Tämän päivän erikoissapattikolehti on määrätty Sudanille.
Muista antaa lahjasi rakkauden ja kiitollisuuden osoituksena.
Sapattina 2. huhtikuuta 2011

Ihmeellinen jumalallisen voiman ilmestys
"... Uskon kautta ... sammuttivat tulen voiman..." Hebr 11:33,34
1. Mitä raivostunut kuningas
määräsi?
Ketkä
määrättiin
heittämään Kaikkivaltiaan palvelijat tuliseen pätsiin? Dan. 3:19-21
"Daniel ja hänen ystävänsä ... ja monet muut olivat Jumalan todistajia
pakkosiirtolaisuudessa. Herra hajotti heidät maan valtakuntiin, jotta heidän
valonsa loistaisi kirkkaasti pakanuuden ja epäjumalanpalvonnan synkässä
pimeydessä. Danielille Jumala ilmaisi tarkoituksensa, joka oli ollut
kätkettynä monien sukupolvien ajan. Hän valitsi Danielin näkemään
näyssä totuutensa valon ja heijastamaan tätä valoa ylpeälle Babylonian
valtakunnalle. Tämän yksinvaltiaan sallittiin nähdä väläys Jumalan
valtaistuimelta. Nebukadnessarille näytettiin, että taivaan Jumala oli
kaikkien maan hallitsijoiden ja kuninkaitten Hallitsija. Hänen nimensä tuli
levitä jumalien Jumalana. Jumala halusi Nebukadnessarin ymmärtävän,
että maallisten valtakuntien hallitsijoilla oli Hallitsija taivaissa. Jumalan
uskollisuus Hänen pelastaessaan nämä kolme pakkosiirtolaista liekeiltä ja
puolustaessaan heidän toimintaansa osoitti Hänen ihmeellisen voimansa."
SDA.
2. Mitä tapahtui niille miehille, jotka toteuttivat tämän käskyn?
Mikä sai äkkiä kuninkaan kasvot kalpenemaan? Dan. 3:22-25,
alkuosa.
"Mutta Herra ei unohtanut omiaan. Kun hänen todistajansa heitettiin
pätsiin, Vapahtaja ilmestyi heille henkilökohtaisesti ja yhdessä he astelivat
liekkien keskellä. Kuumuuden ja kylmyyden Valtiaan läsnä ollessa liekit
menettivät kuluttavan voimansa. Kuningas katseli tätä valtaistuimeltaan ja
odotti näkevänsä häntä uhmanneiden miesten tuhoutuvan täydellisesti.
Mutta hänen voitonriemuiset tunteensa vaihtuivat äkkiä. Lähellä seisoneet
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ylimykset näkivät, miten hän kalpeana kohottautui valtaistuimeltaan ja
katsoi kiinteästi noihin leimuaviin liekkeihin. Hämmästyneenä kuningas
käännähti ruhtinaihinsa päin ja kysyi: 'Emmekö heittäneet kolme miestä
sidottuina tuleen? '” -Profeetat ja kuninkaat 350.
Suojeltuina ja pelastettuina
3. Mitä kuningas sanoi neljännestä miehestä, joka oli tulessa? Mitä
kuningas teki? Dan. 3:25, loppuosa, 26.
”Mistä tuo pakanakuningas tiesi, miltä Jumalan poika näytti? Heprealaiset
vangit, jotka olivat päässeet Babylonissa luottamusvirkoihin, olivat
elämällään ja luonteellaan edustaneet hänelle totuutta. Kun heiltä oli
kyselty heidän uskonsa perusteita, he olivat epäröimättä selostaneet niitä.
Selvästi ja yksinkertaisesti he olivat kertoneet Kristuksesta, tulevasta
Lunastajasta, ja kuningas saattoi todeta neljännen olennon tuolla tulen
keskellä Jumalan Pojan muotoiseksi.” -Profeetat ja kuninkaat 350, 351.
4. Mitä kuninkaan virkamiehet totesivat näistä nuorista miehistä?
Mikä vaikutus tällä tapahtumalla oli hallitsijaan?
Minkä
tunnustuksen hän teki? Dan. 3:27,28.
”Kukaan ei muistanut kultaista kuvapatsasta, joka niin komeasti oli
pystytetty. Elävän Jumalan läsnäollessa ihmiset pelkäsivät ja vapisivat.”
-Profeetat ja kuninkaat 351.
”Johannes heitettiin pataan, jossa oli kiehuvaa öljyä, mutta Herra säästi
uskollisen palvelijansa hengen, kuten oli säästänyt kolmen heprealaisen
hengen tulisessa pätsissä.” -Apostolien teot s. 437.
Oikean Jumalan tunnistaminen
5. Minkä määräyksen Nebukadnessar antoi siihen aikaan tunnetulle
maailmalle? Kuinka Herra palkitsi palvelijansa uskollisuuden?
Dan. 3:29,30.
”Kuninkaan sopi kyllä tehdä julkinen tunnustus ja koettaa ylistää taivaan
Jumalaa yli kaikkien muiden jumalien. Mutta pyrkiessään pakottamaan
alaisiaan tekemään samanlaisen tunnustuksen ja osoittamaan samanlaista
kunnioitusta Nebukadnessar ylitti oikeutensa maallisena hallitsijana.
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Hänellä ei ollut sen enempää oikeutta, ei hallinnollista eikä siveellistä,
uhata ihmisiä kuolemalla, elleivät nämä palvoneet Jumalaa, kuin hänellä
oli ollut käskea heittämään tuleen ne, jotka kieltäytyivät kumartamasta
kultaista kuvapatsasta, Jumala ei koskaan pakota ihmisiä tottelemaan. Hän
antaa kaikkien vapaasti valita, ketä tahtovat palvella.”
6. Profetian Hengen mukaan, mitä tapahtui näiden nuorten
miesten uskollisuuden seurauksena? Minkä ajatuksen tulisi nousta
mieliimme? 1. Sam. 14:6, loppuosa.
”Uutiset heidän ihmeellisestä pelastuksestaan levisivät moniin maihin
niiden eri kansojen edustajien kertomina, jotka Nebukadnessar oli kutsunut
kuvapatsaan vihkiäisiin. Jumalan lasten uskollisuus johti siihen, että kaikki
maa kunnioitti häntä.” -Profeetat ja kuninkaat s. 352.
"Suuri valo loisti Danielista ja hänen ystävistään. Siionista, Herran
kaupungista, puhuttiin kunnioittavasti. Samoin Herra toivoo, että
hengellinen valo loistaisi Hänen uskollisista vartijoistaan näinä viimeisinä
päivinä. Jos pyhät kerran näin uskollisesti todistivat Vanhan testamentin
aikaan, kuinka paljon Jumalan kansan tulisikaan loistaa nykyään, kun sillä
on vuosisatojen valo takanaan, kun Vanhan testamentin ennustukset luovat
valoaan tulevaisuuteen."
Esimerkki Jumalan kansalle
7. Mitkä samanlaiset olosuhteet Jumalan kansa kohtaa viimeisinä
päivinä? Ilm. 13:14,15.
”Voimme saada tärkeitä opetuksia siitä, mitä heprealaiset nuorukaiset
joutuivat kokemaan Duuran lakeudella. Tänä meidän aikanamme joutuvat
monet Jumalan palelijat, vaikka eivät tiedä tehneensä mitään väärää,
kokemaan nöyryytystä ja huonoa kohtelua niiden taholta, jotka saatanan
yllyttäminä ovat kateuden ja uskonnollisen kiihkon vallassa. Ihmisten viha
tulee kohdistumaan varsinkin niihin, jotka pyhittävät neljännen käskyn
(lepopäiväkäsky on Raamatun mukaan neljäs käsky kymmenestä käskystä)
sapattia, ja lopulta näille langetetaan yleismaailmallisella käskyllä
kuolemantuomio... Kuten Sadrakin, Meesakin ja Abdnegon päivinä Herra
on maan historian loppukautenakin voimallisesti auttava niitä, jotka
puolustavat vakaasti oikeutta.” -Profeetat ja kuninkaat s. 352, 353.
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Henkilökohtaiseen tutkisteluun:
- Profeetat ja kuninkaat, s. 503-513.
***
2
Sapattina 9. huhtikuuta 2011

Nebukadnessarin ylpeys ja nöyryytys
"Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se
ylennetään." Luuk. 14:11.
1. Minkä selityksen kuningas Nebukadnessar antoi sille, että kirjoitti
todistuksensa? Mitä hän oli kokenut? Dan. 3:32,33; 4:1,2.
”Myöhemmin Nebukadnessar menetti jalon käsityksensä Jumalan kansoja
koskevasta tarkoituksesta. Mutta kun hänen ylpeyttään jälleen
nöyryytettiin kansan nähden Duuran lakeudella, hän tunnusti taas Jumalan,
'jonka hallitus on iankaikkinen hallitus ja jonka valtakunta pysyy suvusta
sukuun'... Niinpä ei olekaan ihmeteltävää, että tuo kunnianhimoinen ja
ylpeä yksinvaltias tuli menestyneenä kiusatuksi poikkeamaan nöyryyden
polulta, joka yksin johtaa tosi suuruuteen... Armossaan Jumala antoi
kuninkaalle toisen unen varoittamaan häntä vaarasta ja siitä ansasta, joka
oli viritetty hänen tuhokseen...” -Profeetat ja kuninkaat s. 354, 355.
2. Ketkä kutsuttiin selittämään uni?
selittämään? Dan. 4:3-6.

Kuka yksin pystyi sen

”Kovin huolissaan unesta, joka ilmeisesti ennusti vastoinkäymisiä,
kuningas kutsutti eteensä 'tietäjät, noidat kaldealaiset ja tähtienselittäjät' ja
kertoi sen heille. Mutta vaikka uni oli hyvin selväpiirteinen, ei viisaista
yksikään kyennyt selittämään sitä.
Vielä uudelleen oli tässä epäjumalia palvovassa kansakunnassa tultava
todistetuksi, että vain ne, jotka rakastavat ja pelkäävät Jumalaa, voivat
ymmärtää taivaan valtakunnan salaisuuksia. Hädissään kuningas lähetti
noutamaan palvelijansa Danielin, jota arvostettiin kunnollisena,
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uskollisena ja verrattoman viisaana miehenä.” -Profeetat ja kuninkaat s.
355, 356.”
Henkilökohtainen pyyntö
3. Mitä Herra ilmaisi kuninkaalle tässä toisessa unessa? Minkä
vaikutuksen uni, jonka Nebukadnessar kertoi, teki Danieliin?
Dan. 4:7-16.
"Vielä suurempi nöyryytys, kuin toisessa luvussa kerrottu, tuli tietäjien
osaksi. Tuohon aikaa he kerskailivat sillä, että jos heille vaan kerrottaisiin
uni, he voisivat kertoa sen selityksen. Tässä tapauksessa kuningas muisti
selvästi unen ja kertoi sen heille, mutta tietäjät epäonnistuivat jälleen
häpeällisesti. He eivät pystyneet antamaan selitystä, ja jälleen kerran
kuningas kääntyi Jumalan profeetan puoleen." DI
”Danielille unen merkitys oli selvä, ja sen sisältö säpsähdytti häntä...
Daniel käsitti saaneensa Jumalalta vakavaksi tehtäväkseen sen tuomion
ilmoittamisen Nebukadnessarille, jonka tämä tulisi saamaan ylpeytensä ja
ylimielisyytensä vuoksi. Vaikka sen kauhistava sisältö saikin hänet
hämmästyksestä mykistyen epäröimään, hänen täytyi kuitenkin esittää
totuus, olkoon siitä hänelle itselleen mitä seurauksia tahansa.” -Profeetat ja
kuninkaat s. 356.
4. Miten Daniel selitti unen merkityksen? Minkä vakavan neuvon
hän antoi kuninkaalle? Dan. 4:17-24.
"Nebukadnessar oli antanut tarkan selostuksen unestaan, ja niin pian kuin
Daniel kertoi, että uni tarkoitti häntä, oli ilmeistä, että kuningas oli
lausunut oman tuomionsa. Unen tulkinta oli niin selkeä, että se ei vaatinut
selitystä. Uhkaavat tuomiot olivat ehdollisia. Niiden tehtävä oli opettaa
kuninkaalle, että 'Korkein hallitsee', missä Korkein merkitsee Jumalaa,
taivaan Hallitsijaa. Daniel käytti tilaisuutta hyväkseen antaen kuninkaalle
neuvon koskien uhkaavaa tuomiota. Mutta hän ei julistanut tuomiota
ankarassa hengessä. Ystävällisyys ja taivuttelu olivat aseita, jotka hän
valitsi: 'kelvatkoon sinulle minun neuvoni'." DI
”Selitettyään unen tunnollisesti Daniel pyysi hartaasti ylpeää hallitsijaa
katumaan ja kääntymään Jumalan puoleen voidakseen oikealla
menettelyllään välttyä uhkaavalta onnettomuudelta.” -Profeetat ja
kuninkaat s. 357.
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Unohdettu varoitus
5. Ottiko kuningas neuvosta vaarin? Mitä hän ylpeästi huudahti
vähän myöhemmin? Dan. 4:25-27.
”Jonkin aikaa Nebukadnessar tunsi profeetan varoituksen ja neuvon
voimakkaan vaikutuksen, mutta ellei Jumalan armo pääse muuttamaan
sydäntä, häipyvät Pyhän Hengen herätteet siitä piankin pois. Kuningas ei
vielä ollut päässyt eroon nautinnonhalustaan ja kunnianhimostaan, ja
myöhemmin nämä piirteet jälleen vahvistuivat hänessä. Nebukadnessar ei
välittänyt yhtään niin armollisesti annetuista opetuksista eikä aikaisempien
kokemustensa varoituksista vaan alkoi jälleen pohdiskella epäluuloisen
kateellisena niitä valtakuntia, jotka tulisivat hänen jälkeensä. Hän oli
siihen saakka hallinnut suhteellisen oikeamielisesti ja armollisesti, mutta
nyt hän alkoi sortaa alamaisiaan. Hän paadutti sydämensä, käytti Jumalalta
saamiaan kykyjä vain lisätäkseen omaa loistoaan, kunnes hän korotti
itsensä Jumalan yläpuolelle, joka oli antanut hänelle elämän ja vallan.
Kului vielä kuukausia, eikä Jumalan rangaistusta kuulunut. Mutta sen
sijaan, että tämä pitkämielisyys olisi saanut kuninkaan tekemään
parannuksen, hän ylpistyi yhä enemmän, kunnes ei enää uskonut unen
selitykseenkään ja laski leikkiä pelokkaista aavistuksistaan.” -Profeetat ja
kuninkaat s. 358.
Opetus kaikille aikakausille
6. Mitä tapahtui, ennen kuin kuningas oli lopettanut kerskaamisensa?
Kuinka tarkalleen profeetan sanat täyttyivät? Dan. 4:28-30.
"Ihmisellä voi olla loistava älykkyys ja paljon luontaisia lahjoja. Mutta
Jumala, hänen Tekijänsä, on antanut ne hänelle. Jumala voi ottaa pois
järjen lahjan, ja sillä hetkellä ihminen tulee Nebukadnessarin kaltaiseksi,
joka alennettiin kedon eläimen tasolle. Jumala toimii näin, koska ihminen
toimii, niin kuin hänen viisautensa ja voimansa olisivat Jumalasta
riippumattomat." SM1.
"Oli tullut Nebukadnessarin nöyryytyksen aika. Ääni taivaasta julisti
jälleen uhkaavan tuomion, ja taivaallinen Kaitselmus pani sen heti
täytäntöön. Hänen järkensä lähti. Enää hänen suuren kaupunkinsa
loistokkuus ei kiehtonut häntä. Jumala otti sormensa kosketuksella pois
hänen kykynsä arvostaa sitä ja nauttia siitä. Hän hylkäsi ihmisten
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asumukset ja etsi kotinsa ja seuransa kedon eläinten luota." DI.
7. Milloin Jumala jälleen saattoi auttaa kuningasta? Mitä kuningas
tiedosti nöyryytyksensä jälkeen? Dan. 4:31-34.
”Seitsemän vuotta Nebukadnessar oli kaikkien alamaistensa
kummasteltavana, seitsemän vuotta häntä nöyryytettiin kaiken maailman
nähden. Sitten hän tuli taas järkiinsä, ja kääntäen katseensa nöyrästi kohti
taivaan Jumalaa hän tunnusti kurituksensa tulleen Herran kädestä...
Nyt täyttyi Jumalan tarkoitus, jonka mukaan maailman suurimman
valtakunnan tuli ylistää häntä. Tämä julkinen lausunta, jossa
Nebukadnessar tunnusti Jumalan armon, hyvyyden ja arvovallan, on
viimeinen teko, joka hänen elämänsä vaiheista on merkitty pyhään
historiaan.” -Profeetat ja kuninkaat s. 358.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun:
- Aikakausien Toivo, s. 108-112
- Profeetat ja kuninkaat s. 354
***
3.
Sapattina 16. huhtikuuta 2011

Belsassarin loukkaus pyhyyttä vastaan
"Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy', ja
rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota..." Matt. 24:4850.
Vastuun unohtaminen
1. Mitä Babylonian viimeinen kuningas teki?
väkijuomat aiheuttavat? Dan. 5:1; Snl. 20:1.

Mitä viini ja

"Meille on annettu varoitus, 'Kaikki, mikä heille on tapahtunut, on meille
esimerkkinä, ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, jotka elämme lopun
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ajassa.' Heidän fanaattisuutensa kertoo heidän palvelevan Saatanaa. Niin
pian, kun suurella pettäjällä oli ihmiset hallinnassaan, heissä näkyi
merkkejä Saatanan luonteesta. Ihmiset söivät ja joivat ilman ajatustakaan
Jumalasta ja Hänen armostaan, ilman ajatustakaan siitä, että heidän tulisi
vastustaa paholaista, joka johti heidät mitä häpeällisimpiin tekoihin.
Samanlainen henki oli nähtävissä kuin Belsassarin synnillisissä pidoissa.
Oli ilonpitoa, tanssia ja laulua, joka johti aistit turruttavaan huumaan,
sitten hillitön halujen tyydyttäminen ja hekumallisuus - kaikki tämä
sekoittui tuohon häpeälliseen tapahtumaan. Jumalaa oli loukattu. Hänen
kansansa oli tullut häpeäpilkuksi pakanoiden silmissä. Tuomio oli
lankeamaisillaan tuon huumaantuneen, turtuneen väkijoukon ylle. Mutta
armossaan Jumala antoi heille mahdollisuuden hylätä syntinsä." TM.
2. Mikä varoitus meille annetaan? Snl. 23:29-35.
"Muistakoon jokainen sielu, että hänellä on pyhä velvollisuus Jumalaa
kohtaan tehdä parhaansa toisille. Kuinka tarkkana jokaisen tulisikaan olla,
ettei aiheuta halua päihteisiin. Neuvomalla ystäviä ja lähimmäisiä
ottamaan konjakkiryypyn terveydeksi on vaarassa tulla tuhon
välikappaleeksi ystävilleen. Korviini on kantautunut monta tapausta, joissa
tämän neuvon kautta miehiä ja naisia on joutunut juomistapojensa orjiksi.
Kun meillä on nämä kauheat esimerkit päihdyttävien juomien
nauttimisesta, kuinka on mahdollista, että yksikään mies tai nainen, joka
väittää uskovansa Jumalan Sanaan, uskaltaa koskea, maistaa tai käsitellä
viiniä tai väkijuomia? Sellainen käytäntö on varmasti epäsopusoinnussa
heidän tunnustamansa uskon kanssa." T.
Kutsumaton vieras tarkkailee tapahtumien kulkua
3. Minkä käskyn juopunut kuningas Belsassar antoi? Kuinka tämä
kutsumaton Vieras ilmaisi läsnäolonsa? Dan. 5:2-6.
"Belsassar ei aavistanut, että taivaallinen Todistaja seurasi hänen
pakanallisia juominkejaan..." Profeetat ja kuninkaat
"Nooan aikaisen maailman asukkaat tuhottiin, koska he noudattivat
turmeltunutta ruokahaluaan. Sodoma ja Gomorra tuhottiin luonnottoman
ruokahalun tyydyttämisen takia, joka turrutti heidän älynsä niin, etteivät he
erottaneet Jumalan pyhä vaatimuksia ruokahalunsa vaateista. Nämä
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jälkimmäiset orjuuttivat heidät, ja he tulivat niin röyhkeiksi ja
häikäilemättömiksi ilkitöissään, että Jumala ei suvainnut heitä maan päällä.
Jumala lukee Babylonin paheeksi mässäilyn ja juopumisen." T.3.
4. Minkä kokemuksen kuningas teki? Kuka muisti jonkun, joka voisi
auttaa? Dan. 5:7-12.
"Kauhu valtasi kuninkaan, sillä hänen omatuntonsa syytti häntä. Vaikka
hän ei osannut lukea kirjoitusta, hän tiesi, ettei se ollut mikään rauhan ja
siunauksen viesti, joka hehkui hänen palatsinsa seinällä. Profeetan antama
kuvaus kuninkaan kauhusta ei voisi olla osuvampi. Kuninkaan kasvot
muuttuivat, hänen sydämensä riutui, tuska piti hänet otteessaan, ja hänen
polvensa vapisivat niin, että ne löivöt toisiaan vasten. Hän unohti
kerskauksensa ja juominkinsa. Hän unohti arvokkuutensa. Ja hän huusi
kovalla äänellä tähtienselittäjiä ja tietäjiä ratkaisemaan tuon salaperäisen
kirjoituksen." DI.
”Mutta hänen vetoomuksensa luotettuihin neuvonantajiinsa ei runsaan
palkinnon tarjouksineenkaan tuottanut tulosta. Taivaallista viisautta ei
voida ostaa eikä myydä. 'Kaikki kuninkaan viisaat – eivät voineet lukea
kirjoitusta eivätkä ilmoittaa kuninkaalle sen selitystä.' He eivät kyenneet
lukemaan salaperäisiä kirjaimia sen paremmin kuin aikaisemman
sukupolven viisaat selittämään Nebukadnessarin unia.” -Profeetat ja
kuninkaat s. 362.
Tuomion tulkitseminen
5. Mikä lupaus Danielille annettiin? Minkä vaikutuksen lupaus
näistä suurista lahjoista ja ylennyksestä teki häneen? Dan. 5:13-17.
”Danielia eivät liikuttaneet kuninkaan lupaukset hänen seisoessaan siinä
kauhun lamauttaman väen edessä tyynen arvokkaana Korkeimman
palvelijana. Hän ei tullut imartelemaan kuningasta vaan tulkitsemaan
tuomion sanoman.” -Profeetat ja kuninkaat s. 363.
6. Kuinka Daniel aloitti kirjoituksen selittämisen? Mikä oli taivaan
sanoma? Dan. 5:18-28.
”Profeetta palautti ensin Belsassarin mieleen tuttuja asioita, joista hän ei
kuitenkaan ollut oppinut sitä nöyryyttä, joka olisi saattanut pelastaa hänet.
Sapattikoulunläksyt
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Hän puhui Nebukandnessarin synnistä ja lankeemuksesta ja siitä, miten
Herra oli kohdellut häntä – hänen saamastaan vallasta ja loistosta sekä
jumalallisesta tuomiosta, joka kohtaisi häntä ylpeyden takia, ja vihdoin
siitä, miten hän sen jälkeen tunnusti Israelin Jumalan voiman ja armon.
Sitten profeetta nuhteli rohkeasti ja voimakkain sanoin Belsassaria
jumalattomuudesta. Hän selosti kuninkaan synnin ja osoitti hänelle ne
opetukset, jotka hän olisi voinut painaa mieleensä mutta jotka hän oli
laiminlyönyt. Belsassar ei ollut ottanut oppia isoisänsä kokemuksista eikä
välittänyt hänelle itselleen niin merkittävien tapahtumien varoituksesta.
Hän oli saanut tilaisuuden oppia tuntemaan ja tottelemaan oikeaa Jumalaa,
mutta hän ei ollut ottanut siitä vaaria...” PK. s. 363, 364.
Tuomion nopea toimeenpano
7. Mitä tapahtui tuona yönä? Mitä profeetta Jeremia oli ennustanut
yli sata vuotta aiemmin? Dan. 5:29-31; Jer. 51:9.
”Kuninkaan ja hänen ylimystensä vielä juodessa Herran pyhistä astioista ja
ylistäessä hopeisia ja kultaisia jumaliaan olivat meedialaiset ja persialaiset
siirtäneet Eufrat-virran pois uomastaan ja päässeet siten marssimaan
suoraan vartioimattoman kaupungin sydämeen... Heidän voitonhuutonsa
kajahtelivat hätääntyneiden remuajien epätoivoista kirkunaakin
kovemmin.” -Profeetat ja kuninkaat s. 365.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
- 2. Moos. 32; Jes. 22:13,14
Kodin ihanteita s. 59,60 (englannin kielinen)
***
4
Sapattina 23. huhtikuuta 2011

Jalopeurojen luolassa
"Herra on minun valkeuteni ja autuuteni; ketä minä pelkään! Herra on
minun elämäni turva; ketä minä vapisen! Kun pahat käyvät minun
kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he, minun ahdistajani ja
Sapattikoulunläksyt
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vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat." Ps. 27:1,2.
Kateellisia valtaherroja
1. Kuinka kuningas Daarejaves muuti hallitusta valloitettuaan
Babylonin? Minkä muutoksen hän halusi tehdä? Miksi? Dan.
5:31; 6:1-3.
"Minkä vaikutuksen Danielin käytös olikaan tehnyt Daarejavekseen!
Daniel eli puhdasta ja pyhää elämää. Jumala oli ensimmäinen hänelle.
Aina kun todellinen kristillisyys vallitsee sydämessä, se näkyy luonteessa.
Kaikki huomaavat, että he ovat olleet Jeesuksen seurassa. Jakamaton
kiintymys tulee antaa Jumalalle." TM.
"Daniel oli valtiomies; raskas vastuu lepäsi hänen yllään; kuitenkin
kolmesti päivässä hän etsi Jumalaa, ja Jumala antoi hänelle Pyhän
Henkensä." CH.
2. Mitä virkamiehet ymmärsivät halutessaan vastustaa Danielia ja
estää kuninkaan suunnitelma? Dan. 6:4-7.
”Danielin osaksi tullut kunnia herätti kateutta valtakunnan johtavissa
miehissä, ja he koettivat löytää jotakin syytöstä häntä vastaan. Mutta he
eivät löytäneet mitään syytettävää,... Mutta Danielin nuhteeton käytös teki
hänen vihollisensa vain entistäkin kateellisemmiksi.” -Profeetat ja
kuninkaat s. 372.
”Kateus on ihmismielen saatanallisimpia ja seurauksiltaan tuhoisimpia
piirteitä.” -Patriarkat ja profeetat s. 366.
Vakoilua ja syyttelyä
3. Mitä pahaa aavistamaton kuningas ajatteli ehdotetusta laista?
Muuttiko Daniel tapojaan tämän uuden vaaran uhatessa? Dan.
6:8-10
”Tässä salahankkeessa oli saatanalla tärkeä osuutensa. Profeetta oli
korkeassa valtakunnan hallintovirassa, ja pahat enkelit pelkäsivät, että
hänen vaikutuksensa heikentäisi heidän otettaan sen johtajista. Nämä
saatanan apurit olivat herättäneet kateutta satraapeissa; he olivat yllyttäneet
näitä laatimaan suunnitelman Danielin tuhoksi, ja satraapit taipuivat
pahuuden käyttöön ja panivat sen täytäntöön...
Sapattikoulunläksyt
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Hän [Daniel] huomasi pian heidän pahan tarkoituksensa tämän kiellon
yhteydessä, mutta ei muuttanut tapojaan vähääkään. Miksi hän lakkaisi
rukoilemasta nyt kun eniten tarvitsi rukousta?...
Niille, jotka suunnittelivat hänen tuhoamistaan, hän ei antaisi vähintäkään
aihetta otaksua, että hänen yhteytensä taivaaseen oli häiriintynyt.”
-Profeetat ja kuninkaat s. 373.
4. Mitä kuningas teki huomattuaan, ketä vastaan ansa oli laadittu?
Kuinka valtaherrat estivät kuninkaan yritykset pelastaa Danielin?
Dan. 6:11-15.
"Danielin asema ei ollut kadehdittava. Hän oli epärehellisen, omaa etuaan
tavoittelevan, jumalattoman hallituksen johdossa, jonka jäsenet
tarkkailivat häntä jatkuvasti löytääkseen jonkin virheen hänen
johtamisessaan. He lähettivät tarkkailijoita hänen peräänsä löytääkseen
jotakin häntä vastaan. Saatana ehdotti näille miehille suunnitelmaa, jolla
he voisivat päästä eroon Danielista.' Käytä hänen uskontoaan
tuomitsemaan hänet' vihollinen sanoi." YI.
Jumalan lain muuttumattomuus
5. Kenen laki on todella muuttumaton? Minkä käskyn Daarejaves
lopulta antoi? Keneen hänellä oli täysi luottamus? Matt. 15:18;
Luuk. 16:17; Dan. 6:16,17.
"Jos olisi ollut mahdollista muuttaa tai syrjäyttää laki, silloin Kristuksen ei
olisi tarvinnut kuolla vapauttaakseen ihmisen synnin rangaistuksesta. Sen
sijaan että Kristuksen kuolema olisi kumonnut lain, se osoittaa, että laki on
muuttumaton." -Suuri taistelu s. 462.
"Kaikkina aikoina Jumalan määräämät todistajat ovat antautuneet alttiiksi
moitteelle ja vainolle totuuden tähden. Joosefia parjattiin ja vainottiin,
koska hän varjeli hyveellisyyttään ja nuhteettomuuttaan. Daavidia,
Jumalan valittua lähettilästä, ahdistivat hänen vihollisensa kuin
saaliseläintä. Daniel heitettiin jalopeurojen luolaan, koska hän pysyi
kuuliaisena taivaalle." -Apostolien teot s. 575.
6. Palkittiinko kuninkaan ja Danielin luottamus? Mitä tapahtui
näille viekkaille syyttäjille? Dan. 6:18-24.
Sapattikoulunläksyt
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"Jumala ei estänyt Danielin vihamiehiä heittämästä häntä leijonien luolaan.
Hän salli pahojen enkeleiden ja jumalattomien miesten toteuttaa
hankettaan siihen asti. Mutta siten hän vain teki palvelijansa vapauttamisen
huomatummaksi ja totuuden ja vanhurskauden vihollisten tappion
täydellisemmäksi. 'Sillä ihmisten viha tulee sinulle ylistykseksi' (Ps.
76:11), on psalmista todistanut. Tämän yhden miehen rohkeus, joka haluisi
mieluummin noudattaa oikeutta kuin ihmisten ohjelmaa, tuottaisi tappion
saatanalle, mutta Jumalan nimelle kiitosta ja kunniaa." -Profeetat ja
kuninkaat s. 375.
7.

Minkä ihanan sanoman kuningas lähetti koko valtakuntaansa
tämän kokemuksen jälkeen? Mitä Daniel sai kokea? Dan. 6:25-28.

"Tutkistele Joosefin ja Danielin elämää. Jumala ei estänyt niiden ihmisten
salajuonia, jotka yrittivät vahingoittaa heitä, mutta Hän vaikutti niin, että
nämä suunnitelmat kääntyivät hyväksi Hänen palvelijoilleen, jotka
koetuksen ja taistelun keskellä säilyttivät uskonsa ja uskollisuutensa.
Meidän ei tarvi pitää kirjaa koetuksista, vaikeuksista ja suruista. Kaikki ne
on merkitty kirjoihin, ja taivas huolehtii niistä. Kun me laskemme
epämiellyttäviä asioita, monet miellyttävät asiat unohtuvat, kuten Jumalan
armollinen hyvyys, joka ympäröi meitä joka hetki, ja se rakkaus, jota
enkelitkin ihmettelevät, kun Jumala antoi Poikansa kuolemaan meidän
edestämme. Jos tunnet Kristuksen työntekijänä, että sinulla on ollut
suurempia huolia ja koettelemuksia kuin useimmilla muilla, muista, että
sinulle on rauha, jota ne, jotka välttelevät näitä taakkoja, eivät koe.
Kristuksen palveluksessa on lohdutus ja ilo. Anna maailman nähdä, että
elämä Hänen kanssaan ei ole epäonnistunut." MH.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
- Sananlaskut 26:27
- Korkea Veisu
***

Sapattikoulunläksyt

14

2 neljännes 2011

5
Sapattina 30. huhtikuuta 2011

Toinen valta
"... jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti
suuremmalta kuin ne muut." Dan. 7:20.
Neljä kuvaannollista petoa
1. Mitä Daniel koki kuningas Belsassarin ensimmäisenä
hallitusvuotena? Mitä hän näki näyssä? Dan. 7:1-3.
2. Mitä tuuli ja meri tarkoittavat Raamatun kuvaannollisessa
kielessä? Mitä nämä neljä petoa esittivät? Jer. 25:32,33; Ilm.
17:15; Dan. 7:17.
"Meret tai vedet Raamatun kuvakielessä tarkoittavat kansoja,
kansanheimoja ja kieliä. Enkeli sanoi profeetta Johannekselle: 'Vedet,
jotka sinä näit ... ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä'.
Näiden neljän pedon vertauskuvallinen merkitys annettiin Danielille ennen
näyn päättymistä: 'Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta,
jotka nousevat maasta'." DI.
Petojen tunnistaminen
3. Mitä valtakuntaa ensimmäinen peto kuvasi? Toista petoa
tarkasteltaessa, mitä ne kolme kylkiluuta merkitsivät? Dan. 7:4,5.
"Danielin 7. luvun näyssä profeetan ensiksi näkemä peto oli leijona. Lue,
mitä leijonasta sanotaan vertauskuvallisena eläimenä Jeremian 4:7;
50:17,43,44. Leijonalla, joka ensin nähtiin näyssä, oli kotkan siivet.
Siipien kuvaannollinen merkitys on kerrottu Habakukin 1:6-8, missä on
sanottu, että kaldealaiset 'lentävät, niin kuin kotka syöksyy
syönnökselleen'. Näistä vertauskuvista voimme helposti päätellä, että
Babylon oli voimakas valtakunta ja kuningas Nebukadnessarin aikaan sen
valloitukset laajenivat hyvin nopeasti. Niinkuin Danielin toisen luvun
kuvapatsaassa näemme huonontumisen mentäessä valtakunnasta toiseen.
Rinnan ja käsivarsien hopea on vähempiarvoista kuin pään kulta. Karhu on
Sapattikoulunläksyt
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alempiarvoinen kuin leijona. Meedo-Persia ei ollut niin rikas ja loistelias
kuin Babylon. Karhu nousi toiselle kyljelleen. Valtakunta oli koostunut
kahdesta kansakunnasta, meedialaisista ja persialaisista." DI.
4. Mitä kolmannen pedon neljä siipeä ja neljä päätä merkitsivät?
Miltä neljäs peto näytti, ja kuinka monta sarvea sillä oli? Dan.
7:6,7.
Kolmas valtakunta, Kreikka, on kuvattu tässä pantterina. Jos leijonan siivet
kuvasivat sen valloitusten nopeutta, ne tarkoittavat samaa tässäkin. Pantteri
on jo itsessään nopea eläin, muta se ei riittänyt kuvaamaan tämän
kansakunnan luonnetta. Sillä täytyi olla enemmän siipiä. Kaksi siipeä
niinkuin leijonalla ei riittänyt, pantterilla täytyi olla neljä. Se kuvasi sen
liikkeiden ennenkuulumatonta nopeutta, jonka havaitsemme olevan
historiallinen tosiasia Kreikan kohdalla." DI.
Neljäs peto ja pieni sarvi
5. Mitä neljännelle pedolla tapahtui? Mikä Danielia erityisesti
kiinnosti?
Minkä selityksen taivaallinen sanansaattaja antoi
neljännestä pedosta? Dan. 7:8,19,23.
"Innoitus ei löydä luonnosta mitään petoa, joka kuvaisi tässä esitettyä
valtaa. Jalkojen, päiden, sarvien, siipien, koon, hampaiden tai kynsien
lisääminen millekään luonnon eläimelle ei vastaa tuota petoa. Tämä valta
on erilainen kuin kaikki muut, ja sen vertauskuva eroaa täysin eläinkunnan
eläimistä.
Sen perusluonnehdinta on esitetty jakeessa 7, mutta tilan säästämiseksi
käsittelemme sitä lyhyesti tässä. Tämä peto vastaa suuren kuvapatsaan
neljättä osaa - rautaisia jalkoja. Danielin 2:40 on annettu syitä uskoa, että
tämä valta on Rooma." DI
"13. luvun jakeissa 1-10 kuvataan toista petoa, joka 'oli leapardin
näköinen' ja jolle lohikäärme antoi 'voimansa ja valtaistuimensa ja suuren
vallan'... Tämä ennustus, joka on melkein sama kuin Danielin 7. luvun
kuvaus pienestä sarvesta, soveltuu epäilemättä paavinvaltaan." -Suuri
taistelu s. 438.
Rakkauden ja rauhan valtakunta
Sapattikoulunläksyt
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6. Mikä suuri tapahtuma tapahtui neljännen valtakunnan aikaan?
Luuk. 2:1; Gal. 4:4.
"Siemenen itu versoo Jumalan siihen istuttamasta elämän perusaiheesta.
Sen kehittyminen ei riipu mistään inhimillisestä voimasta. Näin tapahtuu
myös Kristuksen valtakunnassa. Se on uusi luomus. Sen kasvuperiaatteet
ovat niiden periaatteiden vastaisia, joiden mukaan tämän maailman
valtakunnat kehittyvät. Maallisten hallitusten valta on fyysisen voiman
varassa. Ne tukevat valtaansa sodalla, mutta uuden valtakunnan perustaja
on Rauhanruhtinas. Pyhä henki käyttää raivokkaita petoja kuvaamaan
maailmallisia valtakuntia, mutta Kristus on 'Jumalan Karitsa, joka ottaa
pois maailman synnin' (Joih. 1: 29). Hän ei hallitessaan koskaan
väkivalloin pakota omaatuntoa. Juutalaiset odottivat Jumalan valtakunnan
tulevan perustetuksi maailman valtakuntien tapaan. He koettivat edistää
vanhurskautta ulkonaisin toimenpitein. He laativat menetelmiä ja
suunnitelmia. Mutta Kristus istuttaa sydämeen periaatteen. Totuuden ja
vanhurskauden istuksellaan hän vastustaa valhetta ja syntiä." -Kristuksen
vertaukset s. 49, 50.
"Danielille oli annettu näky villieläimistä, jotka kuvaavat maan
valtakuntia. Mutta Messiaan valtakunnan vertauskuva on karitsa. Kun
maalliset vallat hallitsevat fyysisellä voimalla, Kristus kieltää kaikki
lihalliset aseet ja pakkokeinot. Hänen valtakuntansa perustetaan
kohottamaan ja jalostamaan langennut ihmiskunta." SDA
7. Mistä Daniel halusi tietää lisää? Mikä oli selitys? Dan. 7:20, 24,
alkuosa.
"... Neljännestä pedosta (Roomasta) ja kymmenestä sarvesta, tai
valtakunnasta, jotka siitä nousevat, on jo kerrottu tarpeeksi. Mutta tämä
pieni sarvi vaatii enemmän huomiota. Niin kuin 8. jakeessa on sanottu,
löydämme tämän ennustuksen täyttymisen paavinvallan nousussa ja
toiminnassa. On hyvin mielenkiintoista ja tärkeää tutkia syitä, jotka
johtivat tämän röyhkeän vallan kehittymiseen." DI.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
Suuri taistelu s. 438
Profeetat ja kuninkaat s. 377
Sapattikoulunläksyt
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***
6
Sapattina 7. toukokuuta 2011

Pieni sarvi
"... eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ... Ja katso, sillä sarvella oli
silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui." Dan. 7:8.
1. Kun nämä kymmenen sarvea olivat kaikki poliittisia valtoja, mitä
valtaa ainoastaan voitiin kuvailla sanoilla "erilainen kuin
edelliset"? Dan. 7:24,20, loppuosa
"Paavikunnasta oli tullut maailman yksinvaltias. Kuninkaat ja keisarit
alistuivat Rooman paavin määräyksiin. Ihmisten kohtalot sekä ajassa että
ikuisuudessa näyttivät olevan hänen vallassaan. Satojen vuosien aikana oli
Rooman opit empimättä hyväksytty, sen menoja kunnioittavasti suoritettu,
sen juhlapäiviä yleisesti vietetty. Sen papistoa kunnioitettiin ja avustettiin
runsain lahjoin. Milloinkaan ei Rooman kirkko ole sen jälkeen saavuttanut
suurempaa arvovaltaa, loistoa ja mahtia...
Sattuvan
esimerkin
tämän
erehtymättömyyden
esitaistelijan
tyrannimaisesta luonteesta tarjoaa hänen suhtautumisensa Henrik IV:een,
Saksan keisariin. Koska tämä hallitsija oli rohjennut väheksyä paavin
arvovaltaa, hänet julistettiin pannaan ja virastaan erotetuksi...
Vaimonsa ja uskollisen palvelijansa kanssa hän kulki keskitalvella Alppien
yli voidakseen nöyrtyä paavin edessä. Saavuttuaan linnaan, missä
Gregorius oleskeli, hänet ohjattiin ilman henkivartijoitaan ulommalle
pihalle. Siellä hän talvipakkasessa paljain päin, avojaloin ja
katumusvaatteissa odotti paavin lupaa päästä hänen eteensä. Vasta sitten,
kun Henrik oli kolmen päivän ajan paastonnut ja tunnustanut syntejään,
paavi alentui myöntämään hänelle armahduksen. Mutta silloinkin se
tapahtui yhdellä ehdolla, että keisari odottaisi paavin hyväksymistä ennen
kuin pukisi ylleen arvomerkkinsä ja ryhtyisi harjoittamaan keisarillista
valtaansa. Ja Gregorius voitostaan ylpeillen kerskasi, että hänen
tehtävänään oli kuninkaiden ylpeyden masentaminen." -Suuri taistelu s.
60, 61, 63.
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2. Mitä tapahtui niille kolmelle sarvelle, jotka olivat sen tiellä? Mitä
tarkoittavat sanat "silmät, kuin ihmisen silmät, ja suu"? Dan.
7:20,8.
"Uusi askel paavillisen röyhkeyden tiellä otettiin, kun paavi Gregorius VII
yhdennellätoista vuosisadalla julisti Rooman kirkon olevan täydellinen.
Esittämissään väitteissä hän mm. selitti, että kirkko ei ole milloinkaan
erehtynyt, eikä kirjoitusten mukaan tulisi milloinkaan erehtymäänkään...
Ylpeä paavi väitti myös omistavansa vallan panna hallitsijoita viralta, ja
hän selitti edelleen, ettei kukaan voinut kumota yhtäkään hänen
päätöstään, mutta että hänellä oli valta muuttaa kaikkien muiden
määräyksiä." -Suuri taistelu s. 61.
Herjauksien puhuminen
3. Ketä vastaan tämä valta taisteli ja aluksi voitti? Mistä sen
herjaukset koostuivat? Dan. 7:21,25, alkuosa; Matt. 23:8,9; Ef.
4:15,16; 5:23.
"Vuosisadasta toiseen oli vuodatettu pyhien verta. Samaan aikaan kun
valdolaiset heittivät henkensä Piemonten vuorilla 'Jumalan sanan ja
Jeesuksen todistuksen tähden', heidän veljensä albigenssit antoivat
Ranskassa samanlaisen todistuksen totuuden puolesta. Uskonpuhdistuksen
päivinä oli puhdistetun opin kannattajat hirveästi kiduttaen surmattu...
Urheat hugenotit olivat, taistellen ihmisten pyhimpien oikeuksien puolesta,
vuodattaneet verensä useilla taistelukentillä. Protestantit oli julistettu
lainsuojattomiksi, heidän surmaamisestaan oli luvattu palkkio ja heitä oli
ajettu takaa niin kuin petoeläimiä...
Rooman kirkon tärkeimpiä oppeja on se, että paavi on koko Kristuksen
seurakunnan näkyvä pää, jolle kuuluu korkein valta kaikkien piispojen ja
pappien yli kaikkialla maailmassa. Ja vieläkin enemmän: paaviin on
sovellettu Jumalan omia arvonimiä. Häntä on kutsuttu nimellä 'Herra
Jumala Paavi', ja hänet on julistettu erehtymättömäksi. Hän vaatii kaikkien
ihmisten kunnioitusta. Samaa vaatimusta, minkä saatana esitti kiusauksen
erämaassa, hän yhä pitää voimassa Rooman kirkon kautta, ja suuret joukot
ovat valmiita osoittamaan hänelle kunnioitustaan." -Suuri taistelu s. 55
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Yritti muuttaa Jumalan lain
4. Mitä Jeesus sanoi Jumalan laista? Vastakohtana Jeesuksen
opetuksille, mitä paavinvalta ennustuksen mukaan yritti tehdä?
Matt. 5:18; Luuk. 16:17; Dan. 7:25, keskiosa.
"Paavikunta on koettanut muuttaa Jumalan lakia. Se on jättänyt laista pois
toisen käskyn, joka kieltää kuvien palvonnan, ja on muuttanut neljännen
käskyn sellaiseksi, että se oikeuttaa pitämään ensimmäisen päivän
lepopäivänä seitsemännen päivän asemasta... Kun sanotaan: 'Hän pyrkii
muuttamaan ajat ja lain', tarkoitetaan tahallista, harkittua muutosta." -Suuri
taistelu s. 444.
Ylivallan pitkä aikakausi
5. Minkä mukaan profeetallinen aika lasketaan? Kuinka kauan
paavinvalta harjoittaisi vainoavaa valtaansa? 4. Moos. 14:34; Hes.
4:6; Dan. 7:25, loppuosa; Ilm. 13:5; 12:6.
"Neljäkymmentä kaksi kuukautta on sama aika kuin Danielin 7. luvussa
mainittu 'aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa' eli kolme ja puoli vuotta, joka
taas on 1260 päivää, kun vuoteen lasketaan 360 päivää. Tämä on se aika,
jona paavikunta sortaisi Jumalan kansaa... Tässä mainitut ajat neljäkymmentäkaksi kuukautta ja tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää
- merkitsevät samaa. Molemmat esittävät sitä aika, jona Rooma oli sortava
Kristuksen seurakuntaa. Nuo 1260 paavillisen yliherruuden vuotta alkoivat
vuonna 538 ja loppuivat siis vuonna 1798. Sinä vuonna ranskalaisten
sotajoukko tunkeutui Roomaan ja otti vangiksi paavin, joka sitten kuoli
maanpaossa. Vaikka pian sen jälkeen valittiin uusi paavi, ei paavillinen
pappisvalta ole koskaan sen jälkeen saavuttanut sellaista määräävää
asemaa kuin sillä oli ennen." -Suuri taistelu s. 438, 259.
6. Mitä Jumala armossaan teki kansalleen? Kuinka Herra lohduttaa
kansaansa tänä päivänä? Dan. 11:34; Matt. 24:21; Dan. 7:9-14,22.
"Seurakunnan vainoaminen ei kestänyt koko tuota 1260 vuoden pituista
ajanjaksoa. Jumala armahti kansaansa ja lyhensi sen tulikokeen ajan.
Puhuessaan edeltäpäin seurakuntaa kohtaavasta suuresta ahdistuksesta
Vapahtaja sanoi: 'Ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha
pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.' Matt. 24: 22.
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Uskonpuhdistuksen vaikutuksesta vaino lakkasi ennen vuotta 1798."
-Suuri taistelu s. 259.
Tuomion aika
7. Mihin Herra kiinnitti profeetan huomion? Dan. 7:26,27.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
"Kun valtakunta tuhoutui kansojen liikehdinnän myrskyssä, kansakunnat
katsoivat kunnioittaen Rooman piispan valtaistuinta, joka yksin oli
pystyssä kaiken tuhon keskellä." Pictures from Churche history
"Rooman ensimmäiset papit tai piispat nauttivat sen kaupungin arvon
mukaista kunnioitusta, jossa he asuivat. Kristillisen aikakauden
ensimmäisinä vuosisatoina Rooma oli suurin, rikkain ja voimakkain
kaupunki maailmassa. Se oli valtakunnan hallitsijan kaupunki,
kansanheimojen pääkaupunki. 'Kaikki maan asukkaat kuuluvat sille',
sanoi Julian, ja Claudian julisti sen olevan 'lakien lähde'. 'Jos Rooma on
kaupunkien kuningatar, miksei sen pappi olisi piispojen kuningas?', oli
Rooman pappien päätelmä. 'Miksei Rooman kirkko voisi olla kristikunnan
äiti? Miksei kaikki kansat olisi sen lapsia ja sen arvovalta heidän korkein
lakinsa?'
D,Aubigne, keneltä tämä lainaus on, sanoo, että
'Kunnianhimoisen
ihmissydämen
oli
helppo
päätellä
näin.
Kunnianhimoinen Rooma teki niin.'"
Arius, Alexandrian episkopaalisen kirkon johtaja, "opetti, että Kristus ei
ollut samanarvoinen olento Jumalan kanssa, vaan pelkästään Hänen
ensimmäinen luomistyönsä." PCH.
Seuraavat väitteet on tehty paavinvallasta. (1) "Paavi on Jumalan ja
Kristuksen viransijainen maan päällä." (2) "Sellaisena hän on koko maan
herra, ja kaikki maat kuuluvat hänelle. Kuninkaat ja ruhtinaat ova saaneet
ne häneltä lainaan, ja jos he eivät tottele häntä, hän voi syöstä heidät
valtaistuimelta ja antaa heidän maansa tottelevaisemmalle ruhtinaalle."
Textbook of World History.
***
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7
Sapattina 14. toukokuuta 2011

Taistelu vallasta
"...Minä nostin silmäni ... Ja katso, oinas seisoi päin jokea, ja sillä oli
kaksi sarvea;... Ja sitten minä tarkkasin, ja katso: tuli kauris päivän
laskun puolelta... Ja kauriilla oli keskellä otsaa uhkea sarvi. ... kun se oli
väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen sijalle kasvoi neljä uhkeata
sarvea... Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen." Dan.
8:3,4,8,9.
1. Mitä tapahtui kaksi vuotta sen jälkeen, kun Daniel sai 7. luvussa
kuvatun näyn? Mitä profeetta ensin näki? Mitä valtaa tämä esitti?
Dan. 8:1-4,20.
"Jakeessa 20 on annettu hyvin selkeä tulkinta tälle vertauskuvalle:
'Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat.'
Meillä on vain tarkasteltavana, kuinka hyvin tämä valta vastaa kyseessä
olevaa vertauskuvaa. Kaksi sarvea kuvaa kahta kansakuntaa, josta tuo
maailmanvalta koostui. Korkeampi syntyi myöhemmin. Se kuvaa Persiaa,
joka oli aluksi vain Meedian liittolainen, mutta josta myöhemmin tuli
valtakunnan johtava piiri. Ilmansuunnat, joihin oinas puski kuvaavat
ilmansuuntia, joihin Meedian ja Persian valloitukset kohdistuivat." DPI.
"Valo, jonka Daniel sai Jumalalta, annettiin erityisesti näitä viimeisiä
päiviä varten. Näyt, jotka hän sai Shinarin suurten jokien, Ulain ja
Hiddekelin, rannoilla, ovat täyttymässä, ja kaikki ennustetut tapahtumat
tulevat pian tapahtumaan." SDA.
2. Miltä toinen eläin näytti, ja mitä se teki? Mitä valtaa tämä
vertauskuva esittää, ja mikä sen ensimmäisen kuninkaan nimi oli?
Dan. 8:5-7,21.
"'... tuli kauris päivän laskun puolelta'. Se tarkoittaa: Kreikka on Persiasta
länteen, ja se hyökkäsi siitä suunnasta. Kreikan armeija pyyhkäisi pois
kaiken edeltään maan päällä.
Kauris ei koskettanut maata. Sen liikkeet olivat niin nopeat, että se näytti
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lentävän tuulen nopeudella paikasta toiseen. Samaan luonteenomaiseen
nopeuteen viitataan pantterin neljällä siivellä Danielin 7. luvun näyssä,
joka kuvaa samaa kansaa." DPI.
3. Mitä tälle pienelle sarvelle tapahtui vertauskuvassa, ja vastaavasti
suurelle maailmanvallalle todellisuudessa? Dan. 8:8,22.
"Oinas, Meedo-Persia, tuli 'suureksi', mutta kauris, Kreikka, tuli 'ylen
suureksi'. 'Kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi'. Inhimillinen
ennustus ja päättely olisi sanonut: Kun se oli tullut heikoksi, valtakuntaa
repi kapinat, tai sitä heikensi nautinnonhimo, silloin sarvi särkyi. Mutta
Daniel näki sen särkyvän sen ollessa voimakkaimmillaan, kun jokainen
tarkkailija olisi huudahtanut: 'Totisesti valtakunta on perustettu, eikä
mikään voi sitä järkyttää. Näin on usein väärintekijöitten kanssa. Heidän
voimansa sarvi murtuu juuri, kun he luulevat olevansa
voimakkaimmillaan. ... Neljä uhkeaa sarvea kasvoi taivaan neljää tuulta
kohti sen särkyneen sarven tilalle. Ne olivat Cassander, jolla oli Kreikka ja
sen naapurimaat; Lysimakus, jolla oli Vähä-Aasia; Seleukus, jolla oli
Syyria ja Babylon ja josta tulevat kuninkaat, jotka tunnetaan historiassa
seleukidailaisina; ja Ptolemaion, Lagusin poika, jolla oli Egypti ja josta
tuli lagidailaiset. Nämä hallitsivat neljää ilmansuuntaa. Cassander hallitsi
läntistä osaa, Lysimakus pohjoisia alueita, Seleukus itäisiä maita ja
Ptolemaion eteläistä osaa valtakunnasta. Näitä neljää sarvea voidaan sanoa
Makedoniaksi, Traakiaksi (johon kuuluu Vähä - Aasia ja alueet
Hellespontissa ja Bhosporissa), Syyria ja Egypti." DPI.
4. Mitä Daniel näki nousevan yhdestä sarvesta, tai valtakunnasta, ja
mitä siitä sanottiin? Kuinka varhain historiassa ennustettiin tämä
'kasvoiltaan röyhkeä, kansa, ja mitä se kuvasi?
Dan. 8:9,23;
Luuk. 2:1; 5. Moos. 28:49,50.
"Profetiassa esitellään kolmas maailmanvalta. Enkelin Danielille
antamassa selityksessä tämä vertauskuva ei ole yhtä tarkka kuin MeedoPerisan ja Kreikan selitys... On ollut helppoa osoittaa, että pieni sarvi ei
merkitse Antiokian nousua. Tulee olemaan helppoa osoittaa, että se
merkitsee Roomaa... Pieni sarvi kasvoi suuresti etelään päin. Tämä
toteutui Rooman kohdalla... Pieni sarvi kasvoi suuresti itään päin. Sekin
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toteutui Rooman kohdalla." DPI.
5. Kuka joutui tuntemaan tämän vallan voiman? Ketä tähdet
esittävät? Dan. 8:10; Ilm. 12:4, alkuosa; Dan. 12:3.
"Pieni sarvi 'kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä
sotajoukosta ja tähdistä'. Rooma teki myös sen. Tässä esitellään kaksi
asiaa, sotajoukko ja tähdet. Kun puhutaan vertauskuvallisesti tapahtumista
maan päällä, nämä viittaavat lähes aina Jumalan kansaan ja sen johtajiin."
DPI.
6. Jopa ketä vastaan pakanallinen Rooma hyökkäsi? Kuka oli tämä
ruhtinas? Dan. 8:11, alkuosa; Matt. 27:11,26.
"Pieni sarvi 'ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan'. Vain Rooma teki
näin. Selityksessä (jae 25) pienestä sarvesta sanotaan: 'Ruhtinasten
ruhtinastakin vastaan hän nousee'. Tämä liittyy selkeästi meidän
Herramme ristiinnaulitsemiseen Rooman hallinnon alla." DPI.
7. Mitä muuta tämä valta tuhoaisi? Kuka puhui Jerusalemin ja
temppelin kohtalosta? Dan. 8:11, loppuosa; Luuk. 19:41-44.
"Pieni sarvi kasvoi suuresti Ihanaan maahan päin. Niin Rooma teki.
Juudeaa kutsutaan monissa kirjoituksissa Ihanaksi maaksi. Roomalaiset
tekivät siitä valtakuntansa maakunnan 63 eKr. ja lopulta tuhosivat
kaupungin ja temppelin ja hajoittivat juutalaiset ympäri maata." DPI.
"Lähes neljäkymmentä vuotta siitä, kun Kristus itse oli julistanut
Jerusalemin tuomion, Herra viivytti kansan ja kaupungin saaman tuomion
täytäntöönpanoa. Ihmeellinen oli Jumalan pitkämielisyys evankeliuminsa
hylkääjiä ja Poikansa surmaajia kohtaan... Jumalan osoittama
pitkämielisyys Jerusalemia kohtaan vain lujitti juutalaisia heidän
itsepintaisessa paatumuksessaan. Jeesuksen opetuslapsia kohtaan
osoittamalla vihalla ja julmuudella he hylkäsivät viimeisenkin armon
tarjouksen. Silloin Jumala siirsi pois suojeluksensa heidän yltään ja lakkasi
pidättämästä saatanaa ja hänen enkeleitään..." -Suuri taistelu s. 30.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun:
Matt. 24:15-20; Mark. 13:14-18; Luuk. 21:20-24.
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DPI. s. 27,28.
***
8
Sapattina 21. toukokuuta

Paavinvallan nousu
"Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä
ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu..." 2. Tess. 2:3.
Lankeemus
1. MIkä muutos tapahtui Roomassa neljännellä vuosisadalla jKr?
Mitä muuta tämä valta heitti maahan, ja millä tavalla? 2. Tess.
2:3,4; Dan. 8:12,25.
"Pakanuus, joka näytti joutuneen häviölle, olikin tullut voittajaksi. Sen
henki hallitsi kirkossa. Sen opit, menot ja taikauskoiset käsitykset olivat
yhdistyneet Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvien uskoon ja
jumalanpalvelukseen. Pakanuuden ja kristinuskon välisen kompromissin
tuloksena syntyi 'laittomuuden ihminen', jonka profetia ennusti korottavan
itsensä Jumalan yläpuolelle ja häntä vastaan... Raamattu korottaisi Jumalaa
ja asettaisi katoavaisen ihmisen oikeaan asemaansa; tämän vuoksi sen
pyhiä totuuksia oli salattava ja poljettava maahan. Rooman kirkko
omaksui tämän periaatteen. Satojen vuosien aikana oli Raamatun
levittäminen kielletty. Kansaa oli kielletty lukemasta sitä kodeissa, ja
selkärangattomat papit ja prelaatit tulkitsivat sen opetuksia siten, että ne
tukivat heidän vaatimuksiaan. Siten paavia alettiin miltei yleisesti pitää
Jumalan maanpäällisenä käskynhaltijana, jolle on annettu korkein valta
sekä kirkossa että valtiossa... Kristuksen, tosi perustuksen, sijasta uskottiin
Rooman paaviin. Sen sijaan, että syntien anteeksiantamuksen ja ikuisen
pelastuksen toivo olisi pantu Jumalan Poikaan, kansa katsoi paaviin sekä
pappeihin ja prelaatteihin, joille paavi oli jakanut valtaansa. Kansalle
opetettiin, että paavi on heidän maanpäällinen välittäjänsä ja ettei kukaan
voisi lähestyä Jumalaa paitsi hänen kauttaan, ja vieläpä että hän oli heille
Jumalan asemassa ja että häntä sen vuoksi oli sokeasti toteltava.
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ST. s. 55, 56, 59.
2. Kuka auttoi paavinvaltaa tulemaan niin voimakkaaksi? Minkä
kysymyksen enkeli esitti, kun tämä vertauskuva oli esitetty? Dan.
8:24,13.
"Pääpettäjä ei ollut vielä suorittanut työtään loppuun. Hän oli päättänyt
koota koko kristityn maailman lippunsa alle ja harjoittaa valtaansa
käskynhaltijansa, ylpeän paavin, välityksellä, joka väitti olevansa
Kristuksen
edustaja.
Puolittain
kääntyneiden
pakanoiden,
kunnianhimoisten kirkonmiesten ja maailmaa rakastavien kirkon jäsenten
avulla hän toteutti aikeensa." -Suuri taistelu s. 57, 58.
Hyvin pitkä aikakausi
3. Mikä oli vastaus? Ymmärsikö Daniel tämän kaiken? Dan. 8:14,15.
"'Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky?' Niin kysymys kuin vastauskin on
tallennettu, mikä on selvä osoitus siitä, että tämä aihe seurakunnan tulisi
ymmärtää. Sitä tukee tosiasia, että vastaus osoitettiin Danielille, jota näky
suuresti huoletti ja jonka tiedoksi se annettiin. ... Olemme jo maininneet
Danielin halun ymmärtää nämä asiat. Hän etsi näyn merkitystä.
Välittömästi hänen edessään seisoi miehen muotoinen olento. Daniel kuuli
ihmisen äänen, mikä tarkoittaa, enkelin äänen, joka puhui kuin ihminen."
DPI.
4. Kuinka Herra täytti hänen toiveensa?
mukanaan toinen sanoma? Dan. 8:16.

Koska enkeli palasi

"Enkeli Gabriel, joka arvoltaan on lähinnä Jumalan Poikaa, toi Danielille
tämän sanoman Jumalalta. Gabrielin Kristus myös lähetti paljastamaan
tulevaisuutta rakastetulle Johannekselle, ja siunaus luvataan niille, jotka
lukevat ja 'kuulevat tämän profetian sanat, ja ottavat vaarin siitä, mitä
siihen kirjoitettu on.' Ilm. 1: 3." -Aikakausien Toivo s. 211.
"Annettiin käsky saada Daniel ymmärtämään näky. Se osoitettiin
Gabrielille, mikä nimi tarkoittaa 'Jumalan voima', tai 'Jumalan mies'. Hän
jatkaa selitystään Danielille yhdeksännessä luvussa. Vuosisatoja
myöhemmin saman enkelin tehtäväksi annettiin ilmoittaa tieto Johannes
Kastajan syntymästä hänen isälleen Sakariaalle ja Messiaan syntymästä
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neitsyt Marialle. Luuk. 1:26. Sakariaalle hän esitteli itsensä näillä sanoilla:
'Minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä'." DPI.
Näky lopun aikoja varten
5. Mille aikakaudelle näky 2300 päivästä kuuluu? Dan. 8:17-19.
6. Minkä vaikutuksen tämän korkea-arvoisen enkelin läsnäolo teki
Danieliin? Pystyikö Gabriel suorittamaan loppuun tehtävänsä
selittää näky? Dan. 8:18,27
"Enkeli Gabriel, joka oli saanut käskyn selittää Danielille näyn, selitti siitä
vain osan. Kun profeetalle ilmoitettiin, mikä kauhea vaino oli kohtaava
seurakuntaa, hänen voimansa pettivät. Hän ei kestänyt enempää, ja enkeli
jätti hänet joksikin aikaa." -Suuri taistelu s. 311.
Pyhäkön puhdistaminen
7. Miten William Miller eteni tutkistellessaan jaetta Danielin 8:14.
"Miller omaksui sen yleisesti hyväksytyn käsityksen, että kristillisellä
ajalla maa on pyhäkkö, ja sen mukaisesti hän luuli Dan 8: 14:ssa
ennustetun pyhäkön puhdistuksen tarkoittavan maan puhdistamista tulella
Kristuksen toisessa tulemuksessa. Tämän nojalla hän päätteli, että jos
voitaisiin löytää oikea lähtökohta noille 2300 päivälle, voitaisiin helposti
määrätä Kristuksen toisen tulemisen aika... Danielin kahdeksannesta
luvusta hän ei löytänyt mitään johtolankaa noiden 2300 päivän alkukohdan
määräämiseen..." -Suuri taistelu s. 310, 311.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun:
Hengellisiä kokemuksia, s. 62-64.
Lunastuksen historia s. 296-298.
"Vuonna 330 Konstantinus muutti hallituksensa päämajan Roomasta
Bysanttiin
(Konstantinopoliin)... Tällä siirrolla oli kauaskantoiset
seuraukset kirkolle. Se helpotti paavinvallan esteetöntä kehitystä
Roomassa..." GCC.
"Meille on kerrottu, että kuningas Klovis ja frankit yhdistivät kirkon
viidennellä vuosisadalla. 'On tärkeää huomata, että voimakkaat frankit
eivät liittyneet areijalaisiin, mutta yleisesti tunsivat tunnustuksen, jota siitä
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syystä kutsuttiin katoliseksi tunnustukseksi. Koska frankit vähitellen
valloittivat saksalaisen heimon toisensa jälkeen, se merkitsi samalla
katolisen kirkon voittoa areijalaisista." PaK.
***
9
Sapattina 28.toukokuuta 2011

Vastaus nöyrälle rukoilijalle
"Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että
te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras." Jaak.
5:16.
Ymmärryksen etsiminen
1. Mitä Daniel näki täyttyvän Danielin 8. luvussa annetusta
ennustuksesta? Mikä ajatus häntä askarrutti? Dan. 5:30,31;
9:1,2.
"Daniel oli esittänyt rukouksensa 'Daarejaveksen - - ensimmäisenä
hallitusvuotena' (jae 1). Tämän meedialaisen hallitsijan sotapäällikkö
Kyyros oli riistänyt Babylonilta maailmanvallan valtikan. Dareioksen
kuninkuus oli Jumalan kunnioittama. Enkeli Gabriel oli hänen luokseen
lähetettynä 'häntä vahvistamassa ja suojelemassa' (Dan. 11: 1)...
Annettu vastaus 'Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö
asetetaan jälleen oikeuteensa' (jae 14), huolestutti Danielia, ja hän halusi
hartaasti saada selville näyn merkityksen. Hän ei voinut ymmärtää, että
Jeremian ennustamat seitsemänkymmentä maanpakolaisuuden vuotta
liittyivät jotenkin niihin kahteen tuhanteen kolmeensataan vuoteen,, joiden
hän näyssä kuuli taivaallisen vierailijan ilmoituksen mukaan kuluvan
ennen Jumalan pyhäkön puhdistusta eli oikeuteensa asettamista. Enkeli
Gabriel antoi hänelle osittaisen selityksen, mutta kun profeetta kuuli sanat:
'Näky -- tarkoittaa kaukaista aikaa', niin hän herpaantui." -Profeetat ja
kuninkaat s. 381, 383.
2. Miten hän eteni etsiessään lisää ymmärrystä? Minkä hän tunnisti
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syyksi sille, mitä hänen kansalleen oli tapahtunut? Dan. 9:3-8.
"Rukouksessaan hän samasti itsensä täysin niihin, jotka eivät olleet
noudattaneet Jumalan tarkoitusta, ja tunnusti heidän syntinsä ominaan...
Vaikka Daniel oli jo kauan palvellut Jumalaa ja saanut taivaan
tunnustuksen siitä, että hän oli 'otollinen', hän nyt kuitenkin kävi Jumalan
eteen syntisenä ja esitti rakastamansa kansan suuren tarpeen. Kaikessa
yksinkertaisuudessaankin hänen rukouksensa oli kaunopuheinen ja
sanomattoman harras. Näin hän rukoili:..." -Profeetat ja kuninkaat s. 381,
382.
Rukous ja tunnustus
3. Mihin hän tarrautui? Minkä lain hän muisti? Dan. 9:9-13.
"Eikö meillä ole yhtä suuri tarve huutaa Jumalan puoleen, kuin Danielilla
oli? Viittaan niihin, jotka uskovat, että elämme maailmanhistorian
viimeisessä ajassa. Minä pyydän teitä hartaasti ottamaan seurakuntamme,
koulujemme ja laitostemme taakan omalle sielullenne. Jumala, joka kuuli
Danielin rukoukset, kuulee meidänkin rukouksemme, kun tulemme Hänen
tykönsä katuvina. Meidän tarpeemme ovat yhtä pakottavia, meidän
vaikeutemme yhtä suuria, ja meillä täytyy olla samanlainen into
tarkoituksissamme ja esittäessämme taakkamme suurelle Taakankantajalle.
Meidän sydäntemme täytyy liikuttua yhtä syvästi kuin Danielin, kun hän
rukoili." CC.
4. Mitä Moosekselle oli sanottu tästä laista? Minkä jumalal lisen
piirteen Daniel tunnisti rukouksessaan? 5. Moos. 28:15,36,37;
Dan. 9:14.
Tähän asti Danielin rukous oli täydellistä ja sydäntä särkevää
synnintunnustusta. Hän hyväksyy täysin Herran kirouksen, tiedostaen
kansansa synnit syynä heidän onnettomuuteensa, niin kuin Jumala oli
uhannut profeetta Mooseksen kautta." DPI
"Profeetta Daniel oli todellisen pyhityksen esikuva. Hän palveli
uskollisesti Herraansa koko pitkän elämänsä ajan. Hän oli taivaan
arvostelun mukaan 'otollinen mies'. Dan. 10: 11. Kuitenkin, sen sijaan että
olisi väittänyt olevansa puhdas ja pyhä, tämä kunnioitettu profeetta luki
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itsensä Israelin syntisten joukkoon, rukoillessaan hartaasti Jumalaa
kansansa puolesta, sanoen: 'Me annamme rukouksiemmen langeta sinun
eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi
luottaen.'" -Suuri taistelu s. 465.
Ei omaa vanhurskautta
5. Ollen tietoinen kansansa tekemistä synneistä, mikä oli hänen
palava pyyntönsä? Dan. 9:15-18, alkuosa.
"Daniel ei perusta puolustustaan omaan hyvyyteensä, vaan hän sanoo:
'Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän
hävitystämme ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimiisi; sillä me
annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan
vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen.'" TIMKH
6. Mihin ei Daniel eikä hänen kansansa voinut luottaa? Mihin hän
siksi pani luottamuksensa? Dan. 9:18, loppuosa.
"Profeetta anoo Herran nimen kunnian vuoksi, miksi hän toivoo
pyyntöönsä suostuttavan. .... Ei sillä, että Jumala olisi kunnianhimoinen tai
turhamainen; mutta kun Hänen kansansa kiivailee Hänen nimensä
kunnian puolesta, kun he osoittavat rakkauttansa pyytämällä Häntä
toimimaan, ei heidän omaksi hyväkseen, vaan Hänen kunniakseen, ettei
Hänen nimensä joutuisi häpeäksi pakanoitten keskuudessa, Hän hyväksyy
sen. Sitten Daniel viittaa Jerusalemiin, joka on Jumalan nimiin otettu,
Hänen pyhään vuoreensa, jota Hän niin rakastaa, ja anoo Häneltä Hänen
armonsa tähden, että Hänen vihansa kääntyisi pois. Lopulta hänen
mielensä keskittyy pyhäkköön, Jumalan asuinpaikkaan maan päällä, ja hän
pyytää, että sen autius päättyisi." DPI.
Nopea vastaus
7. Minkä ihmeellisen kokemuksen hän sai rukouksensa kautta? Mikä
tehtävä nyt suoritettaisiin loppuun? Dan. 9:20-23; 8:16.
"Taivas oli valmis kuulemaan profeetan hartaan rukouksen. Jo ennen kuin
hän oli lakannut anomasta anteeksiantoa ja ennalleen palauttamista,
ilmestyi mahtava Gabriel jälleen hänelle..." -Profeetat ja kuninkaat s. 383.
"Mutta Jumala oli sanonut sanansaattajalleen: Gabriel, selitä tälle se näky!'
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Tämä tehtävä oli suoritettava. Sen tähden enkeli palasi jonkin ajan
kuluttua Danielin luo, sanoen: 'Nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua
ymmärrykseen.' 'Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky.' Kahdeksannessa
luvussa esitetystä näystä oli eräs tärkeä kohta jäänyt selittämättä, nimittäin
se, joka koski aikaa - noita 2300 vuorokautta." -Suuri taistelu s. 311.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
- In Heavenly places, s. 75,87
- SM. 3, s. 353
- DPI, s. 193,196
***
10
Sapattina 4. kesäkuuta 2011

Nöyrille anojille annettu valo
"Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies, Gabriel, ... Ja hän
opetti minua, puhui minulle ja sanoi: 'Daniel, nyt minä olen lähtenyt
neuvomaan sinua ymmärrykseen.'" Dan. 9:21,22.
Seitsemänkymmentä viikkoa erotettu
1. Kuinka paljon aikaa juutalaisille oli annettu, ennen kuin suuret
tapahtumat toteutuisivat? Minkä kaavan mukaan profeetallista
aikaa lasketaan? Dan. 9:24, alkuosa; 4. Moos. 14:34; Hes. 4:6.
"Seitsemänkymmentä viikkoa. Nämä ovat ensimmäiset sanat, jotka enkeli
lausui Danielille tullessaan antamaan hänelle opetusta. Miksi hän aloitti
tällä ajanjaksolla? Meidän täytyy taas viitata Danielin 8. luvun näkyyn.
Olemme nähneet, että tuon luvun lopussa Daniel sanoi, ettei ymmärtänyt
näkyä."
"Seuraten sääntöä, jonka mukaan Raamattu on oma selittäjänsä, Miller
huomasi, että vertauskuvallisessa profetiassa päivä merkitsee vuotta. 4
Moos. 14: 34; Hes. 4: 6..." -Suuri taistelu s. 310.
2. Mitä tuon ajanjakson päättyessä tulisi tapahtumaan? Dan. 9:24,
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loppuosa.
Saksalaisessa Mengen käännöksessä sanotaan: "Seitsemänkymmentä
viikkoa [on sama kuin vuosiviikkoa; ts. seitsemän vuoden, ei päivän,
viikkoa] on määrätty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungille, silloin
luopumus päättyy ja synnit lopetetaan, ja pahat teot sovitetaan, ja
iankaikkinen vanhurskaus [pelastus] tuodaan, ja näky ja profeetta
[profeetan lausunto] sinetillä vahvistetaan, ja kaikkein pyhin voidellaan
[pyhitetään]."
"Seitsemänkymmentä viikkoa, tai 490 päivää 2300:sta, oli määrätty
Jerusalemille ja juutalaisille. Tapahtumat, jotka saatetaan loppuun tuona
aikana, on esitetty lyhyesti. Luopumus päättyy, mikä tarkoittaa, että
Juudan kansa täyttää vääryytensä maljan, minkä he tekivät hyljätessään ja
ristiinnaulitessaan Kristuksen. Synti tai syntiuhri lopetetaan [heprean sana
chattath, joka on käännetty Danielin 9:24 synniksi, tarkoittaa joko syntiä
tai syntiuhria]. Se tapahtui, kun suuri Uhri annettiin Golgatalla. Pahoille
teoille tarjottiin sovitusta. Se täyttyi Jumalan Pojan uhrikuolemassa.
Iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, vanhurskaus, jota meidän Herramme
ilmaisi synnittömässä elämässään. Näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä,
tai varmistetaan." DPI
Alkamisajankohta
3. Mikä tapahtuma määritti tämän ennustuksen alkamisajankohdan?
Dan. 9:25, alkuosa; Esra 6:14; 7:11-28,7.
"Mainitut 70 viikkoa ovat näin ollen 2300 vuorokauden osa, molempien
alkaessa samasta ajankohdasta. Enkeli selitti, että 70 viikon ajanjakso alkoi
silloin, kun annettiin Jerusalemin jälleenrakentamista koskeva käsky. Jos
tämän käskyn ajankohta saataisiin selville, olisi samalla tullut määrätyksi
tuon pitkän ajanjakson, 2300 vuorokauden, lähtökohta...
Alkuun panemalla, vahvistamalla ja täydentämällä käskyn nämä kolme
kuningasta
saattoivat
sen
sellaiseen
ennustuksen
vaatimaan
täydellisyyteen, jossa se merkitsi noiden 2300 vuoden alkua. Ottamalla
käskyn täydelliseksi tulemisen vuosi 457 eKr. lähtökohdaksi, huomattiin
seitsemääkymmentä
viikkoa
koskevan
ennustuksen
jokaisen
yksityiskohdan täyttyneen." -Suuri taistelu s. 312.
Tapahtumat, jotka on ennustettu seitsemällekymmenelle viikolle
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4. Kenen piti tulla näyttämölle 69 viikon (483 vuoden) jälkeen, ja
minä vuonna? Mitä tulisi tapahtumaan 70. viikon aikana? Dan.
9:25,27, alkuosa.
"Tästä ajasta laskettuna 483 vuotta ulottuu syksyyn vuonna 27 jKr. Silloin
tämä ennustus täyttyi. 'Voideltu' on Kristus. Syksyllä vuonna 27 jKr.
Johannes kastoi Jeesuksen, joka samassa yhteydessä sai Hengen voitelun...
Tässä mainittu 'viikko' on seitsemänkymmenen vuosiviikon viimeinen
viikko, eli juutalaisille säädetyn ajan viimeiset seitsemän vuotta. Tänä
aikana, vuodesta 27 jKr. vuoteen 34 jKr. Jeesus esitti evankeliumikutsun
erikoisesti juutalaisille, ensin henkilökohtaisesti ja sitten opetuslastensa
välityksellä." -Suuri taistelu s. 313.
5. Kuinka tämä toteutui myös Kristuksen työtovereissa? Mitä
tapahtuisi keskellä 70. viikkoa, tai 3½ vuotta Jeesuksen
voitelemisen jälkeen? Matt. 10:5,6; 15:22-24; Dan. 9:26, alkuosa,
27, keskiosa.
"'Keskellä viikkoa hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin.' Vuonna 31
jKr., kolme ja puoli vuotta kasteensa jälkeen, Herramme ristiinnaulittiin.
Golgatan suurella uhrilla päättyi se uhrijärjestelmä, joka neljäntuhannen
vuoden aikana oli viitannut eteenpäin Jumalan Karitsaan. Vertauskuva oli
kohdannut todellisuuden ja kaikkien seremonialain määräämien uhrien
täytyi lakata. " -Suuri taistelu s. 313.
6. Mikä tapahtuma merkitsi 70 viikon (490 vuoden) päättymistä?
Minä vuonna se tapahtui? Apt. 8:3-8; 10:1-5,26-28,34,35; 22:21.
"Juutalaisille säädetyt 70 viikkoa eli 490 vuotta päättyivät, kuten olemme
nähneet, vuonna 34 jKr. Silloin Juudan kansa ratkaisevasti hylkäsi
evankeliumin neuvostonsa päätöksellä, joka johti Stefanuksen
marttyyrikuolemaan ja Kristuksen seuraajien vainoon. Sen jälkeen
pelastussanomaa ei enää rajoitettu valittuun kansaan, vaan se annettiin
maailmalle. Seurakunnan jäsenet, joiden täytyi vainon tähden paeta
Jerusalemista, 'vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin
sanaa...'" -Suuri taistelu s. 312.
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Jäljellejäävä osa ajasta
7. Kuinka paljon aikaa jää jäljelle, kun 70 viikkoa (490 vuotta)
otetaan 2300 vuodesta? Mihin vuoteen se meidät tuo? Onko
vanhalla Jerusalemin kaupungilla ja juutalaisilla kansana osansa
pelastussuunnitelmassa? Dan. 9:26
"Kun 70 viikkoa - 490 päivää - leikataan 2300 päivästä, jää jäljellä 1810
päivää. 490 päivän päätyttyä oli siis vielä jäljellä 1810 päivää. Kun
vuoteen 34 jKr. lisätään 1810 vuotta, tullaan vuoteen 1844 jKr. Dan. 8:
14:ssa mainitut 2300 päivää päättyivät siis vuonna 1844. Tämän pitkän
profeetallisen ajanjakson päätyttyä oli Jumalan enkelin vakuutuksen
mukaan pyhäkkö puhdistettava. Täten pyhäkön puhdistamisen aika tuli
tarkoin määrätyksi, ja yleisesti uskottiin tuon puhdistamisen tapahtuvan
Kristuksen toisessa tulemisessa." -Suuri taistelu s. 313, 314.
"Sitten huomioni suunnattiin muutamiin, jotka olivat suuresti erehtyneet
uskoessaan, että heidän velvollisuutenaan on mennä vanhaan Jerusalemiin
luullen, että heidän tulee siellä suorittaa joku työ ennen Herran tuloa...
Myöskin näin, ettei vanhaa Jerusalemia milloinkaan jälleen rakennettaisi.
Näin saatanan tekevän parhaansa kiinnittääkseen Herran lasten mielet
näihin asioihin tänä kokoamisen aikana ehkäistäkseen heitä siten
kohdistamasta jakamattoman mielenkiintonsa Herran nykyiseen työhön
sekä saattaakseen heidät laiminlyömään tarpeellisen valmistumisen Herran
päivää varten." -Hengellisiä kokemuksia s. 86, 87.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
Valitsemiensa välikappaleitten kautta Jumala armollisesti tekee tiettäväksi
tarkoituksensa. Sitten lunastuksen suuri työ menee eteenpäin. Ihmiset
oppivat tuntemaan syntien sovituksen ja iankaikkisen vanhurskauden,
jotka Messias on tuonut uhrillaan. Golgatan risti on suuri keskus. Kun
tämän totuuden mukaan eletään, se tekee Kristuksen uhrista voimallisen.
Juuri sen Gabriel ilmaisi Danielille vastauksena hartaaseen rukoukseen.
Siitä Mooses, Elia ja Kristus puhuivat kirkastusvuorella. Ristin
nöyryytyksen kautta Hän tuo iankaikkisen vapahduksen kaikille, jotka
Häntä seuraavat, antaen todistuksen siitä', että he ovat erotettuja
maailmasta." BC.
Jokaisen teon, jokaisen sanan ja jokaisen elämämme hetken tulisi kantaa
pyhän uskomme leimaa. Kaiken loppu on käsillä, eikä meillä ole aikaa olla
joutilaina tai elää mukavuudenhaluisesti, ristiriidassa Jumalan kanssa. ...
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Jokaiselle ihmiselle on annettu jokin erityinen lahja tai talentti, jota tulee
käyttää edistämään Lunastajan valtakuntaa. Kaikki Jumalan vastuulliset
välikappaleet, kaikkein alhaisimmasta ja näkymättömimmästä aina
seurakunnan korkeimpiin virkoihin saakka, hoitavat Herran omaisuutta. Ei
yksin saarnaaja voi työskennellä sielujen pelastukseksi. Ne, joilla on
pienimmät lahjat, eivät voi puolustella parhaiden lahjojensa käyttämättä
jättämistä, ja kun niitä käytetään, ne lisääntyvät. Ei ole turvallista leikitellä
moraalisen vastuun kanssa tai väheksyä pieniä asioita. Jumalan kaitselmus
jakaa tehtäviä kullekin ihmisen kykyjen mukaan." T4.
***
11
Sapattina 11. kesäkuuta 2011

Hänen tuomionsa hetki on tullut
"Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa
hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja
meren ja vetten lähteet." Ilm. 14:7.
Palvelu maallisessa pyhäkössä
1. Kuinka maallinen pyhäkkö oli jaettu osiin? Mitä katuva syntinen
teki uhrijärjestelmän alaisena? Hebr. 9:2-5; 3. Moos. 4:27-29
"Katuva syntinen toi uhrinsa pyhäkön ovelle ja pannen kätensä
uhrieläimen pään päälle tunnusti syntinsä. Näin hän vertauskuvallisesti
siirsi ne itseltään viattomalle uhrille. Omin käsin hän sitten surmasi
eläimen, ja pappi kantoi veren pyhäkköön ja pirskotti sitä sen esiripun
edessä, jonka takana oli arkin sisällä syntisen rikkoma laki. Tällä
toimituksella synti siirrettiin veren välityksellä vertauskuvallisesti
pyhäkköön. Papin tuli sen jälkeen syödä uhrieläimen liha, Aaronin poikien
Moosekselta saaman seuraavan ohjeen mukaisesti: 'Hän [Jumala] on
antanut sen teille, että poistaisitte kansan syntivelan' (3 Moos. 10: 17).
Molemmat uhrimenot kuvasivat samanvertaisesti synnin siirtämistä
katuvalta pyhäkköön." -Patriarkat ja profeetat s. 354.
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2. Mitä pyhäkölle tapahtui, kun sinne siirrettiin syntejä? Minä
päivänä pyhäkön puhdistus tapahtui joka vuosi? 3. Moos. 23:2632.
"Israelin synnit tällä tavoin pyhäkköön siirrettyinä saastuttivat sen, ja niin
oli synnit poistettava sieltä erikoisin toimenpitein." -Patriarkat ja profeetat
s. 333.
"Kerran vuodessa, suurena sovituspäivänä, pappi astui kaikkein
pyhimpään puhdistamaan pyhäkköä. Siellä tapahtuva työ päätti vuotuisen
palveluksen." FIL.
Puhdistamispalvelus
3. Kuinka vertauskuvallinen puhdistus tapahtui? Mitä ylimmäinen
pappi teki päätettyään palveluksen kaikkein pyhimmässä?
Pyyhkikö eläinten veri todella synnin pois? 3. Moos. 16:15,16,2022; Hebr. 10:3.
"Kun ylimmäinen pappi oli sovituspäivänä toimittanut kansan syntiuhrin,
hän vei sen verta kaikkein pyhimpään ja pirskotti sitä armoistuimelle, lain
taulujen yläpuolelle. Näin täytettiin se lain vaatimus, joka langetti
kuoleman syntiselle. Sitten pappi välimiehen tehtävänsä mukaisesti sälytti
synnit itselleen ja poistuen pyhäköstä kantoi muassaan Israelin
syyllisyyden taakan. Pyhäkön ovella hän laski molemmat kätensä elävän
kauriin pään päälle ja tunnusti siinä 'kaikki israelilaisten pahat teot ja
kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa' ja pani 'ne
kauriin pään päälle'. Ja kun kauris nämä synnit kantavana lähetettiin pois,
niiden katsottiin sen mukaan tulleen ikuisesti erotetuiksi kansasta. Näin
toimitettiin se palvelus, mikä on taivaallisten kuva ja varjo' (Hebr. 8: 5)."
-Patriarkat ja profeetat s. 334.
Taivaallisen pyhäkön puhdistus
4. Kuka antoi Moosekselle pyhäkön rakennussuunnitelman ja ohjeet
sen palveluksesta? Mikä oli mallina? Kuka on ylimmäinen pappi
todellisessa pyhäkössä? 2. Moos. 25:9,40; Hebr. 8:5,1,2.
"Mitä on pyhäkön puhdistus? Vanhassa Testamentissa on kerrottu, että
taivaassakin on sellainen palvelus, joka liittyy maalliseen pyhäkköön.
Mutta voiko taivaassa olla mitään puhdistettavaa? Hebrealaiskirjeen 9.
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luvussa on selvästi opetettu niin maallisen kuin taivaallisenkin pyhäkön
puhdistus.... Puhdistamisen niin varjokuvallisessa kuin oikeassakin
palveluksessa täytyy tapahtua verellä: edellisessä eläimen verellä ja
jälkimmäisessä Kristuksen verellä. ... Kristus ei pyydä kansalleen vain
anteeksiantoa ja vanhurskautusta täydellisenä, vaan osallisuutta Hänen
kirkkauteensa ja valtaistuimeensa." FIL.
5. Ketä uhrattu eläin kuvasi vanhan liiton aikaan? Milloin
taivaallisen pyhäkön puhdistus alkoi? Joh. 1:29; Dan. 8:14.
"Niin kuin vanhan liiton aikana kansan synnit uskon kautta sälytettiin
uhrieläinten päälle ja niiden veren välityksellä kuvaannollisesti siirrettiin
maalliseen pyhäkköön, niin pannaan uuden liiton aikana katuvien synnit
uskon kautta Kristuksen päälle ja siirretään todellisesti taivaalliseen
pyhäkköön. Ja niin kuin maallisen pyhäkön vertauskuvallinen puhdistus
toimitetaan poistamalla eli pois pyyhkimällä ne synnit, jotka olivat sen
tahrana, niin taivaallisen pyhäkön todellinen puhdistus toimitetaan
poistamalla eli pois pyyhkimällä ne synnit, jotka ovat sinne merkityt....
Täten ne, jotka seurasivat profeetallisen sanan valoa, näkivät, että Kristus,
sen sijaan että olisi 2300 päivän päättyessä vuonna 1844 tullut
puhdistamaan maata, meni silloin taivaallisen pyhäkön kaikkein
pyhimpään toimittamaan sovitustyön viimeistä osaa tulemisensa edellä."
-Suuri taistelu s. 421, 422.
Tuomion aika
6. Kuinka Daniel esitti nämä tapahtumat? Dan7:9,10,13.
"Tässä esitetty Kristuksen saapuminen ei tarkoita hänen toista tulemistaan
maan päälle. Hän tulee Vanhaikäisen luo taivaassa vastaanottamaan vallan,
kunnian ja valtakunnan, jotka annetaan hänelle hänen välittäjätyönsä
päättyessä. Tämä tuleminen, eikä hänen toinen tulemisensa maan päälle,
oli ennustuksissa ilmoitettu tapahtuvaksi 2300 päivän päättyessä vuonna
1844. Taivaan enkelien saattamana meidän suuri ylimmäinen pappimme
astuu sisälle kaikkein pyhimpään ja tulee siellä Jumalan eteen
toimittamaan viimeistä osaa palveluksestaan ihmisten hyväksi suorittamaan tutkivaan tuomioon kuuluvaa työtään ja sovittamaan kaikki,
jotka havaitaan siihen oikeutetuiksi." -Suuri taistelu s. 473, 474.
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7. Minkä erityisen sanoman Herra lähetti niille, jotka eläisivät tästä
ajasta eteenpäin? Kenen päälle synnit, jotka on tunnustettu ja
annettu anteeksi Kristuksen veren kautta, lopulta pantiin? Ilm.
14:6,7.
"Kun Kristus pappispalveluksensa lopussa oman verensä ansiolla poistaa
kansansa synnit taivaallisesta pyhäköstä, hän asettaa ne saatanan päälle,
jonka tuomiota toimeenpantaessa täytyy kärsiä lopullinen rangaistus.
Syntikauris vietiin autioon erämaahan, mistä se ei enää koskaan tullut
Israelin seurakunna luo. Samoin karkoitetaan saatana ikuisiksi ajoiksi
Jumalan ja hänen kansansa luota; ja kun synti ja syntiset lopullisesti
hävitetään, on hänkin lakkaava olemasta"-Suuri taistelu s. 422
"Mutta sellaiset aineet, kuten pyhäkkö 2300 päivän yhteydessä, Jumalan
käskyt ja Jeesuksen usko, ovat täydellisesti tarkoitetut luomaan valoa
adventtiliikkeeseen... Olen monesti nähnyt, että nämä ovat pääkysymyksiä,
joista lähettiläiden tulisi puhua." HK. s. 72.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
3. moos. 16. luku
Hebr. luvut 7 ja 9
Suuri taistelu s. 431
"Puhdistaminen ei ollut fyysisen epäpuhtauden poistamista, sillä se
toimitettiin verellä, ja siksi sen täytyy tarkoittaa synnistä puhdistamista.
Mutta kuinka synti liittyi pyhäkköön, taivaalliseen tai maalliseen? Kuten
synnit muinoin siirrettiin kuvaannollisesti maalliseen pyhäkköön
syntiuhrin veren mukana, niin meidänkin synnit siirretään taivaalliseen
pyhäkköön Kristuksen veren mukana. Kuten maallisen pyhäkön puhdistus
saatettiin päätökseen poistamalla synnit, jotka sen olivat saastuttaneet,
samoin taivaallisen pyhäkön puhdistus saatetaan päätökseen poistamalla,
tai pyyhkimällä pois, synnit, jotka sinne on tallennettu. Se vaatii kirjojen
tutkimista, minkä avulla päätetään, ketkä saavat, katuvina ja uskossa
Kristukseen, hyväkseen Hänen sovituksensa. Silloin [lopullisen tuomion
suurena päivänä] Kristuksen sovitusveren ansiosta kaikkien todella
katuvien synnit pyyhitään pois taivaan kirjoista." FIL.
***
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12
Sapattina 18. kesäkuuta

Sota näkymättömässä maailmassa
"Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua
kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä
enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne,
Persian kuningasten tykö." Dan. 10:13.
Kirkkaan, voimallisen Olennon ilmestyminen
1. Mitä juutalaiset kokivat, kun olivat saaneet luvan kuningas
Kyyrokselta palata Jerusalemiin 536 eKr ja aloittaa
ennalleenrakentamisen? Mitä profeetta Daniel tästä ajatteli? Esra
3:8; 4:4,5; Dan. 10:1.
"Kun Jerusalemin temppeli rakennettiin uudelleen Esran päivinä,
samarialaiset halusivat yhdessä juutalaisten kanssa olla sitä pystyttämässä.
Tämä etuoikeus kiellettiin heiltä, ja katkera viha syttyi näiden kahden
kansan välille. Samarialaiset rakensivat oman temppelinsä Garissimin
vuorelle. Siellä he palvelivat Jumalaa Mooseksen jumalanpalvelusmenojen
mukaan,
vaikka
he
eivät
kokonaan
luopuneetkaan
epäjumalanpalveluksesta." -Aikakausien Toivo s. 167.
"Tämä jae [Dan. 10:1] esittää profeetta Danielin viimeisen kerrotun näyn,
jonka ohjeet jatkuvat Danielin luvuissa 11 ja 12." DPI.
2. Mitä profeetta koki? Mistä löydämme samanlaisen kuvauksen?
Kuka hän oli? Dan. 10:4-6; Ilm. 1:13-15.
Ei kukaan vähempiarvoinen, kuin Jumalan Poika, ilmestyi Danielille.
Kuvaus on samanlainen kuin Johanneksen antama, kun Kristus ilmestyi
hänelle Patmoksen saarella. Herramme tulee toisen taivaallisen
sanansaattajan kanssa opettamaan Danielia siitä, mitä tapahtuu viimeisinä
päivinä. Tämä tieto annettiin Danielille, ja Innoitus tallensi sen meitä
varten, joille lopun aika on tullut." BC.
3. Mikä vaikutus tällä ilmestyksellä oli Danieliin? Mitä muuta tuona
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aikana tapahtui, ja kuka nosti hänet ylös? Dan. 10:7-12.
"Kun Daniel oli kaatunut Kristuksen majesteettisesta ilmestymisestä,
enkeli Gabriel, joka ilmeisesti puhui jakeissa 11-13, asetti kätensä hänen
päälleen antaakseen hänelle varmuutta ja luottamusta. Hän kertoi
Danielille, että tämä oli otollinen. Ihana todistus! Ihmisperheen jäsen,
meidän kanssamme samaa sukua, rakastettu, ei vain samalla tavalla
yleisesti, kuten Jumala rakasti koko maailmaa, kun Hän antoi Poikansa
kuolemaan ihmiskunnan edestä, vaan Hän rakasti Danielia yksilönä
suuresti. Kyllä profeetta varmasti sai luottamusta tällaisesta lausunnosta!
Vielä enkeli kertoo, että hän on tullut puhumaan hänen kanssaan ja toivoo,
että Daniel ymmärtäisi nämä sanat. Näin vakuutettuna pyhä ja rakastettu
profeetta seisoo vavisten enkelin edessä." DPI.
Pahat enkelit estävät työtä
4. Miksei Daniel saanut vastausta kolmen viikon hartaan rukouksen
ja anomisen aikana? Kuka toinen puhui sellaisesta ruhtinaasta?
Dan. 10:13, alkuosa; Ef. 6:11,12.
"Enkelit auttoivat maanpakolaisia saatanan koettaessa saada heidät
Meedia-Persian valtakunnan hallintoviranomaisten epäsuosioon. Koko
taivas oli kiinnostunut tästä taistelusta. Profeetta Danielilta saamme tietää
jotakin tästä valtavasta kamppailusta hyvän ja pahan voimien välillä.
Kolme viikkoa Gabriel painiskeli pimeyden voimien kanssa, jotka pyrkivät
vaikuttamaan Kyyroksen mieleen;..." -Profeetat ja kuninkaat s. 393.
5. Milloin vasta tämä taistelu hyvien ja pahojen enkelien välillä
voitettiin? Mitä muuta Danielille näytettiin?
Dan. 10:13,
loppuosa, 14.
"...ja ennen taistelun päättymistä itse Kristus tuli Gabrielin avuksi... Tehtiin
kaikki, mitä taivas saattoi tehdä Jumalan kansan hyväksi. Voitto saatiin
lopulta..." -Profeetat ja kuninkaat s. 393.
"Tästä näemme, että Jumalan työvälineiden täytyy varautua esteisiin,
ennenkuin Jumalan tarkoitus on täyttynyt ajallaan. Persian kuningasta
valvoi kaikkein korkein pahoista enkeleistä. Hän kieltäytyi tottelemasta
Herran sanaa, kuten farao. Gabriel selitti, 'kaksikymmentäyksi päivää hän
oli minun kanssani ja esitti syytöksiä juutalaisia vastaan.' Mutta Miikael
Sapattikoulunläksyt

40

2 neljännes 2011

tuli hänen avukseen, ja sitten hän jäi Persian kuninkaitten tykö, pitäen
voimia vallassaan ja antaen oikean neuvon väärää neuvoa vastaan. Hyvät
ja pahat enkelit osallistuvat Jumalan suunnitelmiin Hänen maallisessa
valtakunnassaan. Jumalan tarkoitus on viedä eteenpäin työtään
suoralinjaisesti, keinoilla, jotka edistävät Hänen kunniaansa. Mutta
Saatana yrittää aina toimia Jumalan tarkoitusta vastaan. Vain
nöyryyttämällä itsensä Jumalan edessä Jumalan palvelijat voivat edistää
Hänen työtään. He eivät saa koskaan olla riippuvaisia omista
ponnisteluistaan tai menestyksestään." BC.
Voimaa ja valoa annettu
6. Mitä tapahtui jälleen? Luovuttivatko Saatana ja hänen enkelinsä
lopulta? Dan. 10:15-21.
"Profeettaa vahvistettiin, jotta hän voisi kuulla kaiken, mitä enkelillä oli
sanottavaa. Gabriel sanoo: 'Tiedätkö, minkä tähden tulen sinun tykösi?'
Ymmärrätkö minun tarkoitukseni niin, että et enää pelkää? Sitten hän
ilmaisi tarkoituksensa palata takaisin niin pian, kun keskustelu olisi saatu
päätökseen, taistelemaan Persian kuninkaan kanssa." DPI.
7. Kenelle muulle tuona aikana näytettiin pahan vastustus? Mitä
pahan voiman toimintaa kuvataan tulevaksi ennen Kristuksen
tulemusta? Sak. 3:1-5; Ilm. 16:14.
"Sen jälkeen Herra lähetti heille rohkaisevia sanomia ilmoittaen, että hän
tahtoi vapauttaa heidät vankeudesta ja ottaa heidät jälleen suosioonsa.
Juuri sen saatana oli päättänyt estää. Osa Israelin jäännöksestä oli jo
palannut omaan maahansa, ja saatana koetti saada liikkeelle
pakanakansoja, jotka toimivat hänen välikappaleinaan, tuhoamaan heidät
täydellisesti. Joosuan pyytäessä nöyrästi Jumalan lupausten täyttymistä
saatana nousee röyhkeästi vastustamaan häntä. Hän osoittaa Israelin
rikkomusten olevan esteenä tuon kansan pääsemiseksi enää Jumalan
suosioon. Hän väittää heitä saaliikseen ja vaatii, että heidät jätetään hänen
käsiinsä tuhottaviksi. ...
Jos voitaisiin poistaa verho, joka erottaa näkyvän maailman
näkymättömästä, ja Jumalan kansa voisi katsella sitä suurta taistelua, jota
käydään Kristuksen ja pyhien enkelien ja toisaalta saatanan ja hänen pahan
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joukkonsa välillä ihmisen lunastamisesta, jos he voisivat käsittää Jumalan
ihmeellistä työtä sielujen pelastamiseksi synnin kahleista, ja miten hän
aina käyttää voimaansa suojatakseen heitä paholaisen ilkeydeltä, niin he
olisivat paremmin valmistautuneita vastustamaan saatanan juonia." Ta. s.
171.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
"Mitä majesteettisin olento vieraili Danielin luona tässä tilanteessa. Tässä
annettu kuvaus hänestä on samankaltainen Kristuksesta annetun
kuvauksen kanssa Ilmestyskirjan 1:14-16. Samoin, koska vierailun
vaikutus on samankaltainen Danieliin, mitä se oli Paavaliin ja hänen
tovereihinsa, kun Herra ilmestyi heille Damaskuksen tiellä (Apt. 9:1-7),
päättelemme, että Kristus itse ilmestyi Danielille. Luemme 13. jakeesta,
että Miikael oli tullut auttamaan Gabrielia vaikuttamaan Persian
kuninkaaseen. On luonnollista, että Hän olisi näyttäytynyt Danielille siinä
yhteydessä." DPI.
"Valo, jonka Daniel sai suoraan Jumalalta, oli annettu erikoisesti näitä
viimeisiä päiviä varten. Näyt, jotka hän sai Shinarin mahtavien jokien
Ulain ja Hiddekelin rannalla, ovat nyt täyttymässä, ja kaikki ennustetut
tapahtumat tulevat pian tapahtumaan." BC.
***
Tänään luetaan lähetyskertomus Togosta
13
Sapattina 25. kesäkuuta 2011

Danielin viimeinen näky
"Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun
kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei
ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti.
Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan
kirjoitetut ovat." Dan. 12:1.
Danielin yhdennessätoista luvussa on yksityiskohtainen kuvaus
maailmanvaltojen valtiaista, jotka on lyhyesti kuvattu luvuissa 2,7 ja 8.
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Koska olemme jo pääpiirteittäin tutkineet ne, keskitymme nyt lopunajan
tärkeimpiin tapahtumiin.
Vaino
1. Mikä on ollut monien uskollisten Jumalan lasten kohtalona
paavinvallan 1260 vuoden pituisen ajanjakson aikana? Mitä Herra
armossaan lähetti lapsilleen? Dan. 11:33,34, alkuosa.
"Tässä käsitellään pitkää ajanjaksoa, jona paavinvalta vainosi niitä, jotka
yrittivät pitää totuuden ja opettaa tovereitaan vanhurskauden tiellä. Niiden
päivien lukumäärä, joiden aikana he melkein hävisivät, on annettu
Danielin 7:25; 12:17, Ilmestyskirjan 12:6,14; 13:5. Ajanjaksoa kuvataan:
'aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa', tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää,
neljäkymmentäkaksi kuukautta. Kaikki nämä ilmaisut tarkoittavat samaa
1260 vuoden paaviuden ylivaltaa." DPI.
2. Mitä Jeesus sanoi tästä vainon ajasta? Kuinka Saatana yritti
tuhota uskonpuhdistustyön?
Matt. 24:21,22;
Dan. 11:34,
loppuosa; apt. 20:30.
"Seurakunnan vainoaminen ei kestänyt koko tuota 1260 vuoden pituista
ajanjaksoa. Jumala armahti kansaansa ja lyhensi sen tulikokeen ajan.
Puhuessaan edeltäpäin seurakuntaa kohtaavasta suuresta ahdistuksesta
Vapahtaja sanoi: 'Ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha
pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Matt. 24:22.
Uskonpuhdistuksen vaikutuksesta vaino lakkasi ennen vuotta 1798...
"Mutta saatana ei ollut joutilaana. Hän yritti nyt samaa, mitä hän on
yrittänyt jokaisessa uskonpuhdistusliikkeessä - pettää ja turmella kansaa,
houkuttelemalla
sitä
hyväksymään
väärän
liikkeen
oikean
uskonpuhdistuksen tilalle. Samoin kuin kristillisessä seurakunnassa
ensimmäisillä vuosisadalla esiintyi vääriä kristuksia, samoin nousi vääriä
profeettoja kuudennellatoista vuosisadalla. Jotkut miehet, joihin
uskonnollisessa maailmassa esiintynyt kiihtymys oli syvästi vaikuttanut,
kuvittelivat saaneensa taivaasta erikoisia ilmoituksia ja väittivät Jumalan
lähettäneen heidät viemään päätökseen sen uskonpuhdistuksen, jonka he
sanoivat Lutherin toiminnan kautta päässeen vasta vähäiseen alkuun.
Todellisuudessa he olivat turmelemassa hänen suorittamaansa työtä...
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Rooman kannattajat saivat takaisin itseluottamuksensa ja huudahtivat:
'Yksi viimeinen taistelu vielä, ja kaikki on meidän!'" St.
3. Päättyikö vaino lopulta? Dan. 11:35.
"Ilmestyskirjan 12. luvussa, missä esitetään tämä sama paavinvallan
toimeenpanema vaino, voimme lukea, että maa auttoi vaimoa avaamalla
suunsa ja nielemällä virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastaan. Martti
Lutherin ja hänen työtovereidensa johtama protestanttinen uskonpuhdistus
oli tässä ennustettu apu. Saksan valtiot kannattivat protestantteja,
suojelivat uskonpuhdistajia ja hillitsivät paavillisen kirkon toimittamia
vainoja. Mutta kun protestanttisuutta autettiin ja sen toiminta tuli
suosituksi, monet liittyivät siihen arvottomin vaikuttimin. ... Vaikka vainon
henkeä hillittiin, sitä ei kuitenkaan hävitetty. Se tuli esiin aina, kun vain
siihen tuli mahdollisuus." DPI
Ranskan rooli
4. Mitä Ranska ansaitsi rikoksistaan paavinvallan palveluksessa?
Kuka otti sotavoimat haltuunsa keskellä tätä sekaannusta? Dan.
11:36-39.
"Viattomia protestantteja kohtaan harjoitetut julmuudet valmistivat tietä
kostolle ja aiheuttivat kuninkaalle, hänen hallitukselleen ja alamaisilleen
vuosisatoja myöhemmin juuri sen tuomion, jonka katolilaiset olivat
väittäneet olevan välittömästi uhkaamassa;... Protestanttisuuden
sortaminen, eikä sen vakiinnuttaminen, tuotti kolmesataa vuotta
myöhemmin Ranskalle nämä hirveät onnettomuudet... Se ateistinen valta,
joka hallitsti Ranskassa vallankumouksen ja hirmuhallituksen aikana
uskalsi ryhtyä sellaisen sotaan Jumalaa ja hänen pyhää sanaansa vastaan,
jollaista maailma ei koskaan ollut nähnyt... "'Näihin uskontoa koskeviin
lakeihin liittyi läheisesti laki, joka alensi avioliiton - pyhimmän suhteen,
minkä ihmiset voivat solmia ja jonka kestävyys mitä tehokkaimmin lujittaa
yhteiskuntaa - pelkäksi lyhytaikaiseksi kansalaissopimukseksi, minkä
kaksi henkilöä voi tehdä ja purkaa mielensä mukaan." -Suuri taistelu
Pohjoisen ja Etelän kuninkaat
Alkaen Danielin 11:40-43, jossa viitataan lopun aikaan, annetaan seuraava
kommentti: "Pitkän välijakson jälkeen etelän ja phjoisen kuninkaat
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palaavat näyttämölle." DPI.
5. Mitä pohjoisen kuningas tekee ajan lopussa taistelussa, joka on
vielä tulevaisuudessa? Mikä tärkeä merkki se on uskoville? Dan.
11:44,45; 12:1, alkuosa
"Kun näemme jumalallisten ennustusten täyttyneen historiassa, meidän
uskomme vahvistuu siihen, että Jumalan profeetallinen sana täyttyy
lopullisesti. 45. jakeen ennustus keskittyy valtaan, joka on tunnettu pohjan
kuninkaana... Pohjoisen kuninkaasta on ennustettu, että 'Hänen loppunsa
tulee, eikä häntä kukaan auta.' Sitä, kuinka, koska ja missä tämä loppu
tulee, voimme katsella juhlallisella mielenkiinnolla, tietäen, että
Kaitselmus ohjaa kansojen kohtaloa." DPI.
Tämä profetia viittaa siihen tosiasiaan, että pohjoisen kuningas siirtää
istuimensa Jerusalemiin. Tätä kaupunkia kuvataan Raamatussa pyhänä
vuorena, joka on Välimeren ja Kuolleenmeren välissä.
Lopun tapahtumat
6. Mikä silloin päättyy, ja mikä alkaa? Mitä tapahtuu, ennen kuin
Jeesus tulee takaisin? Ilm. 22:11; Dan. 12:1, loppuosa,2,3.
"Kun Jeesus jättää pyhäkön, peittää pimeys maan asukkaat. Tuona
kauheana aikana vanhurskaiden täytyy elää pyhän Jumalan kasvojen
edessä ilman välittäjää. Silloin on saatana syöksevä maan asukkaat
viimeiseen suureen ahdinkoon. Kun Jumalan enkelit lakkaavat
pidättämästä ihmisten intohimojen raivoisia tuulia, pääsevät kaikki
taistelun voimat irralleen."
"Hautoja aukenee, ja 'monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset
iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen'.
Dan. 12:2. Kaikki, jotka ovat kuolleet uskossa kolmannen enkelin
sanomaan, nousevat kirkastettuina haudoistaan kuulemaan Jumalan
rauhanliittoa niiden kanssa, jotka ovat pitäneet hänen lakinsa. Nekin, jotka
lävistivät Vapahtajan (Ilm. 1: 7), samoin kuin ne, jotka pilkkasivat ja
ivasivat häntä hänen kuolontuskissaan, sekä hänen totuutensa ja kansansa
katkerimmat vastustajat herätetään katsomaan häntä hänen kirkkaudessaan
ja näkemään uskollisten ja kuuliaisten osaksi tulevaa kunniaa." - Suuri
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taistelu
Harrasta tutkistelua ja rukousta ymmärryksen saamiseksi
7. Mitä näylle tapahtuisi? Mikä vakuutus Jumalan uskolliselle
palvelijalle annettiin? Dan. 12:4,8-13.
"Lähestyessämme tämän maailman historian loppua meillä on erityistä
syytä kiinnittää huomiomme Danielin kirjoittamiin ennustuksiin, koska ne
koskevat juuri meidän aikaamme. Niiden yhteyteen tulisi liittää Uuden
testamentin viimeisen kirjan opetukset... Mutta näiden profetioiden
tutkijoita on selvästi luvattu siunata. 'Taidolliset ymmärtävät' (jae 10),
sanottiin Danielin näyistä, jotka avattaisiin lopun aikana, ja siihen
ilmestykseen, jonka Kristus antoi palvelijalleen Johannekselle Jumalan
kasan opastukseksi halki vuosisatojen, hän liitti lupauksen: 'Autuas se,
joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat
vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on' (Ilm. 1: 3)." -Profeetat ja kuninkaat
s. 377, 378.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
"Danielin ja Ilmestyskirjan ennustukset täytyy ymmärtää. Ne tulkitsevat
toisiaan. Ne antavat maailmalle totuuksia, jotka jokaisen tulisi ymmärtää.
Näiden ennustusten tulee olla todistajina maailmassa. Täyttyessään näinä
viimeisinä päivinä ne selittävät itse itseään." BC.
"Kaikkien täytyisi pitää tärkeänä juuri heille annettujen totuuksien
ymmärtämistä. Meidän täytyy ymmärtää totuudet, joita on tutkittu
huolellisesti ja rukouksella. Minulle on näytetty, että kansamme
keskuudessa vallitsee tiedon puute kolmannen enkelin sanoman alusta ja
edistymisestä. On suuri tarve tutkia Danielin kirjaa ja Ilmestyskirjaa ja
opetella jakeet huolella, että tiedämme, mitä on kirjoitettu." SM2.
"Kun Danielin kirja ja Ilmestyskirja paremmin ymmärretään, uskovilla on
aivan erilainen uskonnollinen kokemus. Heille annetaan sellaisia valon
välähdyksiä taivaan avoimista porteista, että sydän ja mieli ovat
vaikuttuneita siitä luonteesta, millainen kaikkien täytyy kehittää, jotta
voidaan ymmärtää se siunaus, mikä on puhdassydämisten palkka." TM.
***
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Lähetyskertomus Togosta
Luettavaksi sapattina 25. kesäkuuta 2011.
Lahjat tarkoitusta varten kerätään sapattina 2. heinäkuuta 2011.
"Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen
herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille
ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan
havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet
kaiken omaisuutensa hoitajaksi." Matt. 24:45-47.
Uskonpuhdistussanoma saavutti Togon virallisesti 2006. Tämä on
verrattain pieni maa Afrikan länsirannikolla, rajoittuen Beninin tasavaltaan
idässä, Ghanaan lännessä, Burkina Fasoon pohjoisessa ja Atlantin
valtamereen etelässä. Maan pinta-ala on 56 785 neliökilometriä ja
asukasluku on noin 6 000 000. Togo oli ennen Ranskan siirtomaa, ja
ranska on vieläkin virallinen kieli, mutta paikalliset afrikkalaiset kielet
ovat myös hyvin suosittuja jopa kouluissa ja liikekeskuksissa.
Taloudellisesti maa on hyvin köyhä, ja elinkustannukset ovat hyvin
korkeita.
Pakanuus ja perinteiset uskonnot ovat vielä hyvin suosittuja tässä
maassa, ja niitä harjoittaa noin 40 % väestöstä. Väestöstä 35 % koostuu
kristityistä, ja muslimeita on noin 20 %. Roomalaiskatoliset on hallitseva
kristinuskon suuntaus. Vuonna 2005 Ghanalainen veli, kristitty Doxodor,
vieraili Togossa yksityisasioilla ja tapasi joitakin kiinnostuneita sieluja.
Vuonna 2006 hän otti meidät mukaan vierailemaan ensimmäisen ryhmän
luona Lomessa, pääkaupungissa. Tällä matkalla meillä oli etuoikeus pitää
seuranamme kanadalaiset lähetyssaarnaajat, sisaret Leila McTavish ja
Edda Tedford. Veli James Etsen johdolla perustettiin pieni ryhmä.
Myöhemmin meidän veljemme Ghanan kentältä vierailivat Togossa
tarjotakseen henkistä apuaan ja suorittaakseen kastetoimituksia. Vuonna
2008 vierailin kolmannen kerran maassa Sambialaisen veli Emanuel
Chileshen kanssa, ja lisää sieluja kastettiin.
Työ eteni Togossa hyvin hitaasti, koska siellä ei ole pysyvää
lähetyssaarnaajaa töissä, seurakuntaa ei ole rekisteröity, eikä ole
päätoimistoa mistä työtä voitaisiin organisoida. Maan lait vaativat kaikilta
uskonnollisilta järjestöiltä päätoimiston ja paikan jumalansa palvelusta
varten. Tässä maassa on hienot mahdollisuudet tavoittaa monia sieluja,
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joten tarve lähetyssaarnaajalle ja ranskankieliselle opintomateriaalille on
suuri.
Erikoissapattikolehti seuraavalta viikolta lähetetään Togoon auttamaan
yllä mainittujen tarpeiden täyttämisessä. Vaikuttakoon Pyhä Henki
jokaisen lahjoittajan sydämessä, jotta he antaisivat todellisen uhrauksen
joka korvataan taivaassa. Antakaa seuraavan lauseen koskettaa
sydämiänne: "Jumalan työ maan päällä ei voi päättyä ennen kuin
seurakuntamme miehet ja naiset käyvät työhön ja yhdistävät voimansa
saarnaajien ja seurakunnan virkailijoiden kanssa." T9.
"Sanat: 'Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille' (Mark 16:15) on tarkoitettu jokaiselle Kristuksen
seuraajalle. Kaikki, jotka ovat vihityt elämään Kristuksen yhteydessä, ovat
vihityt tekemään työtä lähimmäistensä pelastuksen hyväksi. Sama sielun
halu, jota hän tunsi kadotettujen pelastamista kohtaan, tulee ilmetä heissä.
Eivät kaikki kykene tekemään samaa työtä, mutta kaikille on paikkansa ja
tehtävänsä. Kaikkien, joille Jumalan siunauksia on suotu, tulee tämän
johdosta palvella käytännön toimin; jokaista lahjaa on käytettävä hänen
valtakuntansa edistämiseen." Ta.3, s.200.
-P. N. Shirima Pääkonferenssin toinen varapresidentti
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