3:28; Ef. 2:13).” – Christ´s Object Lessons, p. 386.
Läksy aiheesta meitä varten
Hänen sanansa on riittävä. Kun William, Orangen Prinssi, toimitti tietyn

asiakirjan eräälle nuorelle miehelle toivossa saada apua työssään, hän
lupasi nuorukaiselle korkean viran valtakunnassaan. Mutta nuori mies
torjui asiakirjan. Miksi? Hän selitti syynsä seuraavaan tapaan: ”Teidän
majesteettinen sana on riittävä. En tahtoisi palvella kuningasta, jonka
sanaan en voisi luottaa!”
Mitä tapahtuu meidän ja Herramme sanan kanssa? Kuninkaamme sana
on enemmän kuin tarpeeksi ja ansaitsee täydellisen luottamuksemme.
Hän ei ole antanut meille ainoastaan lupauksia. Hän on tehnyt myös
liiton kanssamme vahvistaen sen valalla ja rauhan uhrilla!
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PÄÄSEMME JUMALAN VALMISTAMAAN LEPOON
Johdantoajatus
”Sen sijaan me, jotka uskoimme, pääsemme perille luvattuun levon
maahan… Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka
pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen, niin kuin
Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voi- min tuohon
lepoon, …” Hepr. 4:3, 9-11.
Jumalan levon siunaus
36.Mikä oli Jumalan pyhittämisen kohde alussa jotta ihminen
kykeni osallistumaan tai pääsisi Hänen siunattuun lepoonsa? 1
Moos. 2:2,3.
”Jumala on antanut meille käskynsä, ei ainoastaan uskottaviksi, vaan
toteltaviksi. Suuri Jehova, laskettuaan maan perustukset, oli pukenut
koko maailman kauneuden pukuun sekä oli täyttänyt sen ihmiselle
hyödyllisillä asioilla, -- luotuaan kaikki maan ja meren ihmeet, asetti
Sapatin päivän ja pyhitti sen. Jumala siunasi ja pyhitti seitsemännen
päivän, koska Hän lepäsi sen aikana kaikesta ihmeteltävästä
luomistyöstään. Sapatti tehtiin ihmistä varten, ja Jumala tahtoi ihmisen
jättävän työnsä sinä päivänä kuten Hän itse lepäsi kuuden päivän
luomistyön jälkeen.” – Testimonies, Vol. 4, p. 247.

37.Mitä lupauksia Jumala antoi Israelille koskien tätä taivaallista
lahjaa? 2. Moos. 33:14. Jeremia 6:16
”Kun käsitämme, että olemme Jumalan työtovereita, Hänen lupauksensa
otetaan vakavasti. Ne palavat sydämissämme ja leimahtavat liekkiin
huulillamme. Kun Mooses kutsuttiin palvelemaan oppimatonta, kuritonta
ja kapinallista kansaa, Jumala antoi lupauksen: ´Läsnäoloni/ olemukseni
olkoon kanssasi ja annan sinulle levon.´ 2. Moos 33: 14. ´Jumala sanoi:
´Minä olen sinun kanssasi ja annan sinulle merkin siitä, että minä olen
sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansani pois Egyptistä, te saatte palvella
Jumalaa tämän vuoren juurella.´ 2. Moos. 3:12. (VT 1992) Tämä lupaus
kuuluu kaikille, jotka työskentelevät Kristuksen edustajina Hänen
ahdistettujen ja kärsivien omiensa hyväksi.” The Desire of Ages, p. 641.
“Kun Herra antoi Moosekselle tehtäväksi johtaa Israelin Egyptistä, Hän
antoi vakuutuksen: ´Minä olen sinun kanssasi´. 2 Moos. 3:12.
´Läsnäoloni on oleva kanssasi ja annan sinulle rauhan.´ 2 Moos. 33: 14.
Sama vakuutus annetaan niille, jotka menevät Herran työhön eteläisellä
kentällä.” – Testimonies , Vol. 7, p. 221.
”Jeremia kiinnitti heidän huomionsa toistuvasti Viidennessä Mooseksen
kirjassa annettuihin neuvoihin. Hän korosti enemmän kuin kukaan toinen
profeetoista Mooseksen lain opetuksia ja osoitti kuinka nämä voisivat
tuoda suurimman mahdollisen siunauksen kansakunnalle ja jokaisen
sydämeen. ´Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä´, hän vetosi, ´niin löydätte
rauhan sieluillenne.´ Jer. 6:16.” Prophets and Kings, p. 411.
1

Rauha ja lepo luvatussa maassa
38.Mitä muuta sisältyi tuohon lupaukseen rauhasta ja levosta? 3.
Moos. 26:6; 5. Moos. 12:10.
39.Oliko sillä lupauksella täydellinen ja kaikkialla voimassa oleva
soveltuvuus kun se oli Jumalan tahto? Ps. 95: 10,11; Hepr. 3:18; 1
Kun. 8:56.
1

VT 1992 mukaan teksti antaa erilaisen käsityksen. 2 Moos. 33:14 on käännetty englantilaisen KJV:n pohjalta.
Suomentajan huomautus

”… Kiitetty olkoon Herra, joka lupauksensa mukaisesti on antanut
kansalleen Israelille turvallisen asuinsijan. Yksikään hänen
lupauksistaan, jotka hänen palvelijansa Mooses välitti kansalle, ei ole
jäänyt täyttymättä. ”Israelilta jäi saavuttamatta korkea ihanne, joka oli
asetettu sille. Jonkun muun kuin Joosuan täytyi ohjata hänen kansansa
todelliseen lepoon. Enää ei tunneta Gerissimiä Kauneuden vuorena, vaan
se nimetön vuori Genessaretin järven vierellä, missä Jeesus puhui
siunauksen sanat opetuslapsilleen ja kansan paljoudelle.” – Ajatuksia
Siunauksen Vuorelta, s 1 (EGW : Vuorisaarna)
Jumala ei ole koskaan, ei koskaan tule sallimaan kenenkään ihmisen
kulkea Jumalan kaupungin helmiporttien ohitse, jolla ei ole uskollisten
sinettiä, Hänen hallituksensa merkkiä. Jokaisen pelastetun sielun tulee
vaalia puhtaita periaatteita, jotka perustuvat juuri totuuden olemukseen.
Hänen täytyy kiinnittää itsensä kultaisin sitein Totuuden Jumalan
iankaikkiseen voimaan ja rakkauteen. Hänen täytyy olla kuuliainen
Jumalan sanan periaatteille, uskollinen iankaikkiselle liitolle, joka on
merkki ihmisen ja Hänen Luojansa välillä.” –Medical Ministry, p. 123.
Lupaus myös fyysisessä ja hengellisessä vaivassa
40.Mitkä vakavat ongelmat voivat joskus vaivata meitä ja tehdä
vaikeaksi saavuttaa rauhaa ja lepoa elämässämme? Job 3:26; Job
30: 27; Jes. 14:3.
41.Mikä on rauhamme suurin este ja sielumme sekä ruumiimme
turmio? Ps. 32: 3; Ps. 51: 10; Ps. 28: 13.
”Moni synti on jätetty tunnustamatta, joten se tulee vastaan viimeisenä
tilinteon päivänä.
Paljon parempi on kohdata syntisi nyt, tunnustaa ne ja hyljätä ne kun
sovittava uhri puolustaa meitä. Älä jätä huomioimatta Jumalan tahtoa
tässä asiassa. Sielusi hyvinvointi ja toisten pelastus riippuu suunnasta,
johon pyrit tässä kysymyksessä. ´Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden
alle, niin Hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheen- ne
Hänen kannettavakseen, sillä Hän pitää teistä huolen.” 1 Piet. 5: 6,7.
Nöyrä ja särjetty sydän voi arvostaa jotakin Jumalan rakkaudesta ja
Golgatan rististä. Runsas tulee olemaan sen kokema siunaus, joka

mukautuu ehtoon, jonka perusteella hän tulee osalliseksi Jumalan
suosioon.” – Selected Messages, I, p. 327.
Siunattu levon ja rauhan lähde
42.Minkä rakastavan kutsun Pelastajamme suo meille tietäessään
ongelmamme ja heikkoutemme? Matt. 11: 28-30.
”Monet tunnustavat kristityt ovat huolestuneita ja masentuneita. Monet
ovat niin täynnä kiireistä toimeliaisuutta etteivät he saa aikaa
rauhalliseen lepoon Jumalan lupauksissa. He toimivat ikään kuin heillä ei
olisi varaa rauhan ja hiljaisuuden omistamiseen. Kaikille sellaisille
kuuluu Kristuksen kutsu :´Tulkaa Minun luokseni, …ja Minä annan teille
levon.´ Matt. 11:28.” – Testimonies, Vol. 7, p. 69.
”Kun löydämme levon Jeesuksessa, alkaa taivas jo täällä maan päällä.
Me vastaamme Hänen kutsuunsa: ´Tulkaa oppikaa minusta´, ja kun
tulemme me aloitamme iankaikkisen Elämän. Taivas on lakkaamatonta
lähestymistä Jumalaan Kristuksen kautta. Mitä kauemmin olemme
taivaan autuudessa, sitä suurempi kirkkaus avautuu eteemme, ja mitä
paremmin tunnemme Jumalan, sitä onnellisempia olemme.” –
Aikakausien Toivo, 33 ?
43.Kuinka voimme päästä ihanteelliseen suhteeseen, jossa on rauha
Jumalan kanssa? Room. 5:1; Ef. 2:14; Hepr. 4:9 ; Jes. 32:17.
´Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään.´ Hepr. 4:9. Tässä
mainittu lepo on armossa oleva lepo, joka saavutetaan seuraavan ohjeen
mukaan: tee ahkerasti työtä. Ne, jotka oppivat Jeesukselta Hänen
sävyisyyttään ja alhaisuuttaan kokevat rauhan toteuttaessaan Hänen
opetuksiaan. Rauhaa ei saavuteta joutilaisuudessa, itsekkäässä
mukavuudessa ja nautinnon etsinnässä. Ne, jotka ovat haluttomia
palvelemaan Herraa uskollisesti, uutterasti, rakastaen, eivät tule
kokemaan hengellistä lepoa tässä elämässä eikä tulevassa. Ainoastaan
uutterasta työstä tulee rauha ja ilo Pyhässä Hengessä – onni maan päällä
ja kunnia tämän jälkeen.” – SDA Bible Dictionary, Vol. 7, p. 928.
”Kuten sapatti oli Israelin tunnusmerkki heidän lähtiessä Egyptistä
tullakseen maalliseen Kanaaniin, niin se on merkki, joka nyt erottaa
Jumalan kansan kun he tulevat maailmasta käydäkseen taivaalliseen

lepoon. Sapatti on merkki Jumalan ja Hänen kansansa välillä olevasta
suhteesta, merkki siitä, että he kunnioittavat Hänen lakiaan. Se erottaa
Hänen lainkuuliaiset alamaisensa lainrikkojista.” – Testimonies, Vol. 6,
pp. 349f.
”Jätä itsesi kokonaan Jeesuksen turviin. Mieti Hänen suurta rakkauttaan
ja muistellessasi Hänen itsensä kieltämistä, Hänen ääretöntä uhriaan
meidän puolestamme jotta uskoisimme Häneen, sydämesi täyttyy pyhällä
ilolla, rauhallisuudella ja kuvailemattomalla rakkaudella.” - Sons and
Daughters of God, p. 311.
Vielä aiheesta:
Milloin voimme säteillä rauhaa ja iloa ? Olin kerran jalokiviliikkeessä ja
huomasin seisovani lähellä kahta miestä, jotka puhuivat innostuneesti
arvokkaista kivistä. Olin enemmän kiinnostunut siitä, mitä he sanoivat
kuin omasta ostoksestani. Silmilläni seurasin vanhemman miehen
sormea, joka osoitti toiselle herralle erään kiven uskomattoman korkeaa
hintaa. ”En näe mitään erikoista siinä. ”Häntä kuulleella oli sama
mielipide. ”Se on arvoton” kuulin hänen sanovan. Mutta sitten ensiksi
mainittu mies otti kiven ja piti sitä suljetussa kädessä hetken. Avatessaan
kätensä kivi säteili sateenkaaren värejä. Hämmästyneenä siirryin vähän
lähemmäksi. ”Kuinka tuo on mahdollista?” kysyin. ”Tämä on opaali”,
hän selitti innostuneesti. ”Se on eräs noista ns. myötätuntoisista kivistä.
Se tarvitsee lämpimän käden kosketuksen osoittaakseen loistonsa.”
Jumalan voiman vahvistamina jopa heikoimmat kristityt kehittävät uskon
lujuuden, joka tulee ylistykseksi Herralle ja on arvaamattoman arvokas
Kristuksen kirkolle. Suokoon Herra että kukin meistä olisi sellainen kivi!
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RAUHANRUHTINAS
Johdantoajatus
”Hänen päivinänsä vanhurskas kukoistaa, ja rauha on oleva runsas siihen
saakka, kunnes kuuta ei enää ole.” Ps. 72:7.

Profetia Rauhanruhtinaasta
44.Mikä erityinen profetia annettiin vahvistamaan Jumalan kansan
uskoa vuosisatojen ajan? Jes. 7:14.
”’Immanuel, Jumala meidän kanssamme´, tämä merkitsee kaikkea
meille. Kuinka leveän perustan se asettaakaan uskollemme. Minkä
suuren kuolemattomuutta vakuuttavan toivon se tuo uskovalle sielulle.
Jumala kanssamme Kristuksessa Jeesuksessa seuranamme jokaisella
askeleella taivasmatkalla. Pyhä Henki kanssamme lohduttajana, oppaana
pulmissamme, rauhoittamassa surujamme ja suojelemassa meitä
kiusauksessa. ´Oi niitä Jumalan sekä viisauden että tiedon rikkauden
syvyyttä!´” – My Life Today, p. 290.
”´Hänen nimensä on oleva Immanuel, …Jumala kanssamme.´… Hän tuli
maailmaamme julkituomaan tämän autuuden. Tähän synnin
pimentämään maahan Hän tuli ilmoittamaan Jumalan rakkauden valon, -että se on ´Jumala kanssamme´. Siksi Hänestä profetoitiin ´Hänen
nimensä on oleva Immanuel´.”
”Jumalan ihmeellinen armon suunnitelma, lunastavan rakkauden
salaisuus, on aihe, johon ´enkelitkin haluavat katsahtaa´ ja jota he tulevat
tutkimaan kautta loputtomien aikakausien. Sekä lunastetut että
lankeamattomat olennot tulevat tekemään Kristuksen rististä
tutkimustensa ja laulujensa aiheen. Tullaan näkemään, että Jeesuksen
kasvoilta loistava kirkkaus on itsensä uhraavan rakkauden kirkkautta.
Golgatalta tulevassa valossa nähdään, että itsensä kieltävän rakkauden
laki on elämän laki sekä maassa että taivaassa, että rakkaus, joka ´ei etsi
omaansa´, on lähtöisin Jumalan sydämestä, ja että nöyrässä ja sävyisässä
Vapahtajassa ilmenee Hänen luonteensa, joka asuu valossa, minne ei
kukaan taida tulla.”
Aikakausien Toivo, s 10.
45.Mikä yksikkömuodossa oleva nimi annettiin Hänelle ottaen
huomioon Hänen luonteensa ja lähetystehtävänsä? Jes. 9:5.
”Kristus on ´Rauhan Ruhtinas´ (Jes. 9:5), ja Hänen tehtävänään on
palauttaa maan päälle ja taivaaseen rauhan, jonka synti on rikkonut. ´Kun
nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on
Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa.´ Room.

5:1. Kuka tahansa suostuu hylkäämään synnin ja avaamaan sydämensä
Kristuksen rakkaudelle, tulee osalliseksi tästä taivaallisesta rauhasta. ”Ei
ole mitään muuta rauhan perustusta kuin tämä. Kristuksen armo
sydämeen vastaanotettuna kukistaa vihamielisyyden; se hillitsee kiistan
ja täyttää sielun rakkaudella. Häntä, jolla on rauha Jumalan ja
lähimmäistensä kanssa, ei voida tehdä onnettomaksi. Kateutta ei ole
hänen sydämessään; pahat aavistukset eivät pesiydy sinne, viha ei voi
olla siellä. Sydän, joka on sopusoinnussa Jumalan kanssa on osallinen
taivaan rauhasta ja levittää sen siunattua vaikutusta kaikille ympärillä
oleville. Rauhan henki on kasteen tavoin lepäävä maailman taistelun
väsyttämien ja vaivaamien sydämillä.” – Thoughts from the Mount of
Blessing, pp. 27f.
Hänen työnsä seurakunnan sisällä
46.Millä tavalla Hän esittäytyi Rauhan Ruhtinaana Jerusalemissa,
Jumalan kansan symbolikaupungissa? Sakar. 9:9. Matt. 21:5.
”Viisisataa vuotta ennen Kristuksen syntymää, profeetta Sakarias näin
ennusti Israelin Kuninkaan tulemisen. Tämä profetia toteutuu nyt. Hän,
joka niin kauan on torjunut kuninkaalliset kunnianosoitukset, saapuu nyt
Jerusalemiin luvattuna Daavidin valtaistuimen perillisenä. ”…Koko
luonto tuntui iloitsevan. Puut olivat puettuina vihreään, ja niiden kukat
levittivät hienoa tuoksua ilmaan. Uusi elämä ja ilo innosti ihmisiä. Toivo
uudesta kuningaskunnasta syttyi jälleen.” – Aikakausien Toivo, s 9
47.Oliko Jeesuksen sanoma pakanoille, joihin meidät luetaan,
erilainen luonteeltaan? Sakar. 9:10.
”Jokainen ihminen voi kokemuksestaan todistaa seuraavien Raamatun
sanojen totuuden: ´Jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi
tyyntyä… Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.´ Jes. 57:
20,21. Synti on vienyt rauhamme. Niin kauan kuin oma minä hallitsee,
emme löydä lepoa. Ihmisvoima ei voi hallita sydämen voimakkaita
intohimoja. Olemme siinä yhtä avuttomia kuin opetuslapset raivoavan
myrskyn kourissa. Mutta Hän, joka tyynnytti Galilean meren aallokon,
on puhunut rauhaa jokaiselle sielulle. Raivosipa myrsky miten ankarana
tahansa, ne, jotka kääntyvät Jeesuksen puoleen huutaen: ´Herra, pelasta

meidät´, saavat vapahduksen. Hänen armonsa, joka sovittaa sielun
Jumalan kanssa, tyynnyttää intohimojen myrskyn, ja Hänen
rakkaudessaan sydän löytää levon. ´Hän tyynnytti myrskyn, ja meren
aallot hiljenivät. He iloitsivat, kun tuli tyyni, ja Hän vei heidät toivottuun
satamaan.´ Ps. 107: 29,30. ´Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi
tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen kautta.´ ´Vanhurskauden hedelmä on rauha,
vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti.´ Room. 5: 1 ;
Jes. 32: 17.” Aikakausien Toivo, s 316.
Kukaan ei kanna asetta
48.Mitä Rauhan Ruhtinaan opetusten mukaan pitäisi tapahtua sotaaseille niiden keskuudessa, jotka hyväksyvät rauhan sanoman?
Jes. 2:4; Miika 4:3,4.
”Jumala on järjestänyt runsaat edellytykset menestykselliseen
sodankäyntiin maailmassa vallitsevaa pahaa vastaan. Raamattu on se
asevarasto, mistä voimme hankkia itsellemme varustuksen tätä
kamppailua varten. Kupeittemme tulee olla vyötetyt totuudelle.
Haarniskanamme tulee olla vanhurskaus. Uskon kilven tulee olla
kädessämme, pelastuksen kypärän otsallamme. Hengen miekalla, joka on
Jumalan sana, meidän on määrä raivata tiemme läpi synnin esteiden ja
siteiden.” – Apostolien teot, s 384.
49.Minkä riemullisen ilmoituksen taivaallinen vieras toi jo Jeesuksen
syntyessä – odottaville ihmisille? Luuk. 2: 13,14.
”Kun pelastussuunnitelma ilmoitettiin enkeleille, ilo, kuvaamaton ilo,
täytti taivaan. Lunastetun maailman kirkkaus ja autuus kiinnittivät
enemmän huomiota puoleensa silloin kuin Rauhan Ruhtinaan tuleva
tuska. Taivaallisissa saleissa kajahti ensimmäinen sävel laulusta, jonka
enkelit lauloivat Betlehemin kukkuloilla: ´Kunnia Jumalalle
korkeuksissa ja maassa rauha, hyvä tahto kaikille ihmisille´.” – The
Messenger, June 7, 1893, III.
”Ei kukaan maailmassa syntynyt, ei edes lahjakkain Jumalan lapsista, ole
saanut osakseen sellaista ilon osoitusta, jolla Betlehemissä syntynyttä
Pienokaista tervehdittiin. Jumalan enkelit Hänen ylistystään yli

Betlehemin kukkuloiden ja tasankojen. ´Kunnia Jumalalle korkeuksissa´,
he lauloivat, ´ja maassa rauha, hyvä tahto ihmisille´ (Luuk. 2:14). Oi,
jospa ihmisperhe tänään voisi arvostaa tätä laulua ! Silloin suoritettu
julistus, silloin kajahtanut sävel, silloin alkanut laulu, tulee paisumaan ja
laajenemaan ajan loppuun saakka ja kaikumaan maan ääriin saakka. Se
on Jumalan kunniaksi, rauhaa maan päällä, hyvää tahtoa ihmisille.
Vanhurskauden Auringon
noustessa siivissään parantuminen,
Betlehemin kukkuloilla alkanut laulu toistuu suuren väenpaljouden äänin
kuin vetten paljouden äänenä : …´Halleluja! Herra meidän Jumalamme,
Kaikkivaltias, on ottanut kuninkuuden.´ Ilm. 19:6.” – Selected Messages,
Book 1, p. 250.
Rauhan Ruhtinaan sanoma
50.Mikä oli Jeesuksen sanoma ihmissydämille profetian ja sen
täyttymyksen mukaan? Jes. 57:19;Apt. 10:36; Ef. 2:17.
”He alkoivat käsittää työnsä laatua ja laajuutta, että heidän tuli julistaa
heidän haltuunsa uskottuja totuuksia koko maailmalle. Kristuksen
elämän tapahtumat, Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa, näihin
tapahtumiin viittaavat ennustukset, pelastussuunnitelman salaisuudet ja
Jeesuksen valta antaa syntejä anteeksi – tämän kaiken todistajia he olivat
olleet ja heidän tuli tiedottaa se kaikki maailmalle. Heidän tuli julistaa
ilosanomaa rauhasta ja parannuksesta, joka saadaan katumuksen tietä ja
Vapahtajan voimalla. Apostolien Teot (p.27).
”Saarnatessaan meren äärellä Jeesuksella oli mielessään muitakin
kuulijoita kuin Genessaretin järven rannalla oleva joukko. Katsoessaan
ajassa eteenpäin Hän näki uskollisia lapsiaan vankiloissa ja
oikeussaleissa, kiusattuina, yksinäisinä ja ahdistettuina. Kaikki ilon,
taistelun ja ahdingon hetket olivat avoinna Hänen silmälleen. Puhuessaan
ympärilleen kokoontuneille ihmisille Hän puhui samalla näille muille
sieluille juuri sellaisia sanoja, jotka kerran toisivat heille toivoa
ahdinkoon, lohtua murheeseen ja taivaallista valoa pimeyteen. Äänen,
joka silloin puhui kalastajaveneestä Galilean meren rannalla, tultaisiin
kuulemaan Pyhän Hengen välityksellä puhuvan rauhaa ihmissydämille
ajan loppuun asti.” Aikakausien Toivo, 222
51.Minkälaista tervehdystä Jeesus suositteli opetuslapsille kun he

vierailivat kodeissa lähetystyön aikana? Minkä lahjan Hän antoi
heille juuri ennen kärsimistään? Mikä pitäisi olla sanomamme?
Matt. 10: 12,13; Joh.14:27
”Jeesuksen syntyessä enkeli julisti: ´Rauha maassa ja ihmisille hyvä
tahto´. Ilmestyessään opetuslapsilleen ensi kertaa ylösnousemuksensa
jälkeen, Vapahtaja tervehti heitä näillä ihanilla sanoilla, ´Rauha teille´.
Jeesus on aina valmis julistamaan rauhaa sieluille, joita painavat
epäilykset ja pelko. Hän odottaa meidän avaavan sydämen oven Hänelle
ja sanovan, ´Pysy luonamme´. Hän sanoo: ´Minä seison ovella ja
kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen
luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän´. Ilm. 3:20.” A T, s 770.
”Vähän ennen ristiinnaulitsemistaan Kristus oli antanut opetuslapsilleen
rauhan testamentin. ´Rauhan minä jätän teille´, Hän sanoi, ´Oman
rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa
rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon´. Joh. 14:27. Tämä rauha ei ole sitä
rauhaa, joka koetaan mukautumalla maailmaan. Kristus ei koskaan
ostanut rauhaa antamalla periksi pahalle. Rauha, jonka Kristus jätti
opetuslapsilleen on pikemminkin sisäistä kuin ulkonaista ja sen tuli alati
vallita Hänen todistajiensa keskuudessa kiistoista ja erimielisyyksistäkin
huolimatta.” – Apostolien Teot, s 66
Läksyn aiheesta vielä
Siltojen rakentamisesta ihmisten välille. Eräänä päivänä kaksi veljestä,
jotka asuivat lähellä toisiaan, kumpikin tilallaan, joutuivat riitaan. Se oli
heidän ensimmäinen riitansa 40 vuoteen tultuaan hyviksi naapureiksi. He
olivat lainailleet työkoneita, työvoimaa ja tavaroita. Yhtäkkiä kaikelle
tuli loppu katkeran sanojen vaihdon jälkeen, jota seurasi viikkoja
seurannut hiljaisuus. Eräänä aamuna joku koputti vanhemman veljen
ovelle. Se oli työtä etsivä puuseppä: ”Ehkä teillä on joitakin pieniä töitä,
joissa voisin auttaa teitä muutaman päivän ajan?” ”Kyllä”, vastasi
vanhempi veli, ”minulla on työtä sinulle”. Tuo juopa maatilalla on
naapurini, nuoremman veljeni tekemä. Viime viikolla meidän kahden
tilan välillä oli kukkaniitty, mutta hän on kyntänyt traktorilla pellon
tehden suuren juovan välillemme. Mutta minä en varmasti tule
kohtelemaan häntä paremmin. Tahtoisin sinun rakentavan korkean aidan
niin ettei meidän tule olemaan mahdollista nähdä toisiamme, ja hän saa

maksaa tästä. ”Ymmärrän tilanteen”, sanoi puuseppä ja alkoi heti tehdä
työtä. Hän mittaili, sahasi lautaa ja naulasi kiinni. Puusepän palatessa
kotiin auringon laskun aikaan, hän oli lopettanut työnsä, mutta mitään
aitaa ei ollut! Oli vain silta yhdistämässä maatiloja keskenään! Se oli
mestarillinen työ, ja nuorempi veli oli juuri ylittämässä siltaa kädet
levällään, sanoen : ”Sinulla on ollut rohkeutta rakentaa tämä silta kaiken
sanomiseni ja tekemiseni jälkeen!” Kaksi veljestä kohtasi ja syleili
keskellä siltaa! Sitten he kääntyivät ympäri ja näkivät puusepän
poimivan työvälineitä ja valmistautuvan lähtemään. ”Odota, älä mene!
Viivy vielä muutamia päiviä lisää. Minulla on lisää työtä sinulle”, sanoi
vanhempi veli puusepälle. ”Tahtoisin jäädä”, sanoi puuseppä, ”mutta
minulla on monia muita siltoja rakennettavana”. Hän, joka on rakentanut
sillan kuilun yli on Jeesus Kristus. Hän kaipaa meitä sovinnontekoon
Jumalan ja veljiemme kanssa. Mitä teemme? Rakennammeko aitoja vai
siltoja?
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RAUHA JUMALAN KANSSA
Johdantoajatus
”Tulkoon rauha ja laupeus niiden osaksi, jotka vaeltavat tämän ohjeen
mukaan, koko Jumalan Israelin osaksi!” Gal. 6:16.
Ero Herrasta
52.Mikä on ollut synnin vakava seuraus Jumalan ja ihmisen
välisessä suhteessa? Jes. 59: 2; Jer. 5: 25.
”Sen lain rikkominen aiheutti kauhean eron Jumalan ja ihmisen välillä.
Adamille suotiin viattomuuden tilassa välitön, vapaa ja onnellinen
kanssakäyminen Luojansa kanssa. Hänen lankeemuksensa jälkeen
Jumala pitäisi yhteyttä ihmiseen Kristuksen ja enkeleitten välityksellä.”
Story of redemption, p. 51.
”Tiesin, ettei Herra ollut hyljännyt kansaansa, vaan että heidän syntinsä
ja vääryytensä olivat erottaneet heidät Jumalasta.” – Testimonies for the

Church, Vol. 1, p. 586.
53.Vaikka ihminen oli Jumalan luoma ja ylläpitämä,
kauaksi ihminen loittoni Hänestä? Kol. 1: 21; Ef. 2:12.

kuinka

”Itsehillintä ja moraalinen valvonta on ihmisperheessä tuhoutunut.
Pidättyvyys paheiden suhteen tulee yhä heikommaksi. Maailma ei
rakasta eikä pelkää Jumalaa. Pian ne, jotka eivät rakasta eivätkä pelkää
Jumalaa, menettävät pian kaiken tunteensa sitoumuksiin toistensa kanssa.
He ovat ilman Jumalaa ja ilman toivoa maailmassa.” –Life Sketches of
Ellen G. White, p. 93.
”Monet ovat ilman Jumalaa ja vailla toivoa maailmassa. He ovat
syyllisiä, turmeltuneita, ja kurjia, saatanan juonten orjuuttamia.
Kuitenkin nämä ovat niitä, joita Kristus tuli taivaasta lunastamaan. He
ovat hellimmän säälin, sympatian ja väsymättömän työskentelyn
kohteita, sillä he ovat tuhoutumaisillaan. He kärsivät tyydyttämättömistä
haluista, häiriintyneistä intohimoista ja omien tuntojensa syytöksistä ; he
ovat kurjia sanan täydessä merkityksessä, sillä he ovat menettämässä
otteensa tähän elämään ilman toivoa tulevasta elämästä.” – Testimonies,
Vol. 4, p. 568.
Rauha Jumalan kanssa
54.Onko eromme, vihamielisyytemme ja syntimme muuttaneet
Jumalan asenteen ihmisiä kohtaan ? Mikä on Hänen pysyvä kutsu
meille? Room. 5:8; Kol. 2:13; Kol. 2: (12) 13; Room.8: 32.
”Taivaan Herran tekemä uhri oli kallis. Jumalallinen hyväntahtoisuus
saatettiin liikkeelle sen tutkimattomiin syvyyksiin saakka. Jumala ei
voinut antaa enempää. Hän ´niin rakasti maailmaa että antoi
ainosyntyisen Poikansa jotta jokainen, joka uskoo Häneen ei hukkuisi
vaan saisi iankaikkisen elämän.´ Joh. 3:16. Miksi meidän
kiitollisuutemme on niin rajoittunutta? Se on ainoastaan kuin pore
pinnalla, verrattuna rakkauden suureen vuokseen, joka virtaa luoksemme
Isältä.” – Testimonies, Vol. 9, pp. 59f.
”Korotin heidän edessään Isän tekemää suunnatonta uhria kun Hän antoi
rakkaan Poikansa langenneiden ihmisten edestä että he kuuliaisuuden
kautta muuttuisivat ja tulisivat Jumalan tunnustamiksi pojiksi.

Seurakuntaa ja maailmaa kutsutaan katsomaan ja ihailemaan rakkautta,
joka näin ilmaistuna ylittää inhimillisen käsityskyvyn ja joka
hämmästytti taivaan enkeleitäkin. Tämä rakkaus on niin syvä, niin leveä
ja niin korkea että innoitettu, onnistumatta löytämään kieltä
kuvaillakseen sitä, kutsuu seurakuntaa ja maailmaa katsomaan sitä –
tekemään siitä mietiskelyn ja ihailun kohteen.” – Testimonies, Vol. 4, p.
293.
55.Kiitos Hänen rauhan tunnuksestaan ja vanhurskauden lahjasta –
mitä ihmiset voivatkaan saavuttaa suhteessaan Jumalan kanssa?
Room. 5:1; Jes. 32: 17.
”Uskon kautta vanhurskauttamisen valo ja tietoisuus siitä, että
Kristuksen vanhurskauden täytyy tulla meidän vanhurskaudeksemme,
muutoin emme mahdollisesti pysty pitämään Jumalan lakia – on kaikilla
niillä todistuksena, jotka puhuvat. Hedelmänä on rauha, rohkeus, ilo, ja
tasapaino. Vaarana on, että näistäkin aiheista tehdään teoria, eikä
toteuteta ilmaistua totuutta. Niiden, jotka vievät tätä sanomaa täytyy
kantaa mukanaan Kristuksen Jeesuksen puhdasta luonnetta,” –
Manuscript Releases, Vol. 9, pp. 332f.
”Syntinen ei voi luottaa omiin hyviin tekoihinsa saavuttaakseen
vanhurskauden. Hänen täytyy tulla ratkaisuun hyljätäkseen kaiken
syntinsä ja ottaa vastaan asteen valoa toisensa jälkeen sen loistaessa
hänen polulleen. Hän käsittää yksinkertaisesti uskon kautta Kristuksen
veressä tehdyn runsaan maksun. Hän uskoo Jumalan lupaukset, jotka
Kristuksen kautta on tehty hänelle pyhitykseksi ja vanhurskaudeksi ja
lunastukseksi. Ja jos hän seuraa Jeesusta, hän tahtoo kulkea nöyrästi
valossa, siinä iloiten ja sitä valoa muille levittäen. Ollessaan
vanhurskautettu uskon kautta, hän pitää hyväntuulisuutta yllä
kuuliaisuudessa koko elämässään. Rauha Jumalan kanssa on tuloksena
siitä mitä Kristus merkitsee hänelle. Sielut, jotka ovat alamaisia
Jumalalle, jotka kunnioittavat Häntä tehden Hänen sanansa mukaan,
tulevat saamaan jumalallista valoa. Jumalan kalliissa sanassa on
puhtautta ja ylevyyttä kuten myös kauneutta, johon ilman Jumalan apua
ihmisen suurimmatkaan voimat eivät voi ulottua.” – SDA Bible
Commentary, Vol. 6, p. 1071.
”Kun Jumalan Henki hallitsee mieltä ja sydäntä, kääntynyt sielu puhkeaa

uuteen lauluun, sillä hän ymmärtää, että hänen kokemuksessaan Jumalan
lupaus on toteutunut, että hänen rikkomuksensa on annettu anteeksi,
synti on peitetty. Syntinen on osoittanut Jumalalle katuvansa
jumalalliseen lakiin kohdistunutta rikkomustaan ja uskovansa
Kristukseen, joka kuoli ihmisen vanhurskauttamiseksi. ´Kun nyt Jumala
on tehnyt hänet uskon kautta vanhurskaaksi, hänellä on rauha Jumalan
kanssa Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.´ Room. 5:1.” –
Apostolien Teot, s 363.
Rauhallamme oli suuri hinta
56.Onko mahdollista täysin arvostaa Jumalan maksamaa suurta
hintaa siitä että Hän tahtoi tehdä rauhan ihmisten kanssa? Jes.
53:5; Room. 4:25; 1 Kor. 15:3.
”Mikä mietiskelyn aihe onkaan Jeesuksen tekemä uhri kadotettujen
syntisten hyväksi! ´Hän on haavoitettu rikkomustemme tähden, ruhjottu
pahojen tekojemme tähden, kärsi rangaistuksen rauhamme tähden,
Hänen haavojensa tähden olemme parantuneet.´ Kuinka meidän pitäisi
arvostaa siunauksia, jotka on tuotu ulottuvillemme? Olisiko Jeesus
voinut kärsiä enemmän? Olisiko Hän voinut maksaa puolestamme
rikkaampia siunauksia? Eikö sen pitäisi sulattaa kovimmankin sydämen
kun muistamme, että meidän tähtemme Hän jätti taivaan onnen ja
kirkkauden ja kärsi köyhyyttä ja häpeää, julmaa koettelemusta ja
hirvittävän kuoleman? Jos Hän ei kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan
olisi avannut toi- von ovea, emme olisi saaneet muuta kuin pimeyden
kauhuja ja epätoivon kurjuutta. Niin etuoikeutettuja ja siunattuja kuin
olemmekin nykyisessä tilanteessamme, emme voi käsittää mistä
syvyyksistä olemme pelastettuja. Emme voi mitata kuinka paljon
syvemmät tuskamme olisivat olleet, kuinka paljon suuremmat
kärsimyksemme, jos Jeesus ei olisi ympäröinyt meitä inhimillisellä
myötätunnon ja rakkauden käsivarrellaan ja nostanut meitä ylös.” –
Testimonies, Vol. 5, p. 326.
Kallisarvoisen hedelmän tuottaminen
57.Minkälainen hedelmä on rauha? Siksi, mihin meidän tulisi
elämässämme suostua saadaksemme sen? Gal. 5:22; Room. 14:17;
Room. 8:6.

”Kristuksen rauha, sitä ei voida rahalla ostaa, loistavalla älyllä hallita, äly
ei voi turvata sitä. Se on Jumalan lahja. Kristuksen uskonto – kuinka
saisin kaikki ymmärtämään suuren menetyksen, jos he epäonnistuvat sen
pyhien periaatteiden toteuttamisessa jokapäiväisessä elämässään?
Kristuksen nöyryys ja alavamielisyys on kristityn voima. Se on todella
kallisarvoisempaa kuin kaikki se, mitä nerous voi luoda tai rikkaus voi
hankkia. Kaikkien tavoiteltujen, arvossa pidettyjen ja harrastuksen
kohteena olevien asioiden joukossa ei ole Jumalan silmissä mitään niin
arvokasta kuin puhdas sydän, kiitollisuuden ja rauhan läpitunkema
asenne.” – Testimonies, Vol. 4, p. 559.
”Lempeys, ystävällisyys, kärsivällisyys, pitkämielisyys; ei ole nopea
vihaan, kaiken kestävä, kaiken toivova, kaiken kärsivä – nämä ovat
kallisarvoisessa rakkauden puussa kasvavat hedelmät, jotka saavat
kasvunsa taivaasta. Tämä puu osoittautuu oikein ravittuna iki- vihreäksi.
Sen oksat eivät kuole, sen lehdet eivät kuihdu. Se on kuolematon,
ikuinen taivaan kasteiden jatkuvasti virvoittamana.” – Testimonies, Vol.
2, pp. 134f.
58.Mikä varmuus annetaan, jonka voimme ottaa vastaan tämän
lahjan ongelmia ja suruja täynnä olevassa maailmassa? Kol. 3:15;
Room. 15: 13; Ps. 85:8.
”Jeesuksen uskonto täyttää heidät rauhalla niin kuin virta syvänteessä. Se
ei sammuta ilon säteitä, ei estä hilpeyttä, eikä synkistä säteileviä,
hymyileviä kasvoja.” – Tie Kristuksen luo (1973), s 103.
Hengen hedelmä on rakkaus, ilo ja rauha. Epäsopu ja riita ovat saatanan
työtä ja synnin hedelmä. Jos me kansana tahtoisimme nauttia rauhasta ja
rakkaudesta, meidän täytyy luopua synneistämme; meidän täytyy tulla
sopusointuun Jumalan kanssa, ja meidän pitää olla sopusoinnussa
toistemme kanssa. Kysyköön kukin itseltään: Onko minulla rakkauden
miellyttävyyttä? Olenko oppinut pitkämielisyyttä ja olemaan
ystävällinen? Lahjakkuus, koulutus ja kaunopuheisuus ilman tätä
taivaallista piirrettä ovat yhtä merkityksettömiä kuin kumiseva vaski tai
kilisevä kulkunen. Valitettavasti tätä kallisarvoista aarretta monet uskoa
tunnustavat pitävät niin vähäisessä arvossa ja etsivät niin vähän.” –
Testimonies, Vol. 5, p. 169.

Vanhan viulun arvo.
Huutokauppameklari nosti huutokaupassa ilmaan vanhan viulun. Se oli
naarmuuntunut ja haljennut. Viulun kielet olivat löysiä. Huutokaupan
pitäjä ajatteli, ettei sillä ollut mitään arvoa, eikä tahtonut tuhlata paljon
aikaa vanhan viulun kanssa, vaan nosti hymyillen sen ylös: ”Paljonko
tahdotte
tarjota,
herrasmiehet?
hän
huusi.
”Aloitamme
viidestäkymmenestä dollarista!” ”Viisikymmentäviisi”, vastasi ääni.
Sitten, ”kuusikymmentä”, sanoi joku toinen. ”Kuusikymmentäviisi!”
vielä joku. ”Seitsemänkymmentä dollaria”, tarjosi neljäs henkilö. Sitten
huoneen nurkasta eräs valkeatukkainen mies lähestyi meklaria ja nosti
ylös pienen kaaren. Nenäliinallaan hän pyyhki vanhan viulun, jännitti
löysät kielet ja alkoi soittaa yhtä puhdasta ja suloista melodia kuin
enkelin laulu. Soiton lakattua huutokaupan pitäjä kysyi rauhallisella ja
pehmeällä äänellä : ”Paljonko vanhasta viulusta? ”Hän nosti sen ylös
pienen kumarruksen kera. ”Viisisataa, ja kuka tarjoaa kaksituhatta
dollaria? Viimeinen tarjous: Kuka tarjoaa kolmetuhatta dollaria? Vain
kolmetuhatta!” ”Myyty kolmella tuhannella dollarilla”, sanoi meklari.
Ihmiset osoittivat suosiota, mutta muutamat kysyivät: ”Mikä nosti viulun
arvon?” Siihen tuli nopea vastaus: ”Se oli mestarin käden kosketus.”
Me olemme myös vanhojen musiikki-instrumenttien kaltaisia, pölyisiä ja
murtuneita, huolestuneita monien ongelmien ja syntien rasittamia.
Olemme kuitenkin yhä arvokkaita Herrallemme, ja jos sallimme Hänen
kätensä koskettaa meitä, meillä on rauha Hänen kanssaan, jolloin
elämällämme on suurenmoinen arvo soittaessamme ihanaa säveltä Hänen
kunniakseen ja muille siunaukseksi.
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RAUHA IHMISTEN KANSSA
Johdantoajatus
”Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette
minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva
teidän kanssanne.” Fil. 4:9.

Rauhan ihmisiä
59.Mikä jumalallinen neuvo on annettu kaikille Herran seuraajille
koskien heidän suhdettaan toisiinsa? Soveltuuko tämä käsky
ainoastaan seurakunnan jäseniin? Mark. 9:50; 1 Tess. 5:13;
Room. 12:18.
”Kristitty ei tavoittele riitaa ja taistelua edes kaikkein pahimpien ja
epäuskoisimpien kanssa. Kuinka väärin niiden on suoda itselleen tätä
henkeä , jotka uskovan totuuden ja jotka etsivät rauhaa, rakkautta ja
harmoniaa! Paavali sanoo: ´Pitäkää rauha keskuudessanne´. Tämä
taistelun henki on vastustamassa kaikkia taivaan periaatteita. Kristus
sanoo: ´Autuaita ovat rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.´
´Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.´” – Testimonies, Vol. 2, pp. 163f.
”Kun voimme, epämiellyttävistä olosuhteista riippumatta, levätä luottaen
Hänen rakkaudessaan ja pysyä Hänessä, rauhallisesti Hänen
rakkaudessaan leväten. Silloin Hänen läsnä olonsa tunne innoittaa syvän,
hiljaisen ilon. Tämä kokemus tuottaa meille uskon, joka saa meidät
olemaan ärsyttämättä´, huolestumatta, vaan olemaan riippuvainen
äärettömästä voimasta. – Manuscript Releases, Vol. 9, p. 289.
60.Kuinka pyhissä kirjoituksissa (Raamatussa) suhtaudutaan niihin,
jotka myötävaikuttavat rauhaan ihmisten keskuudessa? Luukk.
10:6; Matt. 5:9.
”´Autuaita ovat rauhantekijät.´ Armo ja rauha on niillä, jotka kieltäytyvät
liittymästä kielten taisteluun. Kun skandaalien kaupustelijat liikkuvat
perheestä toiseen, Jumalaa pelkäävät ovat puhtaita kotinsa hoitajia. Aika,
joka usein vietetään tuhlausta huonommin joutilaassa, epäsiveellisessä ja
pahansuovassa juoruilussa, pitäisi kuluttaa korkeampiin ja jalompiin
päämääriin. Jos veljistämme ja sisaristamme tulisi Jumalan
lähetystyöntekijöitä, sairaita ja ahdistettuja muistaen ja kärsivällisesti ja
ystävällisesti erehtyvien hyväksi työskennellen, -- lyhyessä ajassa, jos he
noudattaisivat Esikuvaa, -- seurakunnalla olisi menestystä kaikissa
toiminnoissaan.” – Testimonies, Vol. 5, p. 176.
Erityistä huomiota rauhaan seurakunnassa
61.Mihin meidän tulisi kiinnittää erityistä huomiota mikäli

tahdomme rauhaa seurakunnassa? 1. Kor. 1:10.
”Kehotan teitä, veljet, varomaan niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta
ja houkuttelevat
teitä luopumaan niistä opetuksista, jotka olette saaneet. Pysykää heistä
erossa.” Room. 16 :17.
”Jumalan kansan voima on heidän liitossaan Hänen kanssaan
ainosyntyisen Poikansa kautta sekä heidän liitossaan toistensa kanssa.
Puussa ei ole kahta täsmälleen samanlaista lehteä, eikä kaksi ihmismieltä
ajattele samansuuntaisesti. Mutta kun asianlaita on näin, yhteydessä voi
olla erilaisuutta. Kristus on meidän juuremme, ja kaikki, jotka on
oksastettu tähän juureen, kantavat sitä hedelmää, jota Kristus tuotti. He
ilmentävät
Hänen
luonteensa sulotuoksua
puheen
lahjana,
vieraanvaraisuuden, ystävällisyyden, kristillisen kohteliaisuuden ja
taivaallisen hienostuneisuuden harjoittamisessa.
”Katsele kukkia matossa ja pane merkille eriväriset langat. Kaikki eivät
ole vaaleanpunaisia, vihreitä tai sinisiä. Värien erilaisuus on kudottu
yhteen muodostamaan mallin täydelliseksi. Niin on Jumalan
suunnitelmassa. Hänellä on tarkoitus asettaessaan meidät paikalle, missä
meidän tulee oppia elämään yksilöinä. Me emme kaikki ole soveliaita
tekemään samanlaatuista työtä, mutta kunkin ihmisen työ on Jumalan
suunnittelema tukemaan Hänen suunnitelmaansa (RH July 4, 1899)” –
SDA Bible Commentary, Vol. 6, p. 1083.
62.Voimmeko tehdä jotakin hengellisen Jerusalemin rauhan ja
sopusoinnun hyväksi? Ps. 122: 6-9. . Ef. 4:3. 2 Kor. 13: 11.
”Paavali kysyy: ´Onko Kristus jaettu?´ Eikö meillä ole yksi hengellinen
Pää? Kristus on ollut yhdistävä kivi, pääkulmakivi, kaikkina aikoina.
Patriarkoilla, leeviläisellä pappeudella ja kristityillä tänään. Kaikilla on
keskuksensa Hänessä. Hän on kaikki ja kaikissa (RH3.1.1899).” –SDA
Bible Commentary.
”´Veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia
pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja elämään
yksimielisinä.´ (1 Kor. 1:10). Ykseys on voimaa; hajaannus on
heikkoutta. Kun ne, jotka uskovat nykyiseen totuuteen ovat yhdistyneinä,
heillä on tehokas vaikutus. Saatana ymmärtää tämän hyvin. Koskaan hän

ei ole ollut päättäväisemmin Jumalan totuutta vastaan kuin nyt
aiheuttaessaan katkeruutta ja erimielisyyttä Jumalan kansan keskuudessa.
Maailma on meitä vastaan, suositut kirkot ovat meitä vastaan, maan lait
ovat pian meitä vastaan. Jos koskaan on ollut aika, jolloin Jumalan
kansan tulisi tulla tiiviisti yhteen, niin se on nyt… Meillä ei ole nyt varaa
antaa tilaa saatanalle suosimalla hajaannusta, epäsopua ja taistelua.
”Vapahtajamme ristiinnaulitsemista edeltäneen viimeisen esirukouksen
taakka opetuslasten puolesta oli sitä varten että yksimielisyys ja rakkaus
vallitsisi heidän keskuudessaan. Hänen yksinäisyytensä ristin
kuolinkamppailun edellä ei ollut häntä itseään varten, vaan niiden edestä,
joille Hän jättäisi työnsä jatkamisen maan päällä. Ankarimmat
koettelemukset olisivat heillä edessään, mutta Jeesus näki että heidän
suurin vaaransa olisi katkeruuden ja hajaannuksen hengestä.” –
Testimonies, Vol. 5, p. 236.
Erityisen hillinnän tarve
63.Mikä täytyisi ehdottomasti pitää Pyhän hengen valvonnassa
mikäli tahdomme olla rauhassa kanssaihmistemme kanssa? Ps.
34: 12-15;1 Piet. 3:10,11. Lisäksi voit lukea myös : Jaakob 3: 5,6.
”Pahanpuhuminen on kaksikertainen kirous, joka kohdistuu raskaammin
puhujaan kuin kuulijaan. Se, joka levittää eripuraisuuden ja riidan
siemeniä, saa satona omassa sielussaan kuolettavia hedelmiä. Kuinka
kurja on juoruilija, pahansuopa! Hän ei tunne todellista onnea.
Pahanpuhumisen synti alkaa pahojen ajatusten hellimisestä. Petokseen
liittyy epäpuhtautta sen kaikissa muodoissaan. Jos epäpuhdasta ajatusta
siedetään, epäpyhää halua hellitään, niin sielu saastutetaan ja sen puhtaus
asetetaan kyseenalaiseksi. ´Kun halu on synty- nyt, se synnyttää synnin:
ja synti tuottaa lopulta kuoleman.´ Jos emme tahdo tehdä syntiä meidän
täytyy välttää sen ensi alkuja. Jokainen tunne ja halu täytyy pitää
ymmärryksen ja omantunnon hallinnassa. Jokainen epäpyhä ajatus täytyy
välittömästi torjua. Menkää rukouskammioonne, Kristuksen seuraajat.
Rukoilkaa uskossa ja kaikesta sydämestä. Saatana väijyy johdattaakseen
jalkanne harhaan. Teidän täytyy saada apua ylhäältä jos tahdotte paeta
hänen juoniaan.” Testimonies, Vol. 5, pp. 176f.
64.Kuinka pitkälle meidän pitäisi mennä hankkiaksemme ja

ylläpitääksemme rauhan keskuudessamme? 1 Kor. 6: 7; 1 Piet.
3:9. Lisätutkistelun aiheeksi voit lukea myös: Jaakob 3:18
”Pietari kehottaa uskovia: ´Olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne
ilot ja surut, ra kastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä.
Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan
päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät kutsuttukin, jotta perisitte
siunauksen. Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä
päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta
puhumasta. Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön
rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät
katsovat hurskaiden puoleen, Hänen korvansa kuulevat heidän
rukouksensa, mutta Herran kasvot kääntyvät pahantekijöitä vastaan´. (1
Piet. 3: 10-12)
”Kun oikea tie on niin selvästi osoitettu, miksi Jumalan omaisuuskansa
ei kulje sitä? Miksi he eivät tutki ja rukoile ja työskentele hartaasti
ollakseen yksimielisiä? Miksi he eivät uskollisesti pyri olemaan
myötätuntoisia toisiaan kohtaan, rakastamaan veljiä, sen sijaan että
palkitsisivat pahan pahalla ja herjauksen herjauksella? Kukapa ei
rakastaisi elämää ja tahtoisi hyviä päiviä, mutta kuinka harvat suostuvat
ehtoihin, että pidättäisivät kielensä pahasta ja huulensa petosta
puhumasta. Harvat tahtovat seurata Vapahtajan esi- merkkiä nöyryydessä
ja alistumisessa. Monet pyytävät Herraa tekemään heistä nöyriä, mutta
eivät ole halukkaita alistumaan tarvittavaan kuriin. Koetuksen tullessa,
vastoinkäymisten ja jopa kärsimättömyyden vallatessa, sydän kapinoi ja
kieli sinkoaa myrkyllisten nuolten tai tuhoavan rakeen tavoin sanoja.”
Testimonies, Vol. 5, pp. 175f.
Rauhan salaisuus
65.Kun olemme todella henkilökohtaisesti liitossa Kristuksen kanssa,
mikä vallitsee uskovien keskuudessa? Ef. 2: 13,14;Kol. 1: 20.
”Taivaan kunnia on nostaa langenneita, lohduttaa ahdingossa olevia.
Missä tahansa Kristus asuu ihmissydämissä, Hänet tuodaan ilmi samalla
tavalla. Missä tahansa Kristuksen uskonto toimii siellä se siunaa. Missä
se tekeekin työtä, siellä se on valona. Jumala ei tunne mitään eroa

kansallisuuden, rodun tai kastin pohjalta. Hän on koko ihmiskunnan
Luoja. Kaikki ihmiset ovat yhtä perhettä luomisen pohjalta ja kaikki ovat
yhtä lunastuksen. Kristus tuli hajottamaan maahan kaikki erottavat
muurit, avaamaan jokaisen temppelin huoneen jotta jokainen sielu voi
vapaasti tulla Jumalan luokse. Hänen uskonsa on niin laaja, niin syvä,
niin täysi, että se tunkeutuu sisään kaikkialla. Se nostaa saatanan piiristä
sieluparat, jotka ovat joutuneet harhaan hänen petostensa kautta. Se
asettaa heidät Jumalan valtaistuimen lähelle, jota ympäröi lupauksen
sateenkaari.
´Kristuksessa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei vapaata eikä orjaa.´
´Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut
lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana Hänestä.´ (Gal. 3:28; Ef.
2:13)
”Uskonnollisista eroavuuksista huolimatta kärsivän ihmiskunnan kutsu
täytyy tulla kuulluksi ja siihen täytyy vastata. Siellä, missä on
katkeruutta uskonnollisista eroavuuksista johtuen, voidaan tehdä paljon
henkilökohtaisen palvelun kautta. Rakastava palvelu murtaa
ennakkoluulon ja tulee voittamaan sieluja Jumalalle.” –Christ´s Object
Lessons, p. 386.
Opetuksen tarkoituksesta meille
Kuinka esteet voidaan raivata pois tieltä?
Eräs nuori, toisesta maasta oleva mies oli mukana opiskelemassa erään
seminaarin yhteydessä. Hän osallistui rukouskokoukseen, jossa oli läsnä
yli kaksikymmentä, eri kansallisuuksia edustavia nuoria. Nuori mies
tunsi tietynlaista vastenmielisyyttä eräistä maista kotoisin olevia
opiskelijoita kohtaan, koska hänen kotimaansa oli hiljattain taistellut
heitä vastaan. Eräässä tilanteessa ryhmän johtaja ehdotti, että kukin
rukoilisi omalla kielellään.
Aluksi nuorta miestä eivät hänen
tovereittensa rukoukset koskettaneet kun ne lausuttiin kielellä, jota hän ei
voinut ymmärtää. Mutta sitten hän pani merkille yhden sanan, jonka hän
saattoi ymmärtää kaikilla vierailla kielillä. Se sana oli ”Jeesus”. Hän
käsitti, että hänellä oli jotakin yhteistä tuon ryhmän kanssa: jokainen
tunsi Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanaan. Hän alkoi ymmärtää,
ettei ole olemassa mitään itää tai länttä, ei ystäviä eikä vihollisia.
Minkään raja-aidan tai ennakkoluulon ei pitäisi erottaa meitä.
Kristuksessa me olemme kaikki veljiä! Jeesus on tehnyt tämän

mahdolliseksi. Kuinka me suhtaudumme tähän?
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V U O R I S AA R N A
Johdantoajatus
“Ja niin kuin te toivotte ihmisten tekevän teille, tehkää te samoin heille.”
Luukk. 6:31.
Innoitettua arviointia
66.Mihin erityiseen ihmisryhmään Jeesus sisällytti nöyrät ja
vaatimattomat? Matt. 5:5
”Nöyryyden henki ei ole tyytymättömyyttä, vaan se on selvästi sen
vastakohta. … Ne tunnustavat kristityt, jotka alituisesti vikisevät ja
valittavat ja jotka näyttävät ajattelevan onnellisuuden ja iloisten kasvojen
olevan syntiä, eivät ole päässeet tosi uskontoon. Ne, jotka katsovat
luonnon kaunista maisemaa kuin kuollutta kuvaa, jotka valitsevat
katsella kuolleita lehtiä mieluummin kuin kerätä kauniita eläviä kukkia,
jotka murheellisesti mieltyvät kaikkeen, joka on raskasmielistä,
luonnollisen maailman heille välittämällä kielellä. He eivät näe mitään
kauneutta elävällä vihreydellä peitetyissä laaksoissa eikä vehreyteen
puetuissa suurenmoisen korkeissa vuorissa. Ne eivät ole Kristuksessa,
jotka sulkevat aistinsa heille luonnossa puhuvalle iloiselle äänelle, joka
on suloinen ja musikaalinen kuuntelevalle korvalle. He eivät kulje
valossa, vaan keräävät itselleen pimeyttä ja alakuloisuutta, kun heillä
yhtä hyvin voisi olla heidän sydämissään nousevan, säteillään
parantavan, Van hurskauden Auringon kirkkautta ja siunausta.”
Testimonies, Vol. 3, pp. 334f.
67.Kuinka Vapahtaja suhtautuu niihin, jotka istuttavat rauhan
siemeniä? Miksi? Matt. 5:9. Jaakob 3:18.
”Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän

niille, jotka rauhaa rakentavat.”
”Vaikenemiseen sisältyy ihmeellinen voima. Kun sinulle puhutaan
kärsimättömiä sanoja, älä anna takaisin samalla mitalla. Vihastuneelle
henkilölle vastaukseksi annetut sanat vaikuttavat tavallisesti ruoskan
tavoin kiihdyttäen kiukkua yhä suurempaan raivoon. Mutta
vaikeneminen saa vihan pian haihtumaan. Hillitköön kristitty kielensä
lujasti päättäen olla puhumatta kovia, kärsimättömiä sanoja. Kielensä
hilliten hän voi voittaa jokaisen kärsivällisyyskokeen, joka hänen on
läpikäytävä.” Sanomia Nuorisolle, s 129f.
”Jaakob sanoo: ´Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän
osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa sävyisästi niin kuin viisas
tekee´ (Jaak. 3:13).
”Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös
rakentaa rauhaa. Se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja
hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurskauden
siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka
rauhaa rakentavat.” (Jaak. 3:17,18). Tämä on sellaisen ilmaisema viisaus
joka juo pelastuksen maljasta ja huutaa avuksi Herran nimeä. Tämä
pelastus, joka tarjoaa anteeksiannon lainrikkojalle, lahjoittaa hänelle
vanhurskauden, joka tulee kestämään Kaikkitietävän tutkivan katseen,
suo voiton Jumalan ja ihmisen voimakkaasta vihollisesta. Se hankkii
iankaikkisen elämän ja ilon sen vastaanottajalle, ja voi hyvin olla
iloitsemisen aihe nöyrille, jotka kuulevat pelastuksesta ja iloitsevat siitä.”
Selected Messages, Book 1, pp. 338f.
Tappamisen, vihan ja loukkauksen seuraukset
68.Mitä voidaan sanoa niistä, jotka surmaavat ja vaarantavat toisten
elämän? Kuinka vakava on heidän asemansa lain ja Jumalan
edessä? Matt. 5: 21.
”Järven toisella puolella oli Baasanin syrjäinen seutu, jonka jylhät rotkot
ja metsäiset kukkulat olivat pitkään olleet kaikenlaisten rikollisten
suosima piilopaikka. Ihmiset muistivat monia huhuja siellä tehdyistä
ryöstöistä ja murhista ja monet tuomitsivat jyrkästi pahantekijät. Samalla
he olivat itse kiivaita ja riidanhaluisia. He hautoivat mitä katkerinta vihaa
roomalaisia sortajia vastaan. Lisäksi he pitivät etuoikeutenaan vihata ja
halveksia kaikkia muita kansoja ja vieläpä omia maanmiehiäänkin, jos

nämä eivät kaikissa asioissa olleet samaa mieltä kuin he. Täten he
rikkoivat lakia, joka sanoo: ´Älä tapa´. EGW
Vuorisaarna, s 65.
69.Olemmeko oikeassa ajatellessamme, ettei pieni vihastuminen ja
veljen loukkaaminen ole niin pahaa? Matt. 5:22.
”Kuinka saatana riemuitseekaan kun hän kykenee saamaan sielun
valkeaan vihan kiivauteen! Katse, ele, äänenpaino ovat sellaisia, joiden
valtaan voidaan joutua ja käyttää saatanan nuolena – haavoittamaan ja
myrkyttämään sydäntä, joka on avoin vastaanottamaan sen. Jos
Kristuksen Henki on kokonaan vallannut meidät, ja olemme Hänen
armonsa muuttamia, ei pahanpuhumiseen tai valheellisten viestien
kuljettamiseen ole mitään tarvetta. Väärentäjä, veljien syyttäjä, on suuren
pettäjän valittu edustaja.” (Sign of Times 21.9.1888) SDA Bible
Commentary, Vol. 2, p.1020.
”Vuorisaarnassa Kristus esitti opetuslapsilleen Jumalan lain
kauaskantoiset periaatteet. Hän opetti kuulijoilleen, että laki rikotaan
ajatuksin ennen kuin paha halu toteutettiin tekona. Meidän
velvollisuutemme on valvoa ajatuksiamme ja saattaa ne Jumalan lain
alaisuuteen. Herra on antanut meille mielen jalot kyvyt, jotta voimme
käyttää niitä taivaallisten asioiden mietiskelyyn. Jumala on osoittanut
valtavaa huolenpitoa siitä että sielu voi edistyä jatkuvasti jumalallisessa
elämässä. Hän on asettanut kaikille mahdollisuuksia kehitykseemme
tiedossa ja hyveessä; ja kuinka vähän näitä toimintoja arvostetaan ja
niistä nautitaan! Kuinka usein mieli antautuukaan maallisten, aistillisten
ja halpamaisten asiain mietiskelemiseen! Käytämme aikaamme ja
ajatustamme maailman merkityksettömien ja arkipäiväisten asioiden
parissa laiminlyöden tärkeät edut, jotka liittyvät iankaikkiseen elämään.
Mielen jalot voimat kutistuvat ja heikentyvät harjoituksen puutteesta
aiheissa, jotka ovat niihin kiinnitetyn huomion arvoisia. (Fil. 4:8
lainaus)” SDA Bible Commenta-ry, Vol. 3, p. 1145.
Fyysisen vamman tai ryöstön kohdatessa
70.Onko Jeesuksen opetuksen mukaista kostaa fyysisen vamman
aiheuttajalle? Mitä meidän tulisi tehdä, jos joku uhkaa meitä tai
ottaa jotakin meille kuuluvaa? Matt. 5: 38, 39; Luukk. 6: 29;

Matt. 5: 40-42.
”Isän läsnäolo ympäröi Kristusta. Kaikki, mikä Häntä kohtasi, tapahtui
äärettömän rakkauden sallimuksesta maailman siunaukseksi. Tämä tieto
lohdutti Häntä, ja se lohduttaa myös meitä. Se, joka on Kristuksen
Hengen täyttämä, pysyy Hänessä. Häneen suunnattu isku osuu
Kristukseen, joka ympäröi häntä läsnäolollaan. Kaikki häntä kohtaava
tulee Kristukselta. Hänen ei tarvitse vastustaa pahaa, sillä Kristus on
hänen puolustajansa. Mikään ei voi sattua häneen Herramme sallimatta,
ja kaikki minkä Hän sallii ´vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa
rakastavat´. Room. 8:28.” EGW (1978) Vuorisaarna, s 6
”Kun selittämättömiä koettelemuksia ilmaantuu, meidän ei tulisi antaa
rauhamme järkkyä. Kuinka epäoikeudenmukaisesti meitä saatetaankin
kohdella, älkää antako raivon tulla esille. Koston henkeä hellien
vahingoitamme itseämme. Tuhoamme oman luottamuksemme Jumalaan
ja murehdutamme Pyhän Hengen. Vierellämme on todistaja, taivaallinen
lähettiläs, joka kohottaa eteemme lipun vihollista vastaan. Hän sulkee
meidät Vanhurskauden Auringon loistavien säteiden sisään. Tämän yli
saatana ei voi tunkeutua. Hän ei voi kulkea tämän pyhän valokilven
läpi.” – Christ´s Object Lessons, pp. 171f.
Vihollistemme rakastaminen
71.Onko kristitty oikeutettu vihaamaan vihollisiaan? Mikä
jumalallinen asenne meillä pitäisi olla niitä kohtaan, jotka tekevät
elämämme vaikeaksi? Matt. 5: 43, 44. Luukk. 6: 27, 28, 35
”Sellainen oli lain henki, jota rabbit olivat tulkinneet väärin kylmäksi ja
jäykäksi kiristyksiä sisältäväksi lakikokoelmaksi. He pitivät itseään
muita ihmisiä parempina ja oikeutettuina Jumalan erityiseen suosioon
heidän israelilaisen syntyperänsä nojalla. Mutta Jeesus viittasi
anteeksiantavan rakkauden henkeen sellaisena, joka antaisi todisteen
siitä, että heitä liikuttaisivat mitkään korkeammat vaikuttimet kuin
publikaanejakaan ja syntisiä, joita he halveksuivat. EGW (1976)
Vuorisaarna, 6?
”Omassa voimassaan ihminen ei voi hillitä mieltään. Mutta Kristuksen
avulla hän voi saavuttaa itsehillinnän. Hänen voimassaan hän voi alistaa
ajatuksensa ja sanansa Jumalan tahdon alaisiksi. Kristuksen uskonto

saattaa tunteet järjen hallittaviksi ja saattaa kielen kurin alaiseksi. Sen
vaikutuksen alaisena kiivas luonne voidaan voittaa, ja sydän tulee
täyteen kärsivällisyyttä ja lempeyttä. EGW Sanomia Nuorisolle, s 1 2
72.Jos pidämme itseämme kristittyinä, pitäisikö meidän vaikeissa
tilanteissa seurata luonnollista inhimillistä kiihoketta vai
taivaallisen Isämme esimerkkiä? Matt. 5: 45-48.
”Kristus on suurin opettaja, minkä maailma on koskaan tuntenut. Mikä
on taso, jonka Hän asettaa kaikille, jotka uskovat Häneen? ´Olkaa siis
täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.´ Matt. 5:
48. Niin kuin Jumala on täydellinen omassa piirissään, ihminen voi olla
täydellinen omalla alueellaan. Kristillisen luonteen ihanne on Kristuksen
kaltaisuus. Eteemme on avattu alituisen edistymisen tie. Meillä on
tavoite saavutettavana, taso, jolle voimme pyrkiä, johon sisältyy kaikkea
hyvää ja puhdasta ja jaloa ja korotettua. Tulisi jatkuvasti pyrkiä ja
alituisesti edistyä eteen ja ylöspäin kohden luonteen täydellisyyttä.”
Testimonies for the Church, Vol. 8, p. 64.
”Mutta ne, jotka odottavat näkevänsä ihmeellisen muutoksen
luonteessaan ilman päättäväistä omaa ponnistusta voittaakseen synnin,
tulevat pettymään. Meillä ei ole syytä pelkoon katsoessamme
Jeesukseen, ei mitään syytä epäillä etteikö Hän kykene pelastamaan
lopullisesti kaikki, jotka tulevat Hänen luokseen. Me saamme kuitenkin
alituisesti pelätä, että vanha luontomme saa jälleen ylivallan, että
vihollinen keksii jonkun ansan, jonka kautta meistä tulisi jälleen hänen
vankejaan. Meidän tulee tehdä työtä oman pelastuksemme hyväksi
pelolla ja vavistuksella, sillä Jumala saa aikaan tahtomisen ja tekemisen
Hänen mielisuosionsa mukaan. Rajallisine voiminemme meidän tulee
olla yhtä pyhiä alueellamme kuin Jumala on pyhä omalla alueellaan…
Kuten vaha saa sinetin kuvan, niin sielu on saava Jumalan Hengen jäljen
ja säilyttää Kristuksen kaltaisuuden.” Selected Messages Book 1, pp.
336f.
Vielä oppiaiheestamme
Hyödytön taakka. Eräs opettaja esitti seuraavan kertomuksen
oppilailleen: ”Eräs mies oli kävelemässä tietä kun hän kompastui kiveen.
Hän poimi sen ylös ja otti mukaansa. Hieman myöhemmin hän

kompastui toiseen kiveen, jonka hän myös poimi ylös ja alkoi ottaa
mukaansa. Hän jatkoi jokaisen sellaisen kiven poimimista ja kantamista,
johon hän kompastui, kunnes taakka tuli liian raskaaksi hänelle eikä hän
kyennyt enää kävelemään. ”Mitä ajattelette tuosta miehestä?”, kysyi
opettaja. ”Ajattelen hänen olevan naurettavan”, vastasi yksi oppilaista,
”Miksi hänen piti kantaa mukanaan kaikki kivet, joihin hän kompastui?”
Opettaja huomautti sitten: ”Me teemme juuri näin kantaessamme
saamiamme harmeja sekä tunnemme itsemme katkeriksi ja loukatuiksi.
Meidän ei pitäisi ahdistua mielipahan ja ilkeyden kivien taakasta. Jos
laskemme alas sen tarpeettoman taakan emmekä poimi sitä jälleen ylös,
tiemme tulee olemaan helpompi ja askeleemme kevyempi.”
Laskekaamme alas jokainen tarpeeton taakka, rakkaat veljet ja sisaret,
sillä tämä on täsmällisesti Jumalan sanan opetus meille: ”Kun siis
ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki,
mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme
sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme.” Hep. 12:1.
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JUMALAN KARITSA
Johdantoajatus
”Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: ´Niin kuin lammas hänet viedään
teuraaksi, ja niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei
hänkään suutansa avaa.” Apt. 8:32.
Karitsana synnin voittaja
73.Minkä työn naisen siemen, profetian mukaan, suorittaa? Mitä
karitsan oli kärsittävä täyttääkseen tämän profetian? 1 Moos.
3:15;1 Piet. 1: 19, 20; Ilm. 13: 8.
”Ensimmäinen vihje lunastuksesta välitettiin ihmiselle siinä yhteydessä,
kun paratiisissa saatanalle langetettiin tuomio. Herra julisti: ´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). Tämä esivanhempiemme kuullen lausuttu
tuomio oli heille lupaus. Samalla kun se ennusti sotaa ihmisen ja
saatanan välille, se julisti että suuren vastustajan valta lopulta
murrettaisiin. Aadam ja Eeva olivat rikollisina vanhurskaan Tuomarin
edessä odottaen tuomiota rikkomuksestaan. Mutta ennen kuin he
kuulivat osakseen tulevasta raadannan ja surun täyteisestä elämästä tai
säädöksestä, jonka mukaan heidän piti jälleen tuleman maaksi, he saivat
kuunnella sanoja, jotka eivät voineet olla herättämättä heissä toivoa.
Vaikka he joutuivatkin kärsimään väkevän vihollisensa vallasta, he
saattoivat odottaa lopullista voittoa.” PP, s 46.
”Pitkien vuosisatojen ´vaivan ja pimeyden´ sekä ´hämäryyden ja tuskan´
(Jes. 8:22) jättäessä jäljen ihmiskunnan historiaan siitä päivästä lähtien
kun ensimmäiset vanhempamme menettivät Eedenin kodin - siihen
aikaan asti kun Jumalan Poika ilmestyi syntisten Vapahtajana - langennut
ihmissuku oli kiinnittänyt toivonsa tulevaan Vapauttajaan, joka päästäisi
miehet ja naiset synnin ja haudan kahleista. Prophets and Kings, p. 681
(PP, suom. 471)
74.Mitkä uhritoimitukset olivat välttämättömiä Jeesuksen tuloa
edeltävien vuosisatojen aikana? 1. Moos. 22: 7, 8; 2 Moos.12:3,6.
”Joka aamu ja ilta vuoden ikäinen karitsa poltettiin alttarilla siihen
kuuluvine ruokauhreineen, näin ollen tunnuskuvana kansan päivittäisestä
pyhittäytymisestä Jehovalle ja heidän alituisesta riippuvaisuudestaan
Kristuksen sovitusverestä. Jumala tähdensi erikoisesti sitä, että pyhäkkö
palveluksen yhteydessä tuli jokaisen uhrin olla ´virheetön´ (2 Moos.
12:5). Pappien oli tarkastettava kaikki paikalle tuodut uhrieläimet ja
hylätä jokainen sellainen, jossa todettiin jokin virhe. Vain ´virheetön´
uhri saattoi kuvata hänen täydellistä puhtauttaan, joka tulisi uhraamaan
itsensä virheettömänä ja tahrattomana karitsana (ks. 1 Piet. 1: 19).
Apostoli Paavali käyttää näitä uhreja kuvauksenaan puhuessaan siitä,
mitä Kristuksen seuraajista pitäisi tulla. Hän sanoo: ´Niin minä Jumalan
armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne
eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen
jumalanpalveluksenne (Room. 12:1). Meidän tulee antautua palvelemaan
Jumalaa ja pyrkiä suorittamaan tämä uhrimme mahdollisimman

täydelliseksi. Jumala ei hyväksy mitään vähempää kuin parhaan mitä
voimme tarjota. Ne jotka rakastavat Häntä koko sydämestään, pyrkivät
antamaan Hänelle elämänsä parhaan palveluksen, ja he koettavat
jatkuvasti saattaa koko olemuksensa sopusointuun niiden lakien kanssa,
jotka auttavat heitä tekemään Hänen tahtoaan.” PP, 330
”Patriarkkojen aikana jumalanpalvelukseen liittyneet uhritoimitukset
muodostivat alituisen muistutuksen Vapahtajan tulosta ja näin se oli
pyhäkköpalvelusten koko rituaali koko Israelin historian aikana.
Pyhäkön ja sitä myöhemmin seuranneen temppelin kaikilla
palvelusmenoilla opetettiin kansalle joka päivä vertauksien ja
tunnuskuvien avulla suuria totuuksia. Kristuksen tulemisesta
Lunastajana, Pappina ja Kuninkaana. Kerran vuodessa heidän mielensä
suunnattiin kauas niihin tapahtumiin, jotka päättävät Kristuksen ja
saatanan välisen suuren taistelun ja puhdistavat lopullisesti
maailmankaikkeuden synnistä ja syntisistä.” Profeetat ja Kuninkaat, 473
Hän ei suutaan avannut
75.Mitä jumalallista luonteenpiirrettä Jumalan Karitsa osoitti
pahimman vastustuksen ja uhkailun aikana? Jes. 53: 7.
”Sanaakaan Jeesus ei vastannut kaikkeen tähän ivaan. Kun naulat lyötiin
Hänen käsiinsä ja tuskan suloiset pisarat tunkeutuivat Hänen
ihohuokosistaan, viattoman Kärsijän kalpeilta, vapisevilta huulilta
huokui armahtavan rakkauden rukous murhaajiensa puolesta: ´Isä, anna
heille anteeksi; sillä he eivät tiedä mitä he tekevät´. Kaikki taivaan joukot
katsoivat syvällisesti kiinnostuneina tapahtumaa. Kadotetun maan
loistava Lunastaja kärsi Isän lain rikkoneen ihmisen rangaistusta. Hän oli
maksamassa kansansa lunnaita omalla verellään. Hän maksoi Jumalan
pyhän lain oikeudenmukaisista vaatimuksista. Tämä oli keino, jonka
välityksellä synti ja saatana tuhottaisiin lopullisesti ja hänen joukkonsa
hävitettäisiin.” Testimonies for the Church, Vol. 2, pp. 208
76.Kuinka Jeesus kantoi väärien syytösten ja julman kidutuksen
tuskan? Jes. 53: 5, 91 Piet. 1: 19. Lisäksi: 1 Piet. 2: 21-23.
”Paholainen hätyytti Häntä joka asiassa, vaikkei Hän tehnyt syntiä
ajatuksin, sanoin eikä teoin. Hän ei tehnyt väkivaltaa, eikä petosta todettu

Hänen suussaan. Vaeltaessaan synnin keskellä Hän oli pyhä, viaton ja
saastumaton. Häntä syytettiin väärin perustein, eikä Hän kuitenkaan
avannut suutaan tehdäkseen itselleen oikeutta. Kuinka monet nyt,
ollessaan syytettyinä sellaisesta, mihin eivät ole syyllisiä, tuntevat että on
tullut aika, jolloin kärsivällisyys on lakannut olemasta hyve.
Menettäessään malttinsa puhuvat sanoja, jotka murehduttavat Pyhän
hengen. (MS 42, 1901)? SDA Bible Commentary, Vol. 4, p. 1148.
”Kristus antoi itsensä, sovitusuhrin, kadotetun maailman pelastamiseksi.
Häntä kohdeltiin kuin me ansaitsemme, jotta meitä voitaisiin kohdella
kuin Hän ansaitsee. Hänet tuomittiin meidän syntiemme tähden, joihin
Hänellä ei ollut mitään osuutta, jotta meidät voitaisiin julistaa
syyttömiksi Hänen vanhurskautensa kautta, johon meillä ei ollut mitään
osuutta. Hän kärsi meille kuuluvan kuoleman, jotta me saisimme Hänelle
kuuluneen elämän. ´Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut.´
Jes. 53:5. Kristus oli kiusattu kaikissa suhteissa kuten mekin olemme,
sen yhden kautta, joka kerran oli kuuliaisena Hänen vierellään taivaan
saleissa. Katso Jumalan Poikaa kiusauksen erämaassa, suurimman
heikkouden aikana raivokkaimman kiusauksen ahdistamana. Katso
Häntä palvelusvuosiensa aikana, joka puolelta pahan voimien
hyökkäyksen kohteena. Näe Hänet tuskassaan ristillä. Kaiken tämän Hän
kärsi meidän tähtemme.” Testimonies for the Church, Vol. 8, pp. 208
Rauhan evankeliumi
77.Minkä todistuksen Johannes Kastaja antoi Jeesuksesta kun hän
näki Hänen tulevan häntä kohden? Joh. 1:29, 36.
”Johannes oli ollut syvästi liikuttunut nähdessään Jeesuksen
kumartuneena rukoukseen, anoen kyynelin Isänsä hyväksymistä. Kun
Jumalan kirkkaus ympäröi Hänet ja ääni kuului taivaasta, Johannes
käsitti merkin, jonka Jumala oli luvannut. Hän ymmärsi kastaneensa
maailman Lunastajan. Pyhä Henki lepäsi hänen yllään, ja hän huudahti,
osoittaen kädellään Jeesusta: ´Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa
maailman synnin!´ Ei kukaan kuulijoista eikä puhuja itsekään käsittänyt
näiden sanojen tärkeyttä: ´Jumalan Karitsa´. Moorian vuorella Aabraham
oli kuullut poikansa kysyvän: ´Isäni, … missä on lammas polttouhriksi?”
Isä vastasi: ´Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani.´
1 Moos. 22: 7, 8. Ja oinaassa, jonka Jumala hankki Iisakin tilalle,

Aabraham näki vertauskuvan Hänestä, joka kuolisi ihmisten syntien
tähden.” AT, s 93.
78.Minkä ihmeellisen työn Hän suoritti ihmiskunnan hyväksi? Jes.
53:1; 1. Piet. 2:24.
”Ne, jotka myös vaeltavat niin kuin Kristus vaelsi, ovat kärsivällisiä,
lempeitä, ystävällisiä, nöyriä ja alavamielisiä – jotka ottavat ikeen
päälleen Kristuksen kanssa ja nostavat Hänen taakkojaan – jotka etsivät
sieluja kuten Hän etsi heitä – nämä tulevat pääsemään Herransa iloon.
He tulevat näkemään Kristuksen kanssa Hänen sielunsa tuskan ja tulevat
ravituiksi. Taivas tulee saamaan voiton, sillä Herran lunastamat tulevat
täyttämään saatanan ja hänen enkeliensä lankeemuksen aikaansaamat
tyhjät tilat (RH May 29, 1900).” SDA Bible Commentary, Vol. 7, p. 949.
”Kristus kaipaa voimakkaan vaikutuksensa ulottamista jokaiseen
ihmismieleen. Hän tahtoisi painaa kuvansa ja luonteensa jokaiseen
sieluun. Ollessaan tämän maan päällä, Hän janosi myötämielisyyttä ja
yhteistyötä, että Hänen valtakuntansa laajenisi ja käsittäisi koko
maailman… Ja on vielä voittoja saavutettaviksi maailman puolesta
vuodatetun veren kautta, joka tulee tuottamaan ikuista kunniaa Jumalalle
ja Karitsalle. Pakanat annetaan Hänelle perinnöksi ja maan ääret Hänen
omaisuudekseen. Kristus tahtoo nähdä sielunsa vaivan tulokset ja tulee
ravituksi.” Gospel Workers, p. 28.
Kuolleet ja Elävät, Ensimmäiset ja Viimeiset
79.Kuinka Hän esittelee itsensä eri aikoina antaakseen meille toivoa
ja luottamusta ? Ilm. 1:10, 11,17, 18; Ilm. 2: 8; Ilm. 22:13.
”Kaikki Raamatun kirjojen suuret totuudet keskittyvät Kristukseen;
oikein käsitettyinä, kaikki johtavat Häneen. Esitettäköön Kristus suuren
lunastussuunnitelman alfana ja omegana, alkuna ja loppuna. Esittäkää
ihmisille sellaisia aiheita, jotka vahvistavat heidän luottamustaan
Jumalaan ja Hänen sanaansa ja johtavat heitä tutkimaan sen opetuksia
itsenäisesti. Edetessään, askel askeleelta, Raamatun tutkimisessa, he
tulevat olemaan paremmin valmistuneita tajuamaan sen kallisarvoisten
totuuksien kauneuden ja sopusoinnun.” – Review and Herald, June 13,
1912. Evangelism, p. 485.

80.Mikä nimi on annettu Hänelle monta kertaa Ilmestyskirjassa, ja
miksi? Ilm. 5: 6; Ilm. 7: 10; Ilm. 1: 5.
”Jumalan Karitsa on esitetty meille Jumalan ´valtaistuimen keskellä´
istuvana. Hän on suuri säädös, jonka välityksellä ihminen ja Jumala ovat
liitossa ja ovat yhteydessä. Täten ihmiset esitetään Jeesuksessa
Kristuksessa taivaallisissa tiloissa istuvina. Tämä on sopimuksen
mukainen paikka Jumalan ja ihmisen tapaamiselle.” Testimonies to
Ministers and Gospel Workers, p. 124.
”Vapahtaja esitetään Johannekselle ´Juudan heimon leijonan´ ja
´teurastetun Karitsan´ symboleina. Ilm. 5: 5,6. Nämä tunnuskuvat
edustavat kaikkivaltiaan voiman ja itsensä uhraavan rakkauden liittoa.
Juudan leijona, joka on kauhistava Hänen armonsa hylkääjille, on oleva
Jumalan Karitsa tottelevaisille ja uskollisille. Tulipatsas, joka ennustaa
kauhua ja vihaa Jumalan lain rikkojille, on valon ja laupeuden ja
vapahduksen merkki niille, jotka ovat pitäneet Hänen käskynsä. Käsi,
joka on voimallinen lyömään kapinalliset, on voimallinen pelastamaan
kuuliaiset. Jokainen uskollinen pelastetaan.” faithful will be saved.
Apostolien Teot, 451
Läksy aiheesta
Eräänä päivänä eräs maatilan työntekijä ilmestyi ystävänsä talolle
voimakkaasti ovea koputtaen. Kun hänen ystävänsä avasi raskaan
tammesta tehdyn oven, työmies ojensi hänelle kauniin viini rypäletertun.
”Ystävä”, sanoi työmies, ”Tiedätkö kenelle tahtoisin antaa tämän
viinitarhani parhaan viinirypäletertun?”
”Ehkä jollekin tässä talossa asuvalle.” ”En!” kuului vastaus. ”Tahtoisin
antaa sen SINULLE!” ”Minulleko?” kysyi ystävä, riemusta yllättyneenä.
”Tahdot antaa sen minulle?” Kyllä, koska olet aina ollut hyvin
ystävällinen minulle ja olet milloin tahansa pyytäessäni auttanut minua.
Tahtoisin antaa sinulle tämän viinirypäletertun kiitollisuuteni osoituksena
ja tuottaa sinulle hieman iloa.” Ystävä otti kiitollisesti vastaan
viinirypäletertun ihaillen sitä koko aamun. Se oli todella ihanaa, mutta
sitten hänen mieleensä tuli eräs ajatus: ”Miksi en ottaisi tätä terttua
toiselle tässä kodissa asuvalle henkilölle ja tuottaisi myös hänelle hieman
iloa?” Niinpä hän antoi tertun ystävälleen. Se henkilö oli todella

onnellinen vastaanottaessaan rypäleet, mutta hän muisti että talossa oli
vanhahko sairas henkilö, ja hän ajatteli: ”Tahdon viedä nämä rypäleet
hänelle, ilahduttaakseni häntä hieman.”
Niin rypäleet jatkoivat kiertoa. Mutta ne eivät viipyneet kauan sairaan
huoneessa. Hän ajatteli, että voisi tuottaa hieman iloa koko päivän
työskentelevälle henkilölle ja joka myös auttoi häntä. Niin
viinirypäleterttu annettiin eteenpäin toiselle kunnes se lopulta palasi
ystävälle, joka ensimmäisenä oli ottanut sen vastaan. Se oli tehnyt
suloisen ilon kierroksen. Älä odota muiden alkavan levittää toivoa ja
rakkautta. Aloita itse tämä ilon kierros tänään. Jeesus otti ensimmäisen
askeleen odottamatta palautetta ihmisiltä. Hän on täyttänyt maailman
rakkaudella, jota ei voida sammuttaa. ”Siinä on rakkaus, ei siinä, että me
rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että Hän rakasti meitä ja lähetti
Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.” 1 Joh. 4:10. Tahdotko sinä
auttaa tämän rakkauden levittämisessä?
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LUNASTUS JA ESIRUKOUS
Johdantoajatus
”Sen, joka ei synnistä tiennyt, Hän meidän tähtemme teki synniksi, että
me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.” 2 Kor. 5:21.
Puhdistus synnistä Leeviläisessä pappeudessa
81.Onko synti tahra, joka voidaan poistaa helposti? Mitä vaaditaan
sen lunastamiseksi tai anteeksisaamiseksi?
3. Moos. 17:11 ;
Hebr. 9:22.
”Monille on ollut arvoitus, miksi niin monia uhritoimituksia vaadittiin
vanhan järjestelmän eli armotalouskauden aikana, miksi vertavuotavia
uhreja tuotiin alttarille. Mutta suuri totuus, joka oli esitettävä ihmisille, ja
painettava mieleen ja sydämeen, oli tämä: ´Ilman verenvuodatusta ei ole
syntien anteeksiantamusta.´” TheSigns of the Times, January 2, 1893.

82.Mitkä Vanhan Testamentin uhrit olivat tulevan Lunastajan
perikuvia? 3. Moos. 16:30; 3Moos. 4:26.
”Jokaisessa vertavuotavassa uhrissa oli edustettuna ´Jumalan Karitsa,
joka ottaa pois maailman synnin.” The Signs of the Times (sama)
”Juutalaiset näkivät uhritoimituksissa Kristuksen vertauskuvan, jonka
veri vuodatettiin maailman pelastukseksi. Kaikkien näiden uhrien oli
määrä edustaa Kristusta ja kiinnittää suuri totuus heidän sydämiinsä että
ainoastaan Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, ja
ilman verenvuodatusta ei ole syntien anteeksiantamusta. Jotkut
ihmettelevät miksi Jumala tahtoi niin monta uhria ja asetti niin lukuisten
veristen uhrien juutalaisen armotalouden.
”Jokainen kuoleva uhri oli Kristuksen edustaja. Tämä läksy painettiin
mieleen ja sydämeen mitä vakavimmalla, pyhimmällä toimituksella.
Papit antoivat siihen luotettavan selityksen. Uhrit olivat
nimenomaan Jumalan itsensä suunnittelemia tämän suuren ja
merkityksellisen totuuden opettamista varten : vain Kristuksen veressä
on syntien anteeksiantamus.” Selected Messages, Book 1, pp 106f.
Kärsimys ristillä meidän tähtemme
83.Minkälainen murhenäytelmä oli määrä tulla Kristuksen osaksi
Jumalan ohjeen mukaisesti? 1 Piet. 1:20; Apt. 2:23 ; Luukk. 24:46
”Näin saatana yritti saada ihmismielen hallintaansa, jotta hän voisi
purkaa vihaansa ja kostaa Jumalan ainosyntyiselle Pojalle. Mutta
tragedian viimeinen näytös oli vielä tuleva. Jumalan Poika tulisi vielä
uskottomien taloudenhoitajien tappamaksi. Signs of the Times, Febr. 17,
1898.
84.Miksi Hänen oli kärsittävä niin paljon, aivan ristin kuolemaan
saakka? Hebr. 2:17; Room. 3: 25
”Jotta ihminen pelastuisi ja lain kunnia pidettäisiin voimassa, Jumalan
Pojan oli välttämättä uhrattava itsensä uhrina synnin tähden. Hän, joka ei
tiennyt synnistä, tuli meidän tähtemme synniksi. Hän kuoli puolestamme
Golgatalla. Hänen kuolemansa Jumalan ihmeellisen rakkauden ihmiseen
sekä Hänen lakinsa muuttumattomuuden.” Selected Messages, Book 1,
p. 240.

”´Jos joku ihminen tekee syntiä, meillä on puolustaja Isän luona,
vanhurskas Jeesus Kristus: Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä
ainoastaan meidän, vaan koko maailman.´ ´Jos tunnustamme syntimme,
on Hän uskollinen ja vanhurskas antaakseen syntimme anteeksi ja
puhdistaa meidät kaikesta epävanhurskaudesta.´ Jumalan armon
saamisen ehdot ovat yksinkertaiset ja kohtuulliset. Herra ei vaadi meitä
tekemään mitään tuskallista saadaksemme anteeksi. Meidän ei tarvitse
tehdä pitkiä ja uuvuttavia pyhiinvaelluksia tai suorittaa uuvuttavia
katumusharjoituksia, jotta sielumme kelpaisi taivaan Jumalalle tai
rikkomuksemme tulisi hyvitetyksi. ´Joka tunnustaa ja hylkää syntinsä, on
saava anteeksiantamuksen.´ Sananl 28: 13.” EGW 1977 Apostolien Teot,
s 425.
Esirukous ihmisen puolesta
85.Minkä rauhan palveluksen suorittamista
sovitusuhrinsa jälkeen? Hebr. 7:25

Hän

jatkoi

”Kristus on kykenevä pelastamaan kerta kaikkiaan kaikki, jotka tulevat
Hänen luokseen uskossa. Hän tahtoo puhdistaa heidät kaikesta saastasta
jos he sallivat Hänen tehdä sen. Mutta jos he pysyvät kiinni synneissään,
he eivät mahdollisesti voi pelastua, sillä Kristuksen vanhurskaus ei peitä
mitään syntiä, jota ei ole kaduttu. Jumala on ilmoittanut, että ne jotka
ottavat vastaan Kristuksen Lunastajanaan, hyväksyen Hänet kaiken
synnin poistajana, tulevat saamaan anteeksiannon rikkomuksistaan.”
(MS 142, 1899). SDA Bible Commentary, Vol. 7, p. 931.
”Anna kunniakkaiden mielikuvien Jumalasta vallita ajatuksiasi. Salli
elämäsi kätketyin sitein tulla liitetyksi Jeesuksen elämään. Hän, joka
määräsi valon loistamaan pimeydestä, tahtoo loistaa sydämessäsi,
antaakseen Jumalan kunnian tiedon valon Jeesuksen Kristuksen
kasvoista. Pyhä Henki tulee ottamaan Jumalan omaisuudesta ja näyttää
sinulle, johdattaen ne elävänä voimana kuuliaiseen sydämeen. Kristus on
johdattava sinut äärettömän kynnykselle. Saat katsella kirkkautta
esiripun takana, ja ilmoittaa ihmisille Hänen riittävyydestään, joka elää
alati rukoillakseen puolestamme.” Christ´s Object Lessons, p. 149.
86.Minkä suuren varmuuden saamme siksi omistaa kun meillä on
rauha Jumalan kanssa? 1. Joh. 4: 10; Room. 8:34.

”Kiitä Jumalaa, että Hän, joka vuodatti verensä meidän tähtemme, elää
vedotakseen siihen, elää rukoillakseen jokaisen sielun puolesta, joka
ottaa Hänet vastaan. ´Jos tunnustamme syntimme, Hän on uskollinen ja
vanhurskas antaen syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta
vääryydestä. ´Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta
synnistä. Se puhuu parempaa kuin Aabelin veri sillä Kristus elää alati
rukoillakseen meidän edestämme. Meidän tulee aina pitää mielessämme
Jeesuksen veren ansio. Tuo elämää puhdistava ja sitä tukeva veri, joka
kuuluu elävään uskoon, on toivomme. Meidän tarvitsee kasvaa sen
verrattoman arvon kunnioittamisessa, sillä se puhuu puolestamme vain,
jos uskossa vetoamme siihen, pitäen omantunnon puhtaana ja rauhan
Jumalan kanssa.” SDA Bible Commentary, Vol. 7, pp. 947f.
Ainoa tosi esimerkkimme
87.Kuka on ja pysyy ainoana sovittavana uhrina synnin edestä, jossa
saamme toivon? Apt. 4: 12; 1 Tim. 2: 5,6.
“Sydän kuuluu Jeesukselle. Hän on maksanut äärettömän kalliin hinnan
sielustamme ja hän rukoilee Isää meidän Välimiehenämme, ei vain
anojana, vaan voittajana, joka vaatii sitä, mikä on Hänen omaansa. Hän
kykenee täydellisesti pelastamaan, sillä Hän elää aina rukoillakseen
puolestamme. Nuori sydän on kallis uhri, arvokkain lahja, mikä
Jumalalle voidaan antaa. Kaikki se, mitä olet, kaikki omistamasi kyvyt
ovat Jumalan sinulle uskomaa pyhää omaisuutta, joka on alttiisti
annettava Hänelle takaisin pyhänä uhrina. Kun siis annamme
sydämemme Jumalalle, annamme Hänelle lahjan, jonka Hän on ostanut,
ja joka on Hänen omansa.” Sanomia Nuorisolle (1939), s 404.
88.Kehen uskon katseemme tulisi olla kiinnitettynä ainoana
toivonamme ja täydellisenä esimerkkinämme kaikissa asioissa?
Hebr. 12:2; Ps. 25:15.
“Monet tekevät vakavan virheen uskonnollisessa elämässään
kiinnittäessään huomionsa tunteisiin ja näin arvioiden edistyksensä tai
taantumisensa. Tunteet eivät ole luotettava kriteeri. Meidän ei tule etsiä
sisältämme todistetta Jumalan hyväksymisestä. Emme löydä sieltä muuta

kuin sellaista, joka masentaa meitä. Ainoa toivomme on ´katsoa
Jeesukseen, uskomme alkajaan ja täydelliseksi tekijään´. Hänessä on
kaikkea, joka innoittaa toivolla, uskolla ja rohkeudella. Hän on
vanhurskautemme, lohdutuksemme ja ilomme. Ne, jotka etsivät
lohdutusta ihmisen sisältä, tulevat väsyneiksi ja pettyneiksi. Tunne
heikkoudestamme ja arvottomuudestamme tulisi saattaa meitä sydämen
nöyryydellä anomaan Kristuksen uhrin sovitusta. Kun luotamme Hänen
ansioihinsa löydämme levon ja rauhan ja ilon. Hän pelastaa täydellisesti
kaikki, jotka tulevat Jumalan luokse Hänen kauttaan.” -Testimonies for
the Church, Vol. 5, pp. 199f.
Läksymme aiheesta
Eräässä näytelmässään Pedro Calderón de la Barca, näytelmäkirjailija
Espanjan kultaiselta ajalta, kirjoittaa nuoresta roomalaisesta tytöstä
kristinuskon varhaisilta vuosisadoilta. Hän oli vannonut , ettei avioituisi
kuin sellaisen miehen kanssa, joka todistaisi rakkautensa hänelle
vaarantamalla oman elämänsä hänen tähtensä. Rooman aatelistoon
kuuluva nuori tyttö kuuli eräänä päivänä kiertävän saarnaajan kertovan
kertomuksen miehestä, joka rakkaudestaan syntisiä kohtaan, oli antanut
elämänsä sovituksena ristin kuolemalla. Hän tiesi löytäneensä
rakkautensa arvoisen henkilön ja kääntyi tullen yhdeksi Hänen
uskollisista seuraajistaan. Tämä runoilija kertoo meille, että tämä
sankaritar, Daria, pysyi uskollisena loppuun saakka, kuollen marttyyrina.
Tämä oli hänen sydämensä vastaus hänen puolestaan kuolleen
rakkauteen.
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RAUHAN ASEITA KÄYTTÄEN
Johdantoajatus
“… vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi suuressa
kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädässä, ahdistuksissa… totuuden sanassa,
Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja
vasemmassa.” 2 Kor. 6: 4, 7.

Hengelliseen taisteluun antautuneena
89.Mitä vaaditaan meiltä ollaksemme voittoisia taistelussa
paholaista ja pimeyden voimia vastaan? Ef. 6: 10, 11; Room. 13:
12.
“Jos voitamme koetuksissamme ja saamme voiton saatanan kiusauksissa,
niin kestämme uskomme koetuksen. Tämä on kultaa kalliimpaa ja
olemme vahvempia ja paremmin varustautuneita kohtaamaan seuraavan.
Mutta jos vajoamme saatanan kiusauksiin myöntyen, tulemme
heikommiksi emmekä tule palkituksi koetuksesta emmekä tule niin
hyvin valmistuneiksi seuraavaa varten. Tällä tavalla tulemme yhä
heikommiksi, kunnes meistä tulee saatanan tahdon vankeja. Meidän
täytyy olla pukeutuneina Jumalan koko sota-asuun ja koska tahansa
valmiina selkkaukseen pimeyden voimien kanssa. Kun kiusaukset ja
koetukset syöksyvät päällemme, menkäämme Jumalan luokse ja
kamppailkaamme Hänen kanssaan rukouksessa. Hän ei tule kääntämään
meitä pois tyhjinä, vaan tahtoo antaa meille armoa ja lujuutta voittoon ja
murtamaan vihollisen voiman. Oi, jospa kaikki voisivat nähdä nämä asiat
oikeassa valossaan ja kestää kovuutta Jeesuksen hyvinä sotilaina! Sitten
Israel, vahvana Jumalassa ja Hänen mahtavassa voimassaan, voisi edetä
taistelussa.” Early Writings, p. 46.
90.Sodimmeko Jumalan lapsina ihmisolentoja vastaan? Minkä
laatuista on sotamme? Ef. 6: 12; 2 Kor. 10: 3, 4.
“Kristillinen elämä on sodankäyntiä. Mutta ´emme taistele verta ja lihaa
vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä
hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan
taivaan avaruuksissa.´ Tässä vanhurskauden ja epävanhurskauden
välisessä yhteenotossa voimme menestyä ainoastaan Jumalan avulla.
Rajoittunut ymmärryksemme täytyy alistaa kuuliaisuuteen Rajattomalle.
Inhimillinen tahto täytyy yhdistää jumalalliseen. Näin Pyhä Henki
saadaan avuksemme ja jokainen taistelu vie Jumalan lunastaman
omaisuuden parantumiseen, Hänen kuvansa palauttamiseen sielussa.”
Messages to Young People, p. 55.
“Kuitenkin tässä tapauksessa, kuten niin monesti muulloinkin,

osoittautui todeksi Paavalin vakuutus, että hänen käyttämänsä sota-aseet
olivat ´voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia´(2
Kor. 10: 4). Vieläpä Neron huonekunnassa risti niitti voittosaalista.
Paheellisen kuninkaan melkein yhtä paheellisista seuralaisista saatiin
käännynnäisiä, joista tuli Jumalan poikia. Nämä eivät olleet kristittyjä
salaa, vaan julkisesti. He eivät hävenneet uskoaan.” EGW (1977)
Apostolien Teot, s 353.
“Hän tiesi, että heillä olisi kristillisen vaelluksensa jokaisella askeleella
vastassaan saatanan synagooga ja että he joutuisivat ristiriitoihin joka
päivä. Heidän olisi kavahdettava sielunvihollisen salavihkaista
pyrkimystä tyrkyttää heille uudelleen vanhoja tottumuksia ja luontaisia
taipumuksia. Heidän oli alati valvottava ja rukoiltava. Paavali tiesi, että
korkeammat kristilliset hyveet voidaan omaksua vain paljolla
rukouksella ja alituisella valppaudella, ja tätä hän koetti heille teroittaa.
Mutta hän tiesi niin ikään, että ristiinnaulitussa Kristuksessa heille oli
tarjolla voima, joka kykeni muuttamaan sielun ja jolla oli jumalalliset
edellytykset auttaa heitä vastustamaan kaikkia pahaan houkuttelevia
kiusauksia. Usko Jumalan oli heidän haarniskansa ja Hänen sanansa
heidän sota-aseensa. Näin he olisivat varustettuja sisäisellä voimalla,
jonka turvin he kykenisivät torjumaan sielunvihollisen hyökkäykset.”
Apostolien Teot, s 234.
Jumalan antamia aseita käyttäen
91.Ottaen huomioon, että sodankäyntimme on hengellistä
luonteeltaan, mihinkä erikoiseen sota-varustukseen meidän täytyy
pukeutua kyetäksemme vastustamaan paholaisen hyökkäyksiä?
Ef. 6: 13;Jaak. 4: 7.
“Jokaisessa sielussa kaksi voimaa taistelee vakavasti voitosta. Epäusko
järjestää saatanan johtamana joukkojaan erottaakseen meidät voimamme
Lähteestä. Usko samoin laittaa järjestykseen sotaväkensä, Kristuksen,
uskomme alkajan ja päättäjän johdolla. Hetki hetkeltä, taivaan joukkojen
katseen alla, taistelu etenee. Tämä on lähitaistelu ja suuri kysymys on,
kumpi saa ylivallan ? Jokaisen täytyy tehdä itse päätöksensä. Tässä
taistelussa kaikkien täytyy valita rintamansa, taistellen jommallla
kummalla puolella. Taistelusta ei ole mitään vapautusta … Meitä
kehotetaan hartaasti valmistautumaan tähän taisteluun. ´Vahvistukaa

Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan
koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.´ Varoitus
toistetaan: ´Siksi pukeutukaa Jumalan koko sota-asuun että voitte pahana
päivänä, kaiken tehtyänne, seisoa lujina.´” Sons and Daughters of God,
p. 328.
Jumalan vyö ja rintahaarniska
92.Mikä on hengellinen vyö, joka meidän pitää kiinnittää?
Voimmeko onnistua, jos turvaudumme valheisiin, kuten kuningas
Saul? Ef.6:14 (alkuosa);Jes.11:5
“Totuuden puhumisessa oltakoon lujia ja tinkimättömiä. Se tulkoon
osaksi elämää. Totuudella leikitteleminen ja teeskentely omien
itsekkäiden päämäärien saavuttamiseksi merkitsee uskon haaksirikkoa.
´Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä´ (Ef. 6: 14). Valheiden puhuja
myy sielunsa halvalla. Hänen valheistaan saattaa olla näennäistä hyötyä
kiperissä tilanteissa. Hän saattaa kokea tällä tavoin näennäistä
menestystä, jota hän ei kokisi rehellisesti menettelemällä. Mutta lopulta
hän päätyy valheeseen, jossa hän ei voi luottaa kehenkään. Koska hän
itse on petturi, hän ei luota muidenkaan sanaan.”Apostolien Teot, s 60.
“Teorioita esitetään jatkuvasti mielen kääntämiseksi, uskon
horjuttamiseksi. Heistä, joilla on ollut ajankohtainen kokemus
profetioiden syntymisessä, ovat, niiden välityksellä, tulleet ne, jotka
tänään ovat Seitsemännen Päivän Adventisteja. Niillä, joilla ei ole ollut
tätä kokemusta, on etuoikeus pitäytyä totuuden sanomaan yhtä
luottavaisesti. Valo, jonka Jumala on tahtonut antaa kansalleen, ei
heikenneä heidän luottamustaan siihen tiehen, jolla Hän on johtanut heitä
menneisyydessä, vaan on vahvistava heitä pysymään uskossa. Meidän
täytyy luottamuksemme alku lujana loppuun asti.” Selected Messages,
Book 2, pp. 115f.
93.Mikä jumalallinen lahja on ehdottomasti oleellinen jotta voidaan
taistella synnin kaikkia muotoja vastaan? Mikä tehtävä on
Kristuksen ansaitsemalla, hyväksemme luetulla vanhurskaudella?
Ef. 6:14; 1. Tess. 5:8 ; Jes. 59: 17; 2 Kor 6:7.

“Meillä on taistelu, ei lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia ja valtoja
vastaan ja pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Katso
Ef. 6: 12.
“Elämän taistelussa meidän vastassamme on pahuuden voimia, jotka
ovat järjestäytyneet vastustamaan oikeutta. Toivomme ei ole ihmisessä,
vaan elävässä Jumalassa. Uskossa me täysin varmoina saamme odottaa
Hänen liittävän kaikkivaltansa inhimillisiin ponnistuksiimme nimensä
kunniaksi. Hänen vanhurskautensa sota-asussa voimme voittaa jokaisen
vihollisen.” Profeetat ja Kuninkaat, s 77.
“Kristuksen vanhurskauden sota-asuun pukeutuneena, seurakunta on
käyvä viimeiseen taisteluun. ´Kauniina kuin kuu, kirkkaana kuin
päivänpaiste, peljättävänä kuin sotajoukot.´ (Korkea Veisu 6: 10),
seurakunta on menevä kaikkeen maailmaan, voittamaan ja valloitta
maan. Synkin hetki srk:n taistelussa pahuuden voimia vastaan on juuri
välittömästi ennen sen lopullisen vapautuksen päivää. Mutta kenenkään
Jumalaan luottavan ei tarvitse pelätä sillä vaikka “väkivaltaisten kiukku
on kuin rankkasade seinää vastaan”, on Jumala srk:nsa “suojana
rankkasateelta.´ Jes. 25: 4.” EGW: Profeetat ja Kuninkaat, s 503.
Jalkineet ja kilpi saadaan Herralta
94.Mikä pitäisi olla valmistautumisemme ja valmiutemme perusta?
Onko sen lähde inhimillinen vai jumalallinen? Ef. 6:15 ; Jes. 52:
7; Apt. 10: 36.
“Aikamme koetteleva totuus ei ole ihmismielen aikaansaannosta. Se on
Jumalasta. Se on alkuperäistä filosofiaa niille, jotka omaksuvat sen.
Kristus tuli lihaksi, että me totuuteen uskomisen kautta, voisimme
pyhittyä ja tulla lunastetuiksi. Herätkööt ja menkööt eteenpäin ne, jotka
pitäytyvät totuuteen vanhurskaudessa, kenkinä jaloissaan alttius rauhan
evankeliumille, julistaakseen totuutta niille, jotka eivät sitä tunne.
Tehkööt suorat polut jaloilleen, etteivät ontuvat tule käännytetyiksi
tieltä.” Testimonies for the Church, Vol. 8, pp. 211f.
“Veljet ja sisaret, tahdotteko pukeutua kristityn sota-asuun? ´Kenkinä
jaloissanne alttius rauhan evankeliumille´, teitä valmistetaan kulkemaan
talosta taloon, vieden totuutta ihmisille. Joskus teistä tuntuu koettelevalta
tehdä tämänlaatuista työtä, mutta jos menette uskossa, Herra on menevä
edellänne ja antaa valonsa loistaa tiellenne. Astuessanne naapureidenne

koteihin myydäksenne tai antaaksenne kirjallisuuttamme ja
opettaaksenne nöyrästi ihmisille totuutta – teitä seuraa taivaan valo, joka
tulee jäämään näihin koteihin. – Review and Herald, May 24, 1906”
Evangelism, pp. 114f.
95.Mitä meidän tarvitsee ottaa huomioon ollaksemme voittoisia
jokaisessa hengellisessä taistelussa ja tulla Heprealaiskirjeen 11:n
sankarien kaltaisiksi? Ef. 6: 16; 1 Piet. 5: 8,9; 1. Joh. 5: 4.
“Kysyin enkeliltäni miksi Israelissa ei ollut enempää uskoa ja voimaa.
Hän sanoi: ´Hellitätte Herran kädestä liian pian. Viekää hellittämättä
pyyntönne valtaistuimelle ja jatkakaa vahvasti uskoen. Lupaukset ovat
varmat. Uskokaa saavanne pyytämänne asiat, niin te saatte ne. ´Minulle
viitattiin sitten Eliaan. Hänellä oli samanlaisia intohimoja kuin meilläkin
ja hän rukoili hartaasti. Hänen uskonsa kesti koetuksen. Seitsemän kertaa
hän rukoili Herran edessä, ja lopulta pilvi tuli näkyviin. Näin, että
olimme epäilleet varmoja lupauksia, ja haavoittaneet Vapahtajaa uskon
puutteellamme. Enkeli sanoi: ´Pue sota-asu päällesi ja ota ennen kaikkea
ota uskon kilpi, sillä se suojelee sydäntä, itse elämää, pahojen raivoisilta
nuolilta.´” Early Writings, p. 73.
“Saatana on ahkera joka hetki, kulkien edestakaisin, kulkien ylös ja alas
maan päällä, etsien kenet hän saa niellä. Mutta harras uskon rukous
sotkee hänen vahvimmat hänen vahvimmat yrityksensä. Sitten ottakaa
´uskon kilpi´, veljet, ´jolla tulette olemaan kykeneviä sammuttamaan
pahan kaikki palavat nuolet´.” Testimonies for the Church, Vol. 5, p. 294.
Kypärä, miekka ja hengellinen voitto
96.Onko muita puolustukseen ja hyökkäykseen tarkoitettuja laitteita
ja aseita, joita meidän on tarvis käyttää hengellisessä
taistelussamme saadaksemme voiton? Ef. 6: 17, 18;1.Tess. 5: 8;
Hebr. 4:12.
“Kun Kristuksen palvelijat ottavat uskon kilven puolustustaan varten ja
Hengen miekan sotaa varten, vihollisen leirissä on vaaratilanne ja jotakin
täytyy tulla tehdyksi.” - Testimonies for the Church, Vol. 1, p. 407.
“On totta, että sodankäyntimme on kiivasta, mutta aseemme tulee olla
yksinkertaisesti ´Näin sanoo Herra´. Työmme käsittää kansan

valmistamisen kestämään Jumalan suurena päivänä. Meidän ei pitäisi
kääntyä sivuteille, jotka rohkaisevat taisteluun tai herättävät vastustusta
niiden taholta, jotka eivät ole meidän uskoa.” Testimonies for the Church,
Vol. 6, p. 394.
Pelkään, että meiltä puuttuu oleellista uskoa. Emmekö varustaudu
pettymyksiä ja kiusauksia vastaan? Jumala on armollinen, ja uskossa
iloiten, elämää puhdistaen, jalostaen, voimme tehdä arvokasta ja
kestävää työtä Jumalalle. Rukous ja usko saavat aikaan ihmeellisiä
asioita. Sanan täytyy olla aseemme sodassa. Sana voi saada aikaan
ihmeitä; sillä se on hyödyksi kaikkeen.” --Letter 75, 1896. Evangelism,
p. 489.
97.Kuinka luottavaisia voimme olla, jos varustaudumme näillä
aseilla uskon taistelussamme? 2. Tim. 4: 7, 8.
“Lähes kaksikymmentä vuosisataa on kulunut siitä, kun iäkäs Paavali
vuodatti verensä todistaessaan Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen
todistuksen puolesta…. Kuin pasuunan soitto on hänen äänensä kaikunut
läpi kaikkien myöhempien aikojen, terästänyt hänen omalla
rohkeudellaan tuhansia Kristuksen todistajia ja herättänyt tuhansissa
murheen murtamissa sydämissä hänen oman voitonriemunsa kaiun:
´Minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän
kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästedes
on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas
tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan
myös kaikille, jotka Hänen ilmestymistään rakastavat.” (2 Tim. 4: 6-8)
Apostolien Teot, s 393.
Läksyn aiheesta meille
Muita auttaen
Eräs saarnaaja kertoi eräänä päivänä seurakuntalaisilleen, että hän oli
todistanut haaksirikkoutuneesta laivasta selviytyneen pelastamisen, jonka
joki oli vienyt mukanaan. Kun hänen voimansa olivat ehtymässä, hän
tarrautua ohkaiseen oksaan, joka sellaisenaan saattoi tukea häntä. Kun
pelastajat tulivat ja heittivät hänelle köyden, mies tahtoi tarttua siihen,
mutta hän pelkäsi hellittää otetta oksasta, joka oli ollut tukena.
Nähdessään tämän, pelastajat huusivat: ´Päästä oksa, köysi on kyllin

vahva pitämään sinua.´ Lopulta, hämmentyneenä ja vavisten, mies päästi
oksan ja näki hämmästyksekseen, että köysi saattoi kellumassa ja että
voimakkaat kädet vetivät sitä rantaan, missä lääkintäapu odotti häntä.
Jeesus on ollut voimallinen Pelastajamme ja Vapahtajamme, mutta myös
oksa, ojennetut kädet, voimakkaat kädet ja vahva köysi - kaikki
välikappaleet yksinäisen, haaksirikosta henkiin jääneen pelastamiseen.
Jeesus tahtoo myös meidän olevan rauhan välikappaleita, jotka tuovat
pelastuksen siunausta muille.
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Olkaa hyvät, lukekaa Pääkonferenssin
lähetysraportti.
Sapattina, Syyskuun 27, 2008

Lääkintälähetyksen

SOVITUKSEN PALVELUS
Johdantoajatus
“Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te,
hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä: ja ole varuillasi, ettet sinäkin
joutuisi kiusaukseen.” Gal. 6:1.
Sovinto Jumalan ja ihmisen välillä
98.Minkä suuren työn Jumala on saanut aikaan meidän
hyväksemme, vaikka olimme Jumalan vihollisia? Room. 5: 10, 11.
“Jeesus oli taivaan majesteetti, rakastettu enkeleiden ylipäällikkö, joka
iloitsi Jumalan mielen mukaan toimimisesta. Hän oli yhtä Jumalan
kanssa ´Isän helmassa´ (Joh. 1:18), vaikkei hän ajatellut tavoitella
Jumalan kaltaisuutta ihmisen ollessa kadonneena synnissä ja
kurjuudessa. Hän laskeutui valtaistuimeltaan, jätti kruununsa ja
kuninkaallisen valtikkansa ja puki jumaluutensa ihmisyyteen. Hän
nöyryytti itsensä ristin kuolemaan saakka, jotta ihminen voitaisiin
korottaa istuimelle Hänen kansaan valtaistuimelleen. Hänessä meillä on
täydellinen uhri, voimallinen Vapahtaja, joka kykenee pelastamaan
lopullisesti kaikki, jotka tulevat Jumalan luokse Hänen kauttaan.
Rakkaudessa Hän tulee ilmoittamaan Isän, sovittamaan ihmisen Jumalan
kanssa, tekemään hänet uudeksi luomukseksi Hänen, joka loi ihmisen,

kuvansa mukaan.” Selected Messages, Book 1, p. 321.
99.Minkä palvelustehtävän Hän on uskonut meille sovitustyönsä
seurauksena? 2. Kor. 15: 18-20
”Apostoli sanoo: ´Jumala oli Kristuksessa, sovittaen maailman itsensä
kanssa´ .Vain mietiskellessämme suurta lunastussuunnitelmaa, meillä voi
olla oikea Jumalan luonteen arvostus. Luomistyö oli ilmi toi Hänen
rakkautensa, mutta Jumalan lahja syyllisen ja turmeltuneen ihmissuvun
pelastamisessa ainoastaan ilmoittaa jumalallisen lempeyden ja
myötätunnon. ´Niin Jumala rakasti maailmaa, että Hän antoi ainoan
Poikansa, ettei kukaan, joka uskoo Häneen hukkuisi, van että Hänellä
olisi iankaikkinen elämä´. Kun Jumalan lakia ylläpidetään ja sen
oikeudenmukaisuus todistetaan, syntinen voi saada armon. Kallein lahja,
mikä itse taivaalla oli annettavana, on vuodatettu että Jumala ´olisi
oikeudenmukainen ja sen vanhurskaaksi tekijä, joka uskoo Jeesukseen´.
Sen lahjan kautta ihmiset nostetaan turmeluksesta ja alennuksesta
tullakseen Jumalan lapsiksi.” Testimonies for the Church, Vol. 5, p. 739.
“Mitä hämmästyttävää rakkautta, joka toi Jumalan Pojan maan päälle
tullakseen tehdyksi synniksi meidän tähtemme, että me voisimme tulla
sovitetuiksi Jumalan kanssa ja korotetuiksi elämään Hänen kanssaan
Hänen kunnian asuinsijoissaan. Oi, mikä on ihminen, että sellainen hinta
piti maksaa hänen lunastuksestaan !” Testimonies for the Church, Vol. 2,
pp. 211f.
Sovinto ihmisten kesken
100.Jos Jeesus on tehnyt niin suuren uhrin sovittaakseen maailman
Jumalan kanssa, kuinka meidän pitää kohdella toisiamme?
Luukk. 17: 3, 4
“Jos veljenne tekevät väärin, teidän tulee antaa heille anteeksi. Kun he
tulevat luoksenne tunnustaen, teidän ei pidä sanoa: ´En ajattele heidän
olevan kyllin nöyriä. Mahtavatko he tuntea tunnustuksensa mukaan´.
Mikä oikeus sinulla on tuomita heidät ikään kuin te voisitte tutkia
sydämen? Jumalan sana sanoo: ´Jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja
jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän
kertaa kääntyy pois puoleesi ja sanoo: ´Minä kadun´, niin anna hänelle

anteeksi.” Eikä ainoastaan seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä
kerta seitsemän -- juuri yhtä monta kertaa kuin Jumala antaa sinulle
anteeksi.
“Me olemme velkaa kaikesta Jumalan vapaasta armosta. Armo Jumalan
tekemässä liitossa asetti lapseksi ottamisemme. Armo Vapahtajassa sai
aikaan lunastuksemme, uudestisyntymisemme ja meidän korotuksen
perintöoikeuteen Kristuksen kanssa. Tulkoon tämä armo ilmoitetuksi
muille.” Christ Object Lessons, pp. 249f.
101.Kenen kanssa meidän, Jumalan lapsina, pitäisi ensin pyrkiä
sovintoon ennen kuin menemme Jumalan alttarille tunnustamaan
syntimme? Matt. 5: 23, 24; Mark. 11: 25; Matt. 18:15.
“Monet ovat innokkaita hartaudenharjoituksessaan samalla kun heidän ja
heidän veljiensä välillä on onnettomia erimielisyyksiä, jotka heidän
pitäisi sopia. Jumala vaatii heitä tekemään kaiken voitavansa saadakseen
aikaan sovinnon. Hän ei voi ottaa vastaan heidän palvelustaan, ennen
kuin he tekevät tämän. Kristityn velvollisuus tässä asiassa esitetään
selvästi.” Aikakausien Toivo, 287.
“…jos olet murheellinen, koska naapurisi tai ystäväsi tekevät väärin
omaksi vahingokseen, seuraa Raamatun ohjetta. ´nuhtele häntä kahden
kesken´. Kun menet hänen luokseen, jonka oletat erehtyneen, katso, että
puhut nöyrästi ja varovaisesti, sillä ihmisen viha ei saa aikaan Jumalan
vanhurskautta. Erehtyvää ei voida palauttaa muulla tavalla kuin
nöyryyden, hiljaisuuden ja hellän rakkauden hengessä. Ole huolellinen
käytöksessäsi Vältä mitä tahansa katseessasi tai eleissäsi, sanoissasi ja
äänenpainossa, joka huokuu ylpeyttä tai itseriittoisuutta. Varjele itseäsi
sanalta tai katseelta, joka korottaisi itseäsi, tai asettaisi hyvyytesi tai
vanhurskautesi erehtyneiden heikkouksien vastakohdaksi. Varo
etäisintäkin
yritystä
halveksuntaan,
ylimielisyyteen
tai
soimaukseen….Älä salli mitään, halveksuntaa, kiivasta syyttelyä, ei
teennäistä lämpöä, vaan lämpöä. Ennen kaikkea, älköön, älköön
esiintykö mitään vihan tai ilkeämielisyyden varjoa, ei katkeruuden tai
happamuuden ilmaisua. Ainoastaan ystävällisyyttä ja lempeyttä voi
virrata rakastavasta sydämestä. Pidä mielessäsi, että moitteen
menestyminen riippuu paljon siitä missä hengessä se on sanottu. Älä lyö
laimin harrasta rukousta….” - Testimonies for the Church Vol. 2, pp. 52,

53.
Kuten Jumala antaa meille anteeksi
102.Kuinka meidän tulisi antaa anteeksi veljillemme ja
sisarillemme? Mitä tapahtuu synneillemme kun annamme
anteeksi mielellään ja rakastaen? Ef. 4:32 ; Lk. 6:32; Matt.
6:14,15.
“Antakaa lempeyden ja armahtavaisuuden, jota Jeesus ilmaisi omassa
kalliissa elämässään, olla esimerkkinä tavasta, jolla meidän pitäisi
kanssaihmisiä…. Erehtyvä voidaan saada takaisin vain nöyryyden,
lempeyden ja hellän rakkauden hengessä. Kaikissa toimenpiteissänne
lähimmäistenne kanssa älkää koskaan unohtako, että olette tekemisissä
Jumalan omaisuuden kanssa. Olkaa ystävällisiä, sääliväisiä, kohteliaita.
Arvostakaa Jumalan lunastettua omaisuutta. Kohdelkaa toisianne
lempeästi ja kohteliaasti. Jos teillä on vihamielisyyttä, epäilystä, kateutta
ja mustasukkaisuutta sydämissänne, teillä on työ tehtävänä saadaksenne
asiat kohdalleen. Tunnustakaa syntinne, tulkaa sopusointuun veljienne
kanssa. Puhukaa hyvää heistä. Älkää esittäkö mitään epäsuopeita
vihjauksia eikä olettamuksia, jotka voivat herättää epäluottamusta toisten
mielissä. Suojelkaa heidän mainettaan yhtä pyhästi kuin toivoisitte
heidän suojelevan teidän mainettanne. Rakastakaa heitä kuten tahtoisitte
itse olla Jeesuksen rakastamia.” - My Life Today, p. 235.
103.Tulemmeko olemaan kykeneviä viemään todellista sovituksen
sanomaa maailmalle ellemme ole sovinnossa veljiemme tai
sisartemme kanssa? Luukk. 6: 42.
“Hän, joka on syyllistynyt vääryyteen, epäilee ensimmäisenä vääryyttä.
Tuomitsemalla toisen hän koettaa salata tai puolustaa oman sydämensä
pahuutta…. Jeesus pyytää syyttäjää ensin poistamaan malan omasta
silmästään, hylkäämään arvostelevan hengen, tunnustamaan ja
hylkäämään syntinsä, ennen kuin koettaa oikaista toisia. Sillä ´hyvä puu
ei tuota huonoa hedelmää, eikä huono puu tuota hyvää hedelmää´. Lk.
6:43. Tämä syytöksen henki, jota suosit on huono hedelmä, ja osoittaa
että puu on huono….
“Sinun täytyy olla hyvä ennen kuin voit tehdä hyvää. Et voi harjoittaa

muita muuttavaa vaikutusta ennen kuin oma sydämesi on nöyrtynyt ja
jalostunut ja tullut Kristuksen armon pehmentämäksi. Kun tämä muutos
on toteutunut sinussa, elät siunaukseksi muille yhtä luonnollisesti kuin
ruusupensas puhkeaa kukkaan tai viiniköynnös tuottaa purppuran värisiä
rypäleterttuja.” EGW (1987) Vuorisaarna, 126-128.
Veljellinen kanssakäyminen
104.Minkä tason sopusoinnun apostolinen seurakunta savutti
Jerusalemissa? Mikä oli jokapäiväinen siunattu tapahtuma heille?
Apt. 2: 42, 46f ; Ef. 4: 1-4.
“Apostoli kehottaa veljiään ilmentämään elämässään totuuden voimaa,
jota hän oli esittänyt heille. Nöyrästi ja lempeästi, kärsivällisesti ja
rakastaen, heidän tuli havainnollistaa Kristuksen luonnetta ja Hänen
pelastuksensa siunauksia. On vain yksi ruumis, yksi Henki, yksi Herra,
yksi usko. Kristuksen ruumiin jäseninä kaikkia uskovia innoittaa sama
Henki ja sama toivo. Seurakunnan jakaantuminen häpäisee Kristuksen
uskontoa maailmassa ja antaa tilaisuuden totuuden vihollisille pitää
oikeana tyyliään. Paavalin neuvoja ei kirjoitettu ainoastaan hänen
aikansa seurakunnalle. Jumala suunnitteli että ne ulottuisivat meille
saakka. Mitä teemme säilyttääksemme yhtenäisyyden rauhan sitein?
Kun Pyhä Henki vuodatettiin alkuseurakunnalle, veljet rakastivat
toisiaan…. Varhaisia kristittyjä oli lukumääräisesti vähän. Heillä ei ollut
varallisuutta eikä maailman kunniaa. Kuitenkin heidän vaikutuksensa oli
voimallinen. Heistä loisti valoa maailmaan. He olivat kauhuna
pahantekijöille missä heidän luonteensa ja oppinsa tulivatkin tunnetuiksi.
Tämän tähden pahat ihmiset vihasivat ja vainosivat heitä jopa kuolemaan
saakka.” - Testimonies for the Churh, vol. 5, pp. 239f.
105.Mikä on välttämätöntä sen veljellisen yhteyden saavuttamiseksi,
joka oli luonteenomaista apostoliselle seurakunnassa?
“Kristus ja Hänen sanansa ovat täydellisessä sopusoinnussa. Kun ne
otetaan vastaan ja niitä noudatetaan, ne avaavat varman tien kaikille,
jotka tahtovat valossa kuten Kristus on valossa. Jos Jumalan kansa
arvostaisi Hänen sanaansa, meillä olisi taivas täällä alhaalla
seurakunnassa.” - Testimonies for the Church, vol. 8, p. 193.

“Herra on antanut meille sanassaan määrätyt, erehtymättömät neuvot,
joita tottelemalla me voimme säilyttää yhtenäisyyden ja sopusoinnun
seurakunnassa. Veljet ja sisaret, otatteko vaarin näistä innoitetuista
ohjeista? Oletteko Raamatun lukijoita ja sanan tekijöitä? Pyrittekö
täyttämään Kristuksen rukouksen, että Hänen seuraajansa olisivat yhtä?
´Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon että olisitte
samanmielisiä toinen toistanne kohtaan Jeesuksen Kristuksen mukaan:
että voisitte yhdestä sydämestä ja yhdellä suulla ylistää Jumalaa´. ´Olkaa
täydellisiä, olkaa lohdutetut, olkaa yksimielisiä, eläkää rauhassa, niin
rakkauden ja rauhan Jumala on oleva kanssanne´.” - Testimonies for the
Church, vol. 5, p. 248.
Oppiaiheen tueksi: lyötynä, haavoitettuna ja valmiina antamaan
anteeksi
Kerran eräs mies heitti takin koiran päälle ajaakseen sen pois, mutta tulos
oli varsin epätavallinen. Takki osui kohteeseensa ja haavoitti eläinparan
käpälää. Mutta mikä oli koiran vastaus? Sen sijaan että olisi juossut pois,
koira nilkutti miehen luo ja nuoli kättä, joka oli heittänyt takin.
Nähdessään koiran vastauksen, mies ymmärsi Jeesuksen sanat ja sanoi:
´Tämä koira on pitänyt minulle saarnan, jota kukaan ei ole koskaan
saarnannut. Kenessäkään ihmisolennossa en ole havainnut sellaista
halukkuutta antaa anteeksi vihamiehelleen´. Jeesuksen aikana ne, jotka
olivat erehtyneet, antoivat vasemmalla kädellä kevyen iskun vastustajan
poskelle. Näin he ilmaisivat halveksuntansa. Iskun vastaanottajalle ele
oli enemmän hyökkäävä kuin tuskallinen. Mikä yllätys sen on täytynyt
olla heille kuulla Jeesuksen sanovan: ´Älkää vastustako pahaa, mutta jos
joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin´. Jeesus tahtoi
opettaa heille olemaan kostamatta ja osoittaa rakastavaa mielenlaatua
anteeksi antamalla ja palkitsemalla pahan hyvällä.
Kyllä, nykyinen maailma tarvitsee myös Lunastajan kuvan näkemistä
jokaisessa ihmisolennossa. Meidän tulisi olla kansa, joka tekee työtä
rauhan hyväksi. Meidän pitäisi aina osoittaa anteeksiantoon halukasta
sydäntä myös niitä kohtaan, jotka ovat ajattelemattomia ja ärsyttäviä.
Annammeko todisteen tyynellä ja rauhaisalla hengellä sitä, että Jeesus
asuu meissä?

Lähetyskertomus Pääkonferenssin Lääkintälähetyksen
Osastolta
Luettavaksi Sapattina, Syyskuun 27, 2008.
Sapattikoulun Erityisuhri kerätään sapattina, Lokakuun 4, 2008
”Ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille: ´Jumalan valtakunta on tullut
teitä lähelle.” Lk. 10: 9.
”Kuinka meidän tulee kirkastaa Kristusta ? En tunne mitään parempaa
keinoa …kuin ylläpitää lääkintälähetystyötä saarnatyön yhteydessä….
Lääkintälähetystyö tuo ihmiskunnalle vapautuksen evankeliumin
kärsimyksestä. Se on evankeliumin edelläkävijätyötä. Se on evankeliumia
käytännössä, Kristuksen myötätunnon ilmituomista. Tästä työstä on suuri
puute ja maailma on avoinna sille. Jumala suokoon, että lääkintälähetystyön
merkitys tulee ymmärretyksi, ja että uusia kenttiä voidaan välittömästi avata.”
-Medical Ministry, pp. 319, 239.
”Jumala on antava teille menestystä tässä työssä, sillä evankeliumi on
Jumalan voima pelastukseksi, kun se yhdistyy käytännölliseen elämään, kun
se eletään ja sitä toteutetaan käytännössä. Ruumiin hyväksi tehtävän
Kristuksen kaltaisen työn yhdistyminen sielun hyväksi tehtävään vastaavaan
työhön, on evankeliumin todellista tulkintaa.” - An Appeal for the Medical
Missionary College, pp. 14, 15
”Jeesus on suuri esimerkkimme. Hän oli suuri Lääkintälähetyksen
Työntekijä. Hän opetti, saarnasi ja paransi kansaa. Hän valtuutti seuraajansa
jatkamaan lääkintälähetyksen työtä kunnes Hän palaa kunniassa. Toiset ovat
ennen meitä ottaneet vastaan evankeliumin terveyssanoman ja jakaneet sitä
innokkaasti. Uskonpuhdistusliike on kiitollisuuden velassa edesmenneen
pastori Carlos Kozel´in ja hänen työtoverinsa, pastori Raul Escobar´in itsensä
uhraavasta työstä. He olivat terveystyön pioneereja kaikkialla Amerikassa,
avaten klinikoita, pitäen lääkintälähetystyötä koskevia seminaareja ja
julkaisten terveysalan kirjallisuutta jaeluontaishoidon alan hakuteoksia.
Toiset, kuten edesmennyt Dr.Ferdinand Drofenik, joka perusti kauniin
parantolan Nonnweileriin, Saksaan, on laskenut perustaa Pyhiin Kirjoituksiin
perustuvalle parantamiselle. Mitä meidän tulee tänään tehdä edistääksemme
lääkintälähetystyötä ?
Pääkonferenssi vastaanottaa monia Makedonian kutsuja viemään
lääkintälähetystä eteenpäin eri puolilla maailmaa. Pastorit vetoavat meihin
uuden terveyskirjallisuuden ja kolportöörikirjallisuuden hankkimiseksi.

Työntekijämme maailman eri osissa tiedustelevat käytännöllisen
lääkintälähetystyön seminaareja.
Tämän tarpeen tyydyttämiseen lääkintähenkilökunnan on tarpeellista tulla
mukaan avustamaan tähän aikaan sopivan terveyskirjallisuuden
suunnittelussa. Terveyttä käsittelevät DVD, videot, aihekohtaiset disketit sekä
internetin websivut tulisi varustaa saavuttamaan sekä kehittynyt että kehittyvä
maailma ihmeellisellä terveysuudistuksella ja terveyssanomalla. Lisää
lääkintäryhmiä on tarpeellista lähettää Afrikkaan, Aasiaan, Eurooppaan,
Tyynen valtameren saarille ja Amerikan osiin johtaman lääkintälähetys
seminaareja.
On
välttämätöntä,
että
jäseniämme
vahvistetaan
tarkoituksenmukaisella koulutuksella ja asiantuntemuksella yksinkertaisten
hoitomuotojen käyttöön tavallisissa vaivoissa, ehkäisemään tauteja ja
kasvattamaan terveitä perheitä.
Tahdotko auttaa meitä kohtaamaan tämän tarpeen tekemällä merkittävän
lahjoituksen Lääkintälähetyksen Osastolle ? Tahdotko tehdä uhrauksen ja
lahjoittaa varoja tälle työn muodolle niin että lisää lääkäreitä ja terveysalan
ammattilaisia voi auttaa meitä Pääkonferenssissa ? Näin heitä voitaisiin
lähettää unioneihin ja kentälle pitämään seminaareja ja työpajoja
terveysuudistuksesta
?
Tahdotko
tukea
taloudellisesti
uuden
terveyskirjallisuuden kehittämisessä ? Oi, rukoilen ja toivon että tulet
tukemaan meitä rukouksin ja lahjoituksin. Siunatkoon Jehova sinua
terveydellä, rauhalla ja rakkaudella.
- Idel Suarez, Jr., Ph.D.
Pääkonfererenssin Lääkintälähetyksen Osaston Johtaja

