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Sapattina 2. tammikuuta 2016

Valojen Vannominen
"Kaiken mitä kristityt tekevät tulee olla yhtä kirkasta kuin auringonpaiste. Totuus on
Jumalasta, valhe kaikissa muodoissaan Saatanasta. Jokainen joka tavalla tai toisella
poikkeaa totuuden suoralta polulta antautuu pahan valtaan. Ehdottoman totuuden
kertominen ei kuitenkaan ole mikään helppo asia. Emme voi kertoa totuutta ellemme
tunne sitä. Kuinka usein ennakkoluulot, puolueellisuus, riittämättömät tiedot sekä
virhearviot estävätkään meitä ymmärtämästä asioita joiden kanssa olemme
tekemisissä. Emme kykene puhumaan totta ellei Hän, joka on totuus jatkuvasti ohjaa
ajatuksiamme." -Vuorisaarna, s.76.
Vannominen erityisissä tilanteissa
1. Mitä vaadittiin, ja vaaditaan yhä, pidettäessä yksilöä vastuullisena
puhumaan totta ja pitämään lupauksensa erityisissä tilanteissa?
1. Moos. 21:23, 24 Vanno nyt tässä minulle Jumalan kautta, ettet ole oleva petollinen
minulle etkä minun suvulleni etkä jälkeläisilleni, vaan tee sinäkin laupeus minulle ja
sille maalle, jossa muukalaisena asut, niinkuin minä olen sinulle tehnyt." Aabraham
sanoi: "Minä vannon."
2. Moos. 22:11 niin vala Herran edessä ratkaiskoon heidän välillään, onko toinen
kädellänsä kajonnut toisen omaan; omistaja hyväksyköön valan, ja toinen olkoon
korvauksesta vapaa.
"Ole ehdottoman rehellinen kaikissa liiketoimissasi. Älä petä äläkä harjoita vilppiä
pienimmässäkään määrin. Aikoinaan saattaa tulla halu poiketa rehellisyyden suoralta
tieltä, mutta älä poikkea hiuksenkaan vertaa. Jos jossain asiassa toteat, mitä tulet
tekemään, ja myöhemmin havaitset suosineesi toisia omaksi tappioksesi, älä poikkea
hiuksenkaan vertaa periaatteestasi. Toteuta sopimuksesi. Yrittämällä muuttaa
suunnitelmasi, näyttäisit, ettei sinuun voida luottaa. Jos peräännyt pienissä
sopimuksissa, perääntyisit isoissakin. Sellaisissa olosuhteissa joitakin houkuttelee
pettää sanoen, etten tullut ymmärretyksi. Sanojeni ymmärrettiin merkitsevän
enemmän mitä tarkoitin. Totuus on, että ihmiset tarkoittivat juuri, mitä sanoivat,
mutta kadottivat hyvän herätteen, ja sitten halusivat vetäytyä sopimuksestaan, jotta
se ei tuottaisi heille tappiota. Herra vaatii meitä tekemään vanhurskautta,
rakastamaan armoa, ja totuutta, ja oikeamielisyyttä." -Child Guidance, p. 154.
2. Mitä sen kaltaisella valalla odotetaan? Miten valan rikkomiseen suhtauduttiin
ennen, etenkin jos se vannottiin Herran nimeen?
Ps. 15:4 joka halveksuu hylkiötä, mutta kunnioittaa niitä, jotka pelkäävät Herraa;
joka ei valaansa riko, vaikka on vannonut vahingokseen;
Joos. 9:18, 19 Mutta israelilaiset eivät surmanneet heitä, sillä kansan päämiehet
olivat vannoneet heille valan Herran, Israelin Jumalan, kautta. Ja koko seurakunta
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napisi päämiehiä vastaan. Silloin kaikki päämiehet sanoivat koko seurakunnalle:
"Me olemme vannoneet heille valan Herran, Israelin Jumalan, kautta; sentähden me
emme voi koskea heihin.
2. Aikak. 36:13 Myöskin hän kapinoi kuningas Nebukadnessaria vastaan, joka
kuitenkin oli vannottanut hänet Jumalan kautta. Hän oli niskuri ja paadutti
sydämensä, niin ettei hän kääntynyt Herran, Israelin Jumalan, puoleen.
"Tiukimmat rehellisyyden periaatteet tulee pitää päivittäisessä elämässä...
Poikkeaminen täydellisestä rehellisyydestä liikesopimuksessa saattaa vaikuttaa
joidenkin mielestä pieneltä asialta, mutta Vapahtajamme ei pitänyt sitä sellaisena.
Hänen sanansa asiaan ovat yksinkertaiset ja kaikenkattavat: 'Se joka on uskollinen
vähässä, on uskollinen paljossa.' Mies, joka huijaa lähimmäistään pienessä asiassa,
huijaa myös isommassa mittakaavassa, jos hän joutuu kiusaukseen. Valhe pienessä
asiassa on yhtä epärehellistä Jumalan silmissä kuin valheellisuus isommassa asiassa.
"Rehellisyyden tulisi leimata elämämme jokaista toimintaa. Taivaalliset enkelit
tarkastelevat työtä, joka on annettu käsiimme; ja missä totuuden periaatteesta on
poikettu, muistikirjaan on kirjoitettu “puutteellinen”." -Child Guidance, pp. 154, 155.
Väärinkäytökset ja valheellisuus
3. Mitä raamattu kertoo ihmisistä, jotka vannoivat valoja ja tekivät lupauksia ja
käyttivät näin väärin Jumalan nimeä?
Mal.3:5 Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion ja tulen kiiruusti todistajaksi
velhoja ja avionrikkojia ja väärinvannojia vastaan ja niitä vastaan, jotka sortavat
palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa ja vääntävät vääräksi muukalaisen
asian eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot.
Jes.48:1 Kuulkaa tämä, Jaakobin heimo, te, joita kutsutaan Israelin nimellä ja jotka
olette lähteneet Juudan lähteestä, jotka vannotte Herran nimeen ja tunnustatte
Israelin Jumalan, mutta ette totuudessa ettekä vanhurskaudessa "Kristus kehottaa meitä apostoli Paavalin välityksellä: 'Olkoon puheenne aina
suloista' (Kol- 4:6). 'Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan
sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja mieluista niille, jotka kuulevat'; Ef.
4:29. Näiden raamatunkohtien valossa näyttää siltä, että Kristus vuorisaarnassa
tuomitsisi leikinlaskun sekä kevytmielisen ja sopimattoman keskustelun. Sanojemme
ei tule olla ainoastaan tosia vaan myös puhtaita. Kristuksen opissa olleilla ei ole
'mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin' Ef. 5:11. Puheessaan kuten
elämässäänkin he ovat yksinkertaisia, suoria ja rehellisiä, sillä he valmistautuvat
niiden seuraan, joiden suussa ei 'ole valhetta havaittua (Ilm. 14:5)." -V. s. s. 77.
4. Mitä selkeitä kieltoja oli osana lakia sellaisten syntien estämiseksi? Ketä
häväistiin, kun valoja ei kunnioitettu?
3.Moos. 6:3 tahi jos hän on löytänyt kadotetun esineen ja kieltää sen, tahi vannoo
väärin missä asiassa tahansa, jossa ihminen helposti rikkoo,
3.Moos. 19:12 Älkää vannoko väärin minun nimeeni, ettet häpäisisi Jumalasi nimeä.
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Minä olen Herra.
2.Moos.20:7 Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä
rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
“Tämä käsky ei kiellä ainoastaan vääriä valoja ja tavallista sadattelua, vaan se kieltää
meitä lausumasta Jumalan nimeä kevytmielisesti tai ajattelemattomasti sen pelkoa
herättävästä merkityksestä välittämättä. Häpäisemme Jumalaa, jos mainitsemme
hänet ajattelemattomasti tavallisessa keskustelussamme, vetoamme häneen
tyhjänpäiväisissä asioissa tai toistamme usein ja harkitsematta hänen nimeään. »Pyhä
ja peljättävä on hänen nimensä» (Ps. 111: 9). Kaikkien tulisi mietiskellä hänen
majesteettiuttaan, puhtauttaan ja pyhyyttään saadakseen sydämeensä vaikutelman
hänen ylevästä luonteestaan; ja hänen pyhä nimensä pitäisi lausua juhlallisen
kunnioittavasti” PP. s. 285.
"Myös Jumalan nimeä kohtaan tulisi osoittaa kunnioitusta. Sitä nimeä ei ikinä tulisi
mainita kevyesti tai ajattelemattomasti. Jopa rukouksissa sen runsasta ja tarpeetonta
toistoa tulisi välttää." -My Life Today, p. 282.
5. Miten vannomiseen suhtauduttiin Jeesuksen aikoina? Eikä vain kansan, vaan
myös kirjanoppineiden ja Fariseusten keskuudessa?
Matt.23:16-22 Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: 'Jos joku vannoo
temppelin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo temppelin kullan
kautta, niin hän on valaansa sidottu'! Te tyhmät ja sokeat! Kumpi on suurempi,
kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää? Ja: 'Jos joku vannoo alttarin kautta, niin
se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän
on valaansa sidottu.' Te sokeat! Kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka
uhrilahjan pyhittää? Sentähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja
kaiken kautta, mitä sen päällä on. Ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen
kautta ja hänen kauttansa, joka siinä asuu. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo
Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sillä istuu.
"Juutalaisten ymmärryksen mukaan kolmas käsky kielsi Jumalan nimeen
vannomisen, mutta he ajattelivat, että heillä oli lupa vannoa muulla tavalla.
Vannominen oli yleistä heidän keskuudessaan. Mooseksen välityksellä heitä oli
kielletty vannomasta väärin, mutta heillä oli lukuisia keinoja välttyä valan
sitovuudelta. He eivät pelänneet karkeatakaan kielenkäyttöä eivätkä väärin
vannomista kunhan he vain saattoivat puolustella sitä jollakin lainopillisella
verukkeella." -V. s, s. 75.
Jeesuksen opetukset valan vannomisesta
6. Mitä Jeesus opetti niin vääristä valoista kuin tavallisesta vannomisestakin?
Mikä on syynä tähän?
Matt.5:33-36 Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä vanno väärin', ja: 'Täytä
Herralle valasi.' Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan
kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, älkääkä maan kautta, sillä se on hänen
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jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren
Kuninkaan kaupunki; äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta
tehdä valkeaksi etkä mustaksi;
"Tämä käsky perustellaan näin: Meidän ei tule vannoa 'taivaan kautta, sillä se on
Jumalan valtaistuin', ei maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta', ei
'Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki'. Meidän ei myöskään tule
vannoa päämme kautta, sillä emme 'voi yhtään hiusta tehdä valkeaksi' tai 'mustaksi'.
R.V" -V. s, s. 74, 75.
“Kaikki tulee Jumalalta. Meillä ei ole mitään mitä emme ole saaneet. Itseasiassa
meillä ei ole mitään mitä ei ole ostettu meille Kristuksen verellä. Kaikessa mitä
omistamme on ristin leima, kaikki on ostettu verellä, jonka hintaa ei voida arvioida,
koska tuo veri on Jumalan elämä. Siksi me emme voi sanojemme vakuudeksi vedota
mihinkään ikään kuin se olisi meidän omamme." -V. s, s. 75.
7. Kielsikö Jeesus valat oikeudenkäynnissä, joita esivalta vaati? Kuinka hän
vastasi kun häntä vaadittiin vannomaan sellainen vala?
Matt. 26:63, 64 Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: "Minä
vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus,
Jumalan Poika." Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille:
tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan
taivaan pilvien päällä."
"Jeesus tuomitsi heidän menettelynsä ja selitti, että heidän vannomiseen liittyvät
tapansa rikkoivat Jumalan käskyä. Vapahtaja ei kuitenkaan kieltänyt oikeudellista
valantekoa, jossa Jumalaan vedoten juhlallisesti vakuutetaan, että se mikä kerrotaan
on totta. Jeesus ei itsekään kieltäytynyt valallisesta todistuksesta, kun neuvosto
kuulusteli häntä. Ylipappi sanoi hänelle: 'Minä vannotan sinua elävän Jumalan poika.'
Jeesus vastasi: 'Sinäpä sen sanoit' (Matt. 26:63, 64) Jos Kristus olisi vuorisaarnassa
kieltänyt oikeudellisen valanteon, hän olisi neuvoston edessä nuhdellut ylimmäistä
pappia ja siten vahvistanut oman opetuksensa seuraajiensa hyödyksi. Mutta kristitty
jos kukaan kykenee valalle vaadittuna todistamaan totuudellisesti. Hän on jatkuvasti
tietoinen Jumalan läsnäolosta ja siitä, että hän näkee kaikki ajatuksemme. Kun häntä
oikeuden edessä siihen vaaditaan, hän voi pyytää Jumalaa todistamaan, että hän
uskoo totuuden ja ainoastaan totuuden." -V. s, s. 75, 76.
8. Välttääksemme kaikkia epäilyksiä ja väärinkäsityksiä, minkä periaatteen
tulisi hallita puhettamme myös jokapäiväisessä keskustelussa?
Matt. 5:37 vaan olkoon teidän puheenne: 'On, on', tahi: 'ei, ei.' Mitä siihen lisätään,
se on pahasta.
Jaak. 5:12 Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan kautta
älkääkä maan, älkää mitään muutakaan valaa; vaan "on" olkoon teillä "on", ja "ei"
olkoon teillä "ei", ettette joutuisi tuomion alle.
"Jeesus esitti periaatteen, joka tekee vannomisen tarpeettomaksi. Hän opettaa, että
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puheen tulee aina olla ehdottomasti totta. 'Olkoon teidän puheenne: 'On, on', tahi: 'ei,
ei'. Mitä siihen lisätään, se on pahasta.' R.V." -V. s, s. 76.
"Nämä sanat tuomitsevat kaikki tarpeettomat sanonnat ja ilmaukset, jotka
lähentelevät Jumalanpilkkaa. Ne tuomitsevat vilpilliset kohteliaisuudet, totuuden
karttamisen, imartelun, liioittelun sekä vilpillisen kaupanteon, mitkä kaikki ovat
yleisiä aikamme yhteiskunnassa ja liike-elämässä. Ne opettavat ettemme voi kutsua
rehelliseksi ketään, joka yrittää esiintyä toisenlaisena kuin hän on tai jonka sanat
eivät ilmaise hänen todellisia ajatuksiaan." -V. s, s. 76
Lisätutkisteluksi
1. Sam. 24:21, 22 [Joissain versioissa jakeet 22 ja 23].
"Ne, jotka tuodaan liittosuhteeseen Jumalan kanssa ovat vannoutuneet puhumaan
Hänestä mitä kunnioittavimmalla ja arvostavimmalla tavalla.... Vannominen, ja
kaikki valan muodossa lausutut sanat, häpäisevät Jumalaa. Herra näkee, Herra
kuulee, ja Hän ei tule pitämään rikkojaa syyttömänä. Häntä ei pilkata. Ne, jotka
lausuvat Herran nimen turhaan, tulevat pelkäämään elävän Jumalan käsiin
joutumista." -My Life Today, p. 282.
"Jos näitä Kristuksen sanoja noudatettaisiin, ne estäisivät meitä lausumasta
ilkeämielisiä arveluja ja töykeitä moitteita, sillä kuka voi olla varma ehdottomasta
totuudesta arvostellessaan toisen tekoja ja vaikuttimia? Kuinka usein ylpeys, viha ja
henkilökohtainen kauna värittävätkään lausuntojamme! Katse, sana, vieläpä
äänensävy voivat olla valheen kyllästämiä. Tosiasiatkin voidaan esittää tavalla, joka
antaa väärän kuvan tilanteesta. 'Mitä siihen lisätään, se on pahasta.'"- V. ss. 76, 77.
*****
2
Sapattina 9. tammikuuta 2016

Maallinen ja taivaallinen pyhäkkö
"Kristuksen kautta tuli täyttyä se tarkoitus, josta ilmestysmaja oli vertauskuvana - tuo
mahtava rakennus, sateenkaaren sävyissä helmeilevin kultaisin seinin ja enkelein
kirjottuine verhoineen, alati palavan suitsukkeen tuoksun levittyen kaikkialle, papit
tahrattoman valkoisissa kaavuissaan, ja syvällä sisemmän tilan salaperäisyydessä,
armoistuimen yläpuolella, kumartuneiden hahmojen, palvovien enkeleiden keskellä,
Pyhimmän kirkkaus. Kaikessa Jumala halusi kansansa lukevan Hänen tarkoituksensa
ihmissielulle. Se oli se sama tarkoitus kauan myöhemmin, jota apostoli Paavali jatkoi
puhuessaan Pyhän Hengen kautta." -The Faith I Live By, p. 192.
Käsky rakentaa pyhitetty pyhäkkö
1. Mitä Jumala määräsi koskien pyhäkön rakentamista Hänelle? Mikä oli sen
tarkoitus?
2.Moos. 25:8, 9 Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Tehkää
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asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän.
"Vuorella olon aikana Mooses sai rakennusohjeita pyhäkköä varten, jossa Herra
erikoisesti tulisi ilmaisemaan läsnäolonsa. »Tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni
heidän keskellään» (2Moos. 25: 8), kuului Jumalan käsky. " - PP, s. 292.
"Jumala puhui Mooseksen välityksellä Israelille: »Ja tehkööt he minulle pyhäkön
asuakseni heidän keskellään», (2 Moos. 25: 8) ja Hän asuikin pyhäkössä kansansa
keskellä. Koko rasittavan korpivaelluksen ajan Hänen läsnäolonsa merkki näkyi
heidän luonaan. Samoin Kristus pystytti pyhäkkönsä meidän ihmisten telttojen
keskelle. Hän pystytti telttansa ihmisten telttojen viereen asuakseen meidän
keskellämme, jotta me oppisimme tuntemaan Hänen luonteensa ja elämänsä. »Sana
tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme Hänen kirkkauttansa,
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä: ja Hän oli täynnä armoa ja
totuutta.» Joh. 1: 14." - AT. s, 13.
2. Mikä toinen nimi sille annettiin, ja miksi? Minne kansa meni nähdäkseen
Herran?
2. Moos. 29:42, 43 Tämä olkoon teillä jokapäiväinen polttouhri sukupolvesta
sukupolveen ilmestysmajan ovella Herran edessä, jossa minä ilmestyn teille
puhuakseni sinun kanssasi. Siinä minä ilmestyn israelilaisille, ja se on oleva minun
kirkkauteni pyhittämä.
2. Moos. 33:7 Mutta Mooses otti majan ja pystytti sen leirin ulkopuolelle, jonkun
matkan päähän leiristä, ja kutsui sen ilmestysmajaksi; ja jokaisen, jolla oli
kysyttävää Herralta, oli mentävä ilmestysmajalle, leirin ulkopuolelle.
"Tästä lähtien heidän Kuninkaansa tulisi kunnioittamaan kansaansa jatkuvalla
läsnäolollaan. »Minä asun israelilaisten keskellä ja olen heidän Jumalansa», »ja se on
oleva minun kirkkauteni pyhittämä» (2 Moos. 29: 45,43), vakuutettiin Moosekselle.
Jumala itse kaiversi sormellaan kymmenet käskyt kahteen kivitauluun (5 Moos. 9:10;
2 Moos. 32: 15,16) ja antoi ne Moosekselle valtasuuruutensa merkkinä ja tahtonsa
ilmauksena, säilytettäviksi pyhästi kohta rakennettavassa pyhäkössä, josta oli tuleva
koko kansakunnan jumalanpalveluksen keskus. " - PP, s. 292, 293.
Päivittäiset uhrit
3. Mitä uhrimenoja toimitettiin päivittäin - joka aamu ja ilta? Mikä oli Herran
tarkoitus pyhäkön ja sen palvelusten suhteen?
2. Moos. 29:38, 39, 45, 46 Ja uhraa alttarilla tämä: kaksi vuodenvanhaa karitsaa
joka päivä, ainiaan. Uhraa toinen karitsa aamulla ja toinen karitsa iltahämärässä,....
Ja minä asun israelilaisten keskellä ja olen heidän Jumalansa. Ja he tulevat
tietämään, että minä olen Herra, heidän Jumalansa, joka vein heidät pois Egyptin
maasta, asuakseni heidän keskellään. Minä olen Herra, heidän Jumalansa."
"Päivittäinen palvelus käsitti aamun ja illan polttouhrin, hyväntuoksuisen
suitsutusuhrin kultaisella alttarilla sekä tiettyjä yksilöllisiä syntiuhreja. Lisäksi
uhrattiin määrättyinä sapatteina, uudenkuun aikoina ja erikoisina juhla-aikoina....
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Joka aamu ja ilta poltettiin alttarilla vuoden vanha karitsa ja sen yhteyteen kuuluva
ruokauhri. Näin kuvattiin kansan päivittäistä pyhittäytymistä Herralle ja sen jatkuvaa
riippuvuutta Kristuksen sovitusverestä.... Pyhäkköpalveluksen yhteydessä tuli
jokaisen uhrin olla »virheetön» (2 Moos. 12: 5). Pappien oli tarkastettava kaikki
paikalle tuodut uhrieläimet ja hylätä jokainen sellainen, jossa todettiin jokin virhe.
Vain »virheetön» uhri saattoi kuvata hänen Pyhäkkö ja sen palvelukset täydellistä
puhtauttaan, joka tulisi uhraamaan itsensä virheettömänä ja tahrattomana karitsana
(ks. 1 Piet. 1:19). Apostoli Paavali käyttää näitä uhreja kuvauksenaan puhuessaan
siitä, mitä Kristuksen seuraajista pitäisi tulla. Hän sanoo: »Niin minä Jumalan
armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi,
pyhäksi,
Jumalalle
otolliseksi
uhriksi;
tämä
on teidän
järjellinen
jumalanpalveluksenne» (Room. 12: 1). Meidän tulee antautua palvelemaan Jumalaa
ja pyrkiä tekemään tämä uhrimme mahdollisimman täydelliseksi. Jumala ei hyväksy
mitään vähempää kuin parhaan mitä voimme tarjota. Ne jotka rakastavat häntä koko
sydämestään, pyrkivät antamaan hänelle elämänsä parhaan palveluksen, ja he
koettavat jatkuvasti saattaa koko olemuksensa sopusointuun niiden lakien kanssa,
jotka auttavat heitä tekemään hänen tahtoaan." -PP, s. 330, 332.
Vuotuinen sovitus
4. Mikä erityinen palvelus tapahtui sovituksen päivänä monien muiden
yksilöiden ja kansan eteen tehtyjen toimitusten lisäksi?
3. Moos. 16:15, 16, 20-22 Sitten hän teurastakoon kansan syntiuhrikauriin ja
vieköön sen verta esiripun sisäpuolelle ja tehköön sen verellä, niinkuin hän teki
mullikan verellä: pirskoittakoon sitä armoistuimelle ja armoistuimen eteen. Ja näin
hän toimittakoon pyhäkölle sovituksen israelilaisten saastaisuudesta ja heidän
rikoksistaan, olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa; näin hän tehköön myös
ilmestysmajalle, joka on heidän tykönänsä, keskellä heidän saastaisuuttansa..... Ja
kun hän on loppuun toimittanut pyhäkön ja ilmestysmajan ja alttarin sovittamisen,
tuokoon hän sen elävän kauriin. Ja Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän
kauriin pään päälle ja tunnustakoon siinä kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki
heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa, ja pankoon ne kauriin pään
päälle ja lähettäköön sen, sitä varten varatun miehen viemänä, erämaahan. Näin
kauris kantakoon kaikki heidän pahat tekonsa autioon seutuun; ja kauris
päästettäköön erämaahan.
"Kerran vuodessa, suurena sovituspäivänä, ylimmäinen pappi meni kaikkein
pyhimpään puhdistamaan pyhäkköä. Siellä toimitettu työ päätti palveluksen
vuotuisen kierron. Sovituspäivänä vietiin kaksi kaurista ilmestysmajan ovelle ja niistä
heitettiin arpaa. Toinen kauris tuli Herralle ja toinen Asaselille. Se kauris, joka
arvonnassa tuli Herralle, oli teurastettava kansan syntiuhrina. Papin oli vietävä sen
verta esiripun sisäpuolelle sekä pirskoitettava sitä armoistuimelle ja armoistuimen
eteen. Verta oli myös pirskoitettava esiripun edessä olevalle suitsutusalttarille." -S. t,
s. 419.
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Todellinen uhri synnin vuoksi
5. Keneen kaikki syntiuhrit viittasivat? Mitä tapahtuu ihmisen synneille
taivaallisen sovituksen kautta?
Jes. 53:7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin
karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä,
niin ei hän suutansa avannut.
Joh. 1:29 Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso,
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
Hepr. 5:8-10 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden,
ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille,
jotka ovat hänelle kuuliaiset, hän, jota Jumala nimittää "ylimmäiseksi papiksi
Melkisedekin järjestyksen mukaan."
"Kristus oli Karitsa, joka oli surmattu maailman perustamisesta asti. Monille on ollut
salaperäistä, miksi niin monta uhritoimitusta tarvittiin vanhassa toimituksessa, miksi
niin monta vuotavaa uhria johdatettiin alttarille. Mutta suuri totuus joka tuli pitää
ihmisten edessä ja piirtää mieliin ja sydämiin, oli tämä, 'Ilman verenvuodatusta ei ole
anteeksiantoa.' Jokaisessa vuotavassa uhrissa oli ruumiillistunut 'Jumalan Karitsa,
joka ottaa pois maailman synnit." -Seventh day Adventist Bible commentary, vol. 7.
p. 932.
Ylimmäinen pappi taivaassa
6. Kuka on meidän ylimmäinen pappimme nykyään? Missä todellinen Jumalan
Karitsa ja täydellinen Ylimmäinen Pappi toimii?
Hepr. 9:11, 12 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän
suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei
ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman
verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen
lunastuksen.
Hepr. 8:1, 2 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen
ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,
tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on
rakentanut Herra eikä ihminen.
"Nyt pappina ollessaan Kristus istuu Isänsä kanssa hänen valtaistuimellansa. Ilm. 3:
21. Iankaikkisen, itsestään olemassa olevan Jumalan kanssa istuu valtaistuimella hän,
joka kantoi meidän sairautemme ja sälytti päällensä meidän kipumme, Hän, »joka on
ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä», ja voi sen
tähden »kiusattuja auttaa». »Jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän
tykönä.» Jes. 53: 4; Hebr. 4: 15; 2: 18; 1 Joh. 2: 1. Välitystyössään hän esittää
murretun ruumiinsa ja synnittömän elämänsä. Hänen haavoitetut kätensä, puhkaistu
kylkensä ja lävistetyt jalkansa puhuvat langenneen ihmisen puolesta, jonka pelastus
ostettiin niin kalliilla hinnalla.» -S. t, s. 415
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Jatkuva esirukous
7. Palattuaan taivaaseen maanpäällisen palveluksensa ja suuren uhrinsa
antamisen jälkeen, miten Jeesus on toiminut ihmisten hyväksi? Mihin
kaikkia kannustetaan täydellä luottamuksella?
Hepr. 7:25 jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan
Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.
Hepr. 4:16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme
laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.
"Jeesus on kaikkein pyhimmässä, ilmestyäkseen meidän hyväksemme Jumalan
edessä. Siellä Hän lakkaamatta esittää kansaansa täydellisenä itsensä kautta. Mutta
vaikka meitä näin edustetaan, meidän ei tule käyttää väärin Hänen armoaan, ja tulla
varomattomaksi, piittaamattomaksi, ja täyteen itseämme. Kristus ei ole synnin
saarnaaja. Olemme täydellisiä Hänessä, hyväksyttyjä Rakastetussa, vain silloin, kun
asumme uskon kautta Hänessä." -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7.
p. 933.
"Älä anna ajatustesi velloa itsessäsi. Ajattele Jeesusta. Hän on pyhässä paikassa, ei
ylhäisessä yksinäisyydessä, vaan kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhannen
taivaallisen olennon ympäröimänä, jotka odottavat toteuttavan Mestarinsa tahdon. Ja
hän tahtoo heidän menevän ja auttavan heikointa pyhää ihmistä, joka asettaa
luottamuksensa Jumalaan. Ylhäiselle ja alhaiselle, rikkaalle ja köyhälle, on sama apu
annettavissa."- Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7. p. 933.
Lisätutkisteluksi
"»Ja Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin päälle ja tunnustakoon siinä
kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä
syntejä tahansa, ja pankoon ne kauriin pään päälle ja lähettäköön sen, sitä varten
varatun miehen viemänä, erämaahan. Näin kauris kantakoon kaikki heidän pahat
tekonsa autioon seutuun.» Kansa tunsi vapautuneensa syntiensä taakasta vasta sitten
kun kauris oli näin lähetetty pois. Jokaisen oli tutkisteltava sieluaan niin kauan kuin
sovitustyö oli käynnissä. Kaikki maiset toimet pantiin syrjään, ja koko Israelin kansa
käytti sen päivän vakavaan nöyrtymiseen Jumalan edessä, rukoukseen, paastoon ja
syvään sydämen tutkisteluun." -Patriarkat ja profeetat, s. 333, 334.
*****
3
Sapattina 16. tammikuuta 2016

2300 päivää
"Mutta sellaiset aiheet, kuten pyhäkkö 2300:n päivän yhteydessä, Jumalan käskyt ja
Jeesuksen usko, ovat täydellisesti tarkoitetut luomaan valoa adventtiliikkeeseen,
ilmaisemaan nykyisen kantamme, vakaannuttamaan epäilevän uskoa, ja
varmentamaan ihanaa tulevaisuudentoivoamme. Olen monesti nähnyt, että nämä ovat
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pääkysymyksiä, joista lähettiläiden tulisi puhua." -H. k, s. 72, 72.
Pienen sarven tuhotyö
1. Mikä voima profeetta Danielille näytettiin näyssä? Mitä tuhoisaa,
pyhäinhäpäisevää ennustus julisti sen tekevän olemassaolonsa aikana?
Dan. 8:9-12 Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi
suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan maahan päin. Ja se kasvoi taivaan
sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi
niitä. Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin pois
jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin. Myös sotajoukko
jokapäiväisen uhrin lisäksi annettiin rikollisesti alttiiksi tuholle. Se sarvi heitti
totuuden maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi.
"Tämän pienen sarvi täytyy ymmärtää merkitsevän Roomaa koko historiansa aikana,
käsittäen sen molemmat vaiheet, pakanallisen ja kirkollisen." -Uriah Smith, The
Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 159.
"Tärkeimpiä syitä oikean seurakunnan eroamiseen Rooman kirkosta oli viimeksi
mainitun viha raamatullista lepopäivää kohtaan. Paavikunta heitti totuuden maahan,
kuten Raamatussa oli ennustettu. Jumalan laki tallattiin alas tomuun, samalla kun
ihmisten perimätietoja ja tapoja korotettiin. Paavin vallan alla olevat seurakunnat
pakotettiin jo varhain kunnioittamaan sunnuntaita pyhäpäivänä. Vallitsevien
erehdysten ja taikauskon keskellä monet Jumalan todellisen kansankin jäsenet
hämmentyivät niin, että samalla kuin viettivät sapattia, jättivät myös sunnuntaityön.
Mutta tämä ei tyydyttänyt paavillisia johtajia. He eivät vaatineet ainoastaan
sunnuntain pyhittämistä vaan myös sapatin alentamista arkipäiväksi; ja he tuomitsivat
mitä ankarimmin niitä, jotka uskalsivat sitä kunnioittaa. Vain pakenemalla pois
Rooman vallan alueelta saattoi rauhassa noudattaa Jumalan lakia." -S. t, s. 68.
Taivaallisen pyhäkön puhdistaminen
2. Kuinka kauan pieni sarvi tulisi toimimaan? Mitä tulisi tapahtumaan
taivaallisessa pyhäkössä 2300 profeetallisen päivän lopussa?
Dan 8:13, 14 Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan, ja toinen pyhä sanoi sille,
joka puhui: "Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky jokapäiväisestä uhrista ja
kauhistavasta rikoksesta: pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta tallattavaksi?"
Ja hän sanoi minulle: "Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö
asetetaan jälleen oikeuteensa."
"Ennustuksessa mainittujen 2300 päivän päättyessä vuonna 1844 ei maan päällä ollut
mitään pyhäkköä, sillä maallinen pyhäkkö oli lakannut olemasta aikoja sitten. Siten
ennustuksen sanat: »Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö
asetetaan jälleen oikeuteensa» [engl. kään. muk.: »sitten pyhäkkö puhdistetaan»]
epäilemättä tarkoittavat taivaassa olevaa pyhäkköä.... Mutta, on vielä vastattava mitä
tärkeimpään kysymykseen: Mitä pyhäkön puhdistaminen merkitsee? Vanhan
testamentin kirjoitukset osoittavat, että sellainen toimitus oli maallisen pyhäkön
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yhteydessä. Mutta onko taivaassa mitään puhdistettavaa? Hebrealaiskirjeen 9.
luvussa puhutaan selvästi sekä maallisen että taivaallisen pyhäkön puhdistamisesta.
Siellä sanotaan: »Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman
verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista. On siis välttämätöntä, että taivaallisten
kuvat tällä tavalla puhdistetaan (eläinten verellä), mutta että taivaalliset itse
puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä» (Hebr. 9: 22, 23), nimittäin Kristuksen
kalliilla verellä." -S. t, s. 416
Päivä vuodesta -periaate
3. Miten Raamatun jakeet esittävät profeetallisen "päivä vuodesta" periaatteen
- yksi päivä ennustuksessa vastaa yhden vuoden kulumista? Miten kauan
tämän periaatteen mukaan 2300 päivää kestäisi?
4. Moos. 14:34 Niinkuin te neljäkymmentä päivää vakoilitte maata, niin saatte nyt,
päivä vuodeksi luettuna, neljäkymmentä vuotta kärsiä pahoista teoistanne ja tulla
tuntemaan, mitä se on, että minä käännyn teistä pois.
Hes. 4:6 Ja kun olet saanut ne päättymään, on sinun pantava maata toistamiseen,
oikealle kyljellesi, ja kannettava Juudan heimon syntivelkaa neljäkymmentä päivää;
päivän kutakin vuotta kohti minä olen sinulle pannut.
"Miller huomasi, että vertauskuvallisessa profetiassa päivä merkitsee vuotta. 4 Moos.
14: 34; Hes. 4: 6. Hän näki, että mainitut 2300 profeetallista päivää, eli kirjaimellista
vuotta, ulottuivat paljon pitemmälle kuin juutalaisille määrätty aika, eivätkä siis
voineet tarkoittaa vanhan liiton pyhäkköä." -S. t, s. 310.
2300:n päivän alku
4. Millä profeetallisella aikakaudella 2300:n päivän pitkä aikakausi alkoi? Kuka
tultaisiin voitelemaan seitsemänkymmenen profeetallisen viikon lopussa?
Dan. 9:24 Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle
kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot
sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä
vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.
"Se sana, joka tässä on käännetty sanalla »säädetty», merkitsee kirjaimellisesti
»leikattu». Enkeli sanoi, että 70 viikkoa, jotka merkitsevät 490 vuotta, oli leikattu
erikoisesti juutalaisille kuuluviksi. Mutta mistä ne oli leikattu? Koska nuo 2300
vuorokautta ovat ainoa kahdeksannessa luvussa mainittu ajanjakso, täytyy 70 viikon
olla leikattu siitä. 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." -S. t, s. 312.
5. Mikä oli aloituspäivämäärä seitsemällekymmenelle viikolle, ja siten myös
2300:lle vuodelle? Milloin Jerusalemin jälleenrakennusmääräys annettiin?
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Dan. 9:25 Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on
jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän
vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan
toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.
Esra 7:6-8 tämä Esra lähti Baabelista. Hän oli kirjanoppinut, perehtynyt Mooseksen
lakiin, jonka Herra, Israelin Jumala, oli antanut. Ja kuningas antoi hänelle kaikki,
mitä hän halusi, koska Esran päällä oli Herran, hänen Jumalansa, käsi. Myös
israelilaisia ja pappeja, leeviläisiä, veisaajia, ovenvartijoita ja temppelipalvelijoita
lähti Jerusalemiin kuningas Artahsastan seitsemäntenä hallitusvuotena. Ja hän tuli
Jerusalemiin viidennessä kuussa kuninkaan seitsemäntenä hallitusvuotena.
"2300:n päivän on havaittu alkaneen, kun Artaxerxeen käsky Jerusalemin
jälleenrakentamisesta pantiin täytäntöön syksyllä 457 eKr.." -The Faith I Live By, p.
208.
"Ottaen tämän aloituspisteeksi, oli olemassa täydellinen harmonia kaikkien
tapahtumien soveltamisessa, joita ennustettiin sen ajan kuvauksissa (Dan. 9:25-27.)...
Seitsemänkymmentä viikkoa, tai 490 vuotta, olivat erityisesti Juutalaisia varten.
Tämän aikakauden loputtua kansakunta sinetöi Kristuksen kieltämisensä vainoamalla
Hänen opetuslapsiaan, ja apostolit kääntyivät pois juutalaisuudesta 34 jKr.
Ensimmäisten 490:n vuoden päätyttyä 2300:sta, 1810 vuotta jäisi jäljelle. Vuodesta
34 jKr., 1810 vuotta ulottuu vuoteen 1844. 'Silloin,' sanoi enkeli, 'Pyhäkkö tullaan
puhdistamaan." -The Faith I live By, s. 208.
2300 päivän päättyminen ja taivaallisen pyhäkön puhdistaminen
6. Minä vuonna 2300 päivän aikakausi päättyisi, kun se alkoi 457 eKr?
Mikä alkoi silloin taivaallisessa pyhäkössä, joka tulisi päättämään Kristuksen
välitystyön?
Dan. 8:14. Ja hän sanoi minulle: "Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten
pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa."
Hebr. 9:22, 23 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman
verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista. On siis välttämätöntä, että
taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan
paremmilla uhreilla kuin nämä.
“2300 päivän on todettu alkaneen, kun Artaxerxes antama käsky Jerusalemin
uudelleenrakentamisesta pantiin täytäntöön syksyllä 457 eKr. Ottaen tämän
aloituspisteeksi, oli olemassa täydellinen harmonia kaikkien tapahtumien
soveltamisessa, joita ennustettiin sen ajan kuvauksissa (Dan. 9:25-27.)...
Seitsemänkymmentä viikkoa, tai 490 vuotta, olivat erityisesti Juutalaisia varten.
Tämän aikakauden loputtua kansakunta sinetöi Kristuksen kieltämisensä vainoamalla
Hänen opetuslapsiaan, ja apstolit alkoivat saarnata pakanoille 34 jKr. Ensimmäisten
490:n vuoden päätyttyä 2300:sta, 1810 vuotta jäisi jäljelle. Vuodesta 34 jKr., 1810
vuotta ulottuu vuoteen 1844. 'Silloin,' sanoi enkeli, 'Pyhäkkö tullan puhdistamaan."
-The Faith I live By, s. 208.
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"Kuten pappi meni kaikkein pyhimpään kerran vuodessa puhdistaakseen maallisen
pyhäkön, samoin Jeesuskin meni taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimpään Dan.
8:nnessa luvussa ilmoitetun 2300 päivän päätyttyä vuonna 1844, toimittaakseen
lopullisen sovituksen kaikkien niiden edestä, jotka ovat käyttäneet hyväkseen hänen
välitystyötään, puhdistaakseen siten pyhäkön." -H. k, s. 281.
Ennustus lopun ajalle
7. Mikä vahvistus meillä on siitä, että tämä ennustus 2300:sta päivästä ja
pyhäkön puhdistamisesta on tarkoitettu meidän ajallemme? Miten ennustus
esittää tämän?
Dan. 8:17, 26 Silloin hän tuli aivan lähelle sitä paikkaa, jossa minä seisoin; ja hänen
tullessansa minut valtasi pelko, ja minä lankesin kasvoilleni. Ja hän sanoi minulle:
"Tarkkaa, ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa." .... Ja näky illoista ja
aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukitse näky, sillä se tarkoittaa kaukaista
aikaa."
"Näin pitkälle ennustuksen jokainen yksityiskohta on tarkalleen toteutunut; ja on
selvästi todettu, että ennustuksessa mainitut 70 viikkoa alkoivat vuonna 457 eKr. ja
päättyivät vuonna 34 jKr. Tämän nojalla voi helposti laskea 2300 päivän
päättymisajan. Kun 70 viikkoa — 490 päivää — leikataan 2300 päivästä, jää jäljelle
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.
Lisätutkisteluksi
Luuk. 13:32, 33.
"Kahdeksantoista vuosisataa tämä papillinen toimitus jatkui pyhäkön ensimmäisessä
osassa. Kristuksen veri, joka vuodatettiin katuvaisten uskovaisten puolesta, takasi
heille anteeksiannon ja hyväksynnän Isän edessä, vaikka heidän syntinsä pysyivät
taivaan kirjoissa. Niin kuin tavallisessa palveluksessa, siellä oli sovitustyö vuoden
lopulla, joten ennen kuin Kristuksen toiminta Ihmisen lunastamiseksi on täyttynyt,
tehdään sovitustyö synnin poistamiseksi pyhäköstä. Tämä on palvelus, joka alkoi,
kun 2300 päivää päättyi. Sinä aikana ... Ylimmäinen pappimme astui kaikkein
pyhimpään, suorittaakseen juhlallisen työnsä viimeisen osan - puhdistaakseen
pyhäkön...." -The Faith I Live By, s. 207.
*****
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4
Sapattina 23. tammikuuta 2016

Evankeliumin saarnaaminen
"Kaiken oikean uskon ydin on tehdä oikea asia oikeaan aikaan. Jumala on suuri
mestarirakentaja, ja kaitselmuksensa avulla Hän valmistaa tietä työnsä päättämistä
varten. Hän antaa mahdollisuuksia, avaa vaikuttamisen keinoja ja kanavoi
työskentelyä. Jos hänen kansansa katsoo kaitselmuksen merkkejä ja on valmiina
yhteistyöhön Hänen kanssaan, he tulevat saamaan paljon aikaan. Heidän
pyrkimyksensä, oikein suunnattuina, tulevat tuottamaan satakertaisesti suuremmat
tulokset, kuin mitä voidaan saavuttaa samoin keinoin ja puittein toisella kanavalla,
jossa Jumala ei työskentele niin näkyvästi. Työmme on uudistavaa, ja on Jumalan
tarkoitus, että työn erityislaatuisuus kaikilla osa-alueilla tulee olemaan esimerkkinä
ihmisille." -Testimonies for the Church, vol. 6, s. 24, 25.
Evankeliumin alku
1. Miten Johannes Kastaja toimitti lähetystehtäväänsä Juudean erämaassa?
Mikä toiminta luonnehti Jeesuksen työtä heti Hänen toimintansa alusta
lähtien?
Matt. 3:1, 2 Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi taivasten valtakuntaa
Juudean erämaassa ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut
lähelle."
Matt. 4:17 Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus,
sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle."
"Katukaa, katukaa, oli viesti jota Johannes Kastaja toisti autiomaassa. Kristuksen
sanoma ihmisille oli, 'Paitsi, jos kadutte, te kaikki tulette tuhoutumaan.' Luuk. 13:15.
Ja apostoleitta käskettiin saarnaamaan kaikkialla, että ihmisten tulisi katua."
-Evangelism, s. 179.
"Hän oli toiminut siellä muutamia kuukausia ennen kuin hän piti vuorisaarnan. Hän
oli julistanut kaikkialla sanomaa lähelle tulleesta taivaan valtakunnasta (Matt. 4:17).
Sanoma oli kiinnittänyt kaikkien ihmisluokkien huomion ja ruokkinut heidän
kunnianhimoisia toiveitaan. Uuden opettajan maine oli levinnyt Palestiinan
ulkopuolelle asti, ja johtohenkilöiden asenteesta huolimatta uskottiin laajalti, että
tämä saattaisi olla odotettu Vapauttaja. Suuret joukot seurasivat Jeesusta, ja kansan
innostus oli korkealla." -V. s, s. 11.
Opetuslasten lähettäminen saarnaamaan evankeliumia
2. Minkä tärkeän tarpeen Jeesus näki katsoessaan henkisesti kypsiä peltoja,
valmiina sadonkorjuuseen? Koulutettuaan opetuslapsiaan, mille tehtävälle
Hän lähetti heidät?
Matt. 9:36-38 Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat
nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi
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opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon
Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."
Matt. 10:5-7 Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: "Älköön tienne
viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan
menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. Ja missä kuljette,
saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle.'
"Toimintansa aikana Jeesus oli jatkuvasti tähdentänyt opetuslapsille, että heidän tuli
olla yhtä hänen kanssaan hänen pyrkiessään vapauttamaan maailmaa synnin
orjuudesta. Kun hän lähetti ensin kaksitoista ja myöhemmin seitsemänkymmentä
julistamaan Jumalan valtakuntaa, hän opetti heille, että heidän tuli levittää toisille
tietoa siitä, mitä hän oli ilmoittanut heille. Kaikessa toiminnassaan hän harjoitti heitä
henkilökohtaiseen työhön, joka laajenisi heidän joukkonsa kasvaessa ja lopulta
saavuttaisi maan ääret. Viimeisenä opetuksena seuraajilleen hän sanoi, että heille oli
uskottu ilosanoma pelastuksesta julistettavaksi maailmalle." -Apostolien teot, s. 28.
3. Jeesuksen opetuslasten määrän kasvaessa, mihin työhön Hän koulutti heitä?
Mitä he kokivat?
Luuk. 10:1, 17 Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät
kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä...
Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat
meille alamaiset sinun nimesi tähden."
"Kutsuen kaksitoista opetuslastaan ympärilleen Jeesus käski heidän kaksittain mennä
kyliin ja kaupunkeihin. Ketään ei lähetetty yksin, vaan veli veljen, ystävä ystävän
kanssa. Näin he voivat auttaa ja rohkaista toisiaan, neuvotella ja rukoilla yhdessä, ja
toisen voima täydensi toisen heikkoutta. Samalla tavalla Hän myöhemmin lähetti ne
seitsemänkymmentä. Vapahtajan tarkoitus oli, että evankeliumin sanansaattajat tällä
tavoin työskentelisivät yhdessä. Meidän aikanamme evankeliumityö olisi paljon
menestyksellisempää, jos tätä esimerkkiä tarkemmin seurattaisiin." -AT, s. 329.
Evankeliumi sanoman tarkoitus saavuttamaan koko maailma
4. Miten kauas ikuisen evankeliumin saarnaamisen tuli ulottua Vapahtajan
suuren ennustuksen mukaan? Mihin kutsuun tämä on verrattavissa?
Matt. 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa
maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.
Matt. 22:9, 10 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.' Ja
palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että
hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita.
"Viinitarha kattaa koko maailman, ja sen jokaisessa kolkassa tehdään työtä. On
paikkoja, jotka ovat nyt moraalisia erämaita, ja näistä tulisi tulla Herran puutarhoja.
Maapallon autiomaat tulee viljellä, jotta ne voisivat kukkia ja kukoistaa ruusun lailla.
Pyhän Hengen innoittamien miesten tulee tehdä työtä uusilla alueilla. Uusia kirkkoja
täytyy perustaa, uusia seurakuntia järjestää. Tähän aikaan jokaisessa kaupungissa ja
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maan syrjäisissä kolkissa pitäisi olla ajankohtaisen totuuden edustajia. Koko maan
tulee valaistua Jumalan totuuden kirkkaudella. Valon tulee loistaa kaikkiin maihin ja
kaikille kansoille. Ja niistä, jotka ovat saaneet valon, sen tulee loistaa eteenpäin.
Aamutähti on noussut yllemme, ja meidän tulee loistaa sen valoa niiden polulle, jotka
ovat pimeydessä. Kriisi on yllämme. Meidän täytyy nyt Pyhän Hengen voimalla
julistaa mahtavia totuuksia näille viimeisille päiville. Ei kestä kauaa, ennen kuin
kaikki ovat kuulleet varoituksen ja tehneet päätöksensä. Silloin tulee loppu."
-Testimonies for the Chruch, vol. 6, s. 24.
Seurakunnan suuri tehtävä
5. Minkä tehtävän Jeesus uskoi opetuslapsilleen ja seurakunnalle kaikkina
aikoina aiemman ennustuksen mukaan? Mitä tulee tapahtumaan
evankeliumin viimeisessä vaiheessa?
Matt. 28:18-20 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on
annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."
Mark. 16:15-18. Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei
usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat:
minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin
käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat
kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."
"Opetuslasten saama evankeliumin lähetystehtävä on Kristuksen valtakunnan
lähetysohjelman suuri perustuskirja. Heidän tuli työskennellä vakavasti sielujen
hyväksi ja esittää armon kutsu kaikille. Heidän ei tullut odottaa ihmisten tulevan
heidän luokseen, vaan heidän tuli viedä sanomansa ihmisten luo." -Ap. teot, s. 25.
"Tehtävä, joka annettiin opetuslapsille, on annettu myös meille. Tänään, kuten
silloinkin, ristiinnaulittu ja ylösnoussut Vapahtaja tulee ylentää niitten eteen, jotka
ovat vailla Jumalaa ja vailla toivoa maailmassa. Herra kutsuu saarnaajia, opettajia ja
evankelistoja. Ovelta ovelle Hänen palvelijansa levittävät pelastuksen sanomaa.
Kaikille kansoille, heimoille ja kielille tulee julistaa, Kristuksen anteeksiannon
sanomaa. Sanomaa ei tulla julistamaan heikosti ja elottomasti, vaan selkeällä,
päättäväisellä äänellä. Sadat odottavat varoitusta paeta henkensä edestä. Maailman
täytyy nähdä kristityissä todiste kristinuskon voimasta. Eikä vain jossain päin, vaan
kaikkialla maailmassa, tarvitaan armon sanomaa." -Gospel Workers, s. 29.
Evankeliumin saarnaajan siunaus
6. Mikä suuri lupaus liittyy pelastussanoman saarnaamiseen?
Ap.t. 2:16-18 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: 'Ja on
tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken
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lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä
näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni
päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
Ap.t. 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja
aina maan ääriin saakka."
"Jumalan palvelijat, joiden kirkastuneet kasvot loistavat pyhästä innostuksesta,
kiiruhtavat paikasta paikkaan, julistaen taivaan sanomaa. Tuhannet äänet kaikkialla
maan päällä kuuluttavat varoitusta. Ihmeitä tehdään, sairaita parannetaan ja
tunnusteot seuraavat uskovaisia. Mutta saatanakin vaikuttaa valheen voimalla ja
ihmeillä, saattaen tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ilm. 13:
13. Siten maan asukkaat saatetaan valitsemaan kantansa." -S. t, s. 595.
"Jumala itse tekee valmistelut joka sielulle, joka kääntyy Herran puoleen päästäkseen
Hänen kanssaan yhteistyöhön. Pyhästä Hengestä tulee Hänen voimansa." -My Life
Today, s. 47.
"Tarvitsemme Hengen voimaa. Se voi tehdä hyväksemme enemmän minuutissa kuin
voimme ikinä saavuttaa puhumalla." -My Life Today, s. 47.
7. Mikä riemu odottaa niitä, jotka levittävät hyvää uutista ja johtavat sieluja
Kristuksen tykö?
Jes. 52:7 Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa
rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: "Sinun
Jumalasi on kuningas!"
Ps. 126:5, 6 Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun
kylvösiemenen vievät; he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat.
Dan. 12:3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta
vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.
"Kääntynyt sielu elää Kristuksessa. Hänen pimeytensä lähtee pois, ja uusi ja
taivaallinen valo loistaa hänen sieluunsa. 'Se joka voittaa sieluja, on viisas.' 'Ja ne,
jotka ovat viisaita, tulevat loistamaan taivaankannessa; ja ne, jotka käännyttävät
monta oikeamielisyyteen, ovat tähtiä iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen.' Se mikä
tehdään Jumalan ja ihmisen yhteistyöllä, ei tule ikinä tuhoutumaan, vaan kestää
ikuiset aikakaudet. Joka tekee Jumalasta viisautensa, joka kasvaa täyteen miehen
mittaan Kristuksessa Jeesuksessa, tulee seisomaan kuninkaiden edessä, niin
kutsuttujen maailman suurmiesten edessä, ja ylistää Häntä, joka kutsui hänet pois
pimeydestä ihmeelliseen valoonsa." -Fundamentals of Christian Education, s. 199.
Lisätutkisteluksi
"'Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille.' (Mark. 16:15), on Kristuksen käsky hänen seuraajilleen. Ei sillä,
että jokaisesta pitäisi tulla pappi tai lähetyssaarnaaja sanan tavallisessa
merkityksessä; mutta kaikki voivat olla työntelijöitä Hänen kanssaan levittäen
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'ilosanomaa' kanssaihmisilleen. "Kaikille, suurille ja pienille, oppineille ja
oppimattomille, vanhoille ja nuorille, käsky on annettu." -Education, s. 264.
"Kristus odottaa kaivaten, että Häntä tuotaisiin esille Hänen seurakunnassaan. Kun
Vapahtajan luonne tulee olemaan täydellisesti jäljennetty Hänen kansassaan, Hän
tulee ottamaan omansa. Jokaisen Kristityn etuoikeus on, ei vain odottaa, vaan myös
nopeuttaa Herramme tulemista. Jos kaikki, jotka julistavat Hänen nimeään,
kantaisivat hedelmää Hänen kunniakseen, kuinka pian koko maailma olisi kylvetty
evankeliumin siemenillä! Viimeinen sato korjattaisiin pian, ja Kristus tulisi."
-Counsels to Parents, Teachers and Students, s. 324.
*****
5
Sapattina 30.1.2016

Varat evankeliumin levittämiseen
"Jumala on tehnyt ihmisistä taloudenhoitajiaan. Hän on uskonut heidän hoitoonsa
omaisuutta, jolla hän toivoo heidän levittävän evankeliumia. Ja omaisuutensa
uskollisille hoitajille hän uskoo yhä enemmän hoidettavaa. Herra sanoo: »Minä
kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat» (1 Sam. 2: 30). »Iloista antajaa Jumala
rakastaa», ja lupauksensa mukaan hän siunaa kansaansa, kun se kiitollisin mielin tuo
hänelle uhrilahjansa, »ei surkeillen eikä pakosta». »Tuokaa täydet kymmenykset
varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua,
sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille
siunausta ylenpalttisesti» (Mal.3: 10)." -PP, s. 512, 513.
Kaiken alkulähde
1. Kenelle maa ja kaikki, mitä siinä on, kuuluu? Minkä etuoikeuden Hän on
suuressa rakkaudessaan ja anteliaisuudessaan antanut.
5. Moos. 10:14 Katso, taivaat ja taivasten taivaat, maa ja kaikki, mitä siinä on, ovat
Herran, sinun Jumalasi.
Ps. 24:1 Daavidin virsi. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne,
jotka siinä asuvat.
Ps. 8:6-8 Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal'olennon, sinä seppelöitsit hänet
kunnialla ja kirkkaudella; panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen
jalkainsa alle: lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet,
"Vaikkakin lähes koko maailma rikkauksineen ja aarteineen on jumalattomien
ihmisten hallussa, se kuuluu Jumalalle. 'Maa on Herran, ja sen sisältö kaikkinensa
myös.' 'Hopea on minun, ja kulta on minun, sanoo herrain Herra.' 'Minun ovat kaikki
metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat . Tiedän kaikki vuorten linnut; ja peltojen
villipedot ovat minun. Jos olisin nälkäinen, en kertoisi teille; sillä maailma on minun,
ja sen sisältö kaikkinensa.' Jotta kristityt saattaisivat käsittää yhä täydellisemmin, että
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on heidän etuoikeutensa ja velvollisuutensa, vaaliessaan oikeita periaatteita, hyötyä
jokaisesta taivaan lähettämästä mahdollisuudesta edistää Jumalan valtakuntaa tässä
maailmassa." -Christian Service, s. 168.
"Hän »antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken» (Ap.t. 17: 25). Herra sanoo:
»Minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat» (Ps. 50: 10). »Minun
on hopea, ja minun on kulta» (Hagg. 2: 8). Ihmiset saavat Jumalalta voimansa
rikkauden hankkimiseen (5 Moos. 8: 18)." -PP, s. 508, 509.
Herran työhön varattu kymmenys
2. Minkä osan kansansa tuloista Jumala varasi itselleen alusta alkaen? Mihin
kymmenyksiä käytettiin muinaisessa Israelissa?
3. Moos. 27:30, 32 Kaikki maan kymmenykset, sekä pellon viljasta että puiden
hedelmistä, ovat Herran omat, pyhä lahja Herralle... Ja kaikki kymmenykset
raavaskarjasta ja pikkukarjasta, joka kymmenes eläin kaikesta, mikä kulkee
paimenen sauvan alitse, olkoot pyhä lahja Herralle.
4. Moos. 18:21 Mutta leeviläisille minä annan kaikki kymmenykset Israelissa
perintöosaksi, palkkana siitä palveluksesta, jonka he toimittavat ilmestysmajassa.
"Heprealaisessa yhteiskunnassa kymmenes kansan tuloista erotettiin tukemaan
julkista Jumalan palvontaa." -PP, s. 525.
”Jumalan suunnitelma
kymmenysjärjestelmässä on kaunis kaikessa
yksinkertaisuudessaan ja tasapuolisuudessaan. Kaikki voivat noudattaa sitä rohkeasti
uskossa, sillä sen alkuperä on jumalallinen. Siinä on yhdistyneenä yksinkertaisuus ja
hyödyllisyys, eikä sen ymmärtämiseen ja noudattamiseen tarvita oppineisuutta.
Kaikki voivat tuntea, että saavat olla osana viemässä eteenpäin ihanaa
pelastussanomaa. Jokainen mies, nainen ja nuori voi tulla aarteeksi Herralle ja
kartuttaa varoja. Apostoli sanoo: 'Antakoon kukin varastoon sen verran, mitä Jumala
on antanut hänelle menestystä.'” T. 3
"Kymmenysten ja uhrilahjojen järjestelmän tarkoituksena oli painaa ihmisten mieleen
se suuri totuus, että Jumala on luotujensa kaiken siunauksen lähde ja että ihmisen tuli
olla kiitollinen hänelle kaikesta hänen huolenpidostaan ja hyvistä lahjoistaan." -PP, s.
508.
Kymmenysjärjestelmän vahvistaminen
3. Miten Jeesus ja apostolit vahvistivat periaatteen kymmenysten ja uhrilahjojen
palauttamisesta Herralle?
Matt. 23:23 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte
kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä
laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa,
eikä noitakaan sikseen jättää.
Hepr. 7:1, 2, 4, 8 Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman,
pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja
siunasi hänet; jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi,
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niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi
vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas"; .... Mutta kieltämätöntä on, että
halvempi saa siunauksen paremmaltaan. Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat
kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän.
"Näillä sanoillaan Kristus jälleen tuomitsee pyhien velvollisuuksien väärinkäytön.
Hän ei syrjäytä itse velvollisuutta. Kymmenysjärjestelmä oli Jumalan- säätämä, ja
sitä oli noudatettu aikojen alusta asti. Aabraham, uskovaisten isä, maksoi
kymmenykset kaikesta, mitä hän omisti.... Kaikki Jumalan määräykset ovat
johdonmukaisia. Kristus tunnusti kymmenysten maksamisen velvollisuudeksi, mutta
Hän osoitti, ettei sillä voinut puolustaa muiden velvollisuuksien laiminlyömistä.
Fariseukset maksoivat hyvin tarkat kymmenykset puutarhakasveista, kuten mintuista,
tilleistä ja kuminoista, koska se ei maksanut heille paljon ja antoi heistä sen
käsityksen, että he olivat tarkkoja ja hurskaita. Samalla heidän turhat määräyksensä
rasittivat kansaa ja hävittivät kunnioituksen tätä Jumalan itsensä määräämää
järjestelmää kohtaan. Ne täyttivät ihmisten mielen joutavalla hiustenhalkomisella ja
käänsivät heidän huomionsa pois tärkeistä totuuksista. Sellaiset tärkeät asiat kuin
oikeus, laupeus ja uskollisuus jätettiin sikseen. »Näitä tulisi noudattaa», sanoi Jeesus,
»eikä noitakaan sikseen jättää»." -AT, s. 592.
Tukea evankeliumin saarnaajille
4. Mikä on välttämätöntä Uuden Testamentin aikana tukemaan evankeliumin
saarnaamista?
1 Kor. 9:13, 14 Ettekö tiedä, että ne, jotka hoitavat pyhäkön toimia, saavat
ravintonsa pyhäköstä, ja jotka ovat asetetut uhrialttarin palvelukseen, saavat osansa
silloin kuin alttarikin? Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain
tulee saada evankeliumista elatuksensa.
2 Kor. 11:8, 9 Muita seurakuntia minä riistin, ottaessani heiltä palkkaa palvellakseni
teitä. Kun olin teidän luonanne ja kärsin puutetta, en rasittanut ketään. Sillä mitä
minulta puuttui, sen täyttivät veljet, jotka tulivat Makedoniasta; ja kaikessa minä
varoin olemasta teille rasitukseksi, ja olen vastakin varova.
"Apostoli viittasi tässä Herran suunnitelmaan, jonka mukaisesti huolehdittiin
temppelissä palvelevien pappien toimeentulosta. Ne, jotka erotettiin tähän pyhään
virkaan, saivat tukea veljiltään, joille he välittivät hengellisiä siunauksia. »Onhan
niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä
kansalta» (Hebr. 7: 5). Herra valitsi Leevin sukukunnan pyhiin virkoihin, jotka
liittyivät temppeliin ja pappeuteen. Papista sanottiin: »Hänet Herra, sinun Jumalasi,
on valinnut että hän ja hänen poikansa alati seisoisivat ja palvelisivat Herran
nimessä» (5 Moos. 18: 5). Yhden kymmenesosan kaikista tuloista Herra vaati
omakseen, ja tuon kymmenyksen pidättämistä hän piti riistämisenä. Juuri tähän
papiston elatusta koskevaan suunnitelmaan Paavali viittasi sanoessaan: »Samoin
myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista
elatuksensa.» Ja myöhemmin, kirjoittaessaan Timoteukselle, apostoli sanoi:
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»Työmies on palkkansa ansainnut» (ITim. 5: 18). " -Ap. teot, s. 256.
Ensimmäiset hedelmät ja lahjat
5. Mikä Raamatussa opetetaan Jumalan ensimmäisiin hedelmiin ja lahjoihin
liittyen?
Sananl. 3:9 Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta,
Ps.96:8 Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, tuokaa lahjoja, tulkaa hänen
esikartanoihinsa.
1 Kor. 16:1 Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin,
kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille.
"Herra ei ainoastaan pidä kymmenyksiä omanaan, vaan hän kertoo, miten ne tulisi
panna syrjään häntä varten. Hän sanoo: 'Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja
kaiken satosi parhaimmasta.' Tämä ei opeta meitä käyttämään varojamme omiin
tarpeisiimme ja tuomaan loput Herralle, vaikka ne muulla tavalla olisivatkin
rehelliset kymmenykset. Pantakoon Jumalan osuus ensin erilleen. Pyhän Hengen
apostoli Paavalin kautta antaman ohjeet lahjoista esittävät myös kymmenysten
maksamiseen soveltuvan periaatteen: 'Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon
jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan.' Tässä
tarkoitetaan sekä vanhempia että lapsia." Kodin ihanteita, s.363, 364.
"Jumala siunaa ihmisiä omaisuudella, ja hän tekee näin, jotta he kykenisivät
tukemaan hänen asiansa eteenpäin viemistä. Hän lähettää auringonpaisteen ja sateen.
Hän saattaa kasvillisuuden kukoistamaan. Hän antaa terveyttä ja kykyä hankkia
varoja. Kaikki siunauksemme tulevat hänen anteliaasta kädestään. Hän haluaisi
ihmisten osoittavan puolestaan kiitollisuutta palauttamalla hänelle osan
kymmenyksinä ja uhreina. Jos varoja virtaisi rahastoon tämän jumalallisesti säädetyn
suunnitelman mukaisesti — kymmenykset kaikista tuloista ja runsaat uhrilahjat —
niin Herran työ saisi tukea ylenpalttisesti." -Ap. teot, s. 59.
Lupauksia siunauksista
6. Mitä suuria siunauksia on luvattu niille, jotka uskollisesti palauttavat
Herralle kymmenykset ja uhrilahjat? Mitä tapahtui, kun ihmiset iloiten
antoivat ensimmäiset hedelmänsä, kymmenykset ja lahjat Herralle?
Mal. 3:10-12 Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun
huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti
minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Ja
minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne
hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra
Sebaot. Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat, sillä te tulette olemaan ihasteltu
maa, sanoo Herra Sebaot.
"Heprealaisilta vaaditut suoritukset uskonnollisiin ja hyväntekeväisyystarkoituksiin
vastasivat yhteensä täyttä neljännestä heidän tuloistaan. Näin raskaan verotuksen
heidän varoistaan olisi luullut köyhdyttävän heitä, mutta näiden säädösten
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tunnollinen noudattaminen oli päinvastoin yhtenä heidän menestyksensä
edellytyksenä. Heidän kuuliaisuutensa ehdolla Jumala antoi heille tämän lupauksen:
»Minä karkotan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää,
eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön. Ja teidän onneanne kiittävät
kaikki pakanat, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot» (Mal. 3:
11)." -PP, s. 510.
7. Mikä on perusta jumalalliselle periaatteelle, että on siunatumpaa antaa kuin
ottaa? Miten käy niille, jotka kylvävät ylenpalttisesti?
Ap.t. 20:35 Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee
huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi:
'Autuaampi on antaa kuin ottaa.'"
2. Kor. 9:6, 7 Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka
runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niinkuin hänen
sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.
"Ne, jotka ymmärtävät riippuvaisuutensa Jumalasta, tuntevat velvollisuudekseen olla
rehellisiä kanssaihmisilleen, ja ennen kaikkea, heidän täytyy olla rehellisiä Jumalalle,
jolta kaikki elämän siunaukset tulevat. Kymmenyksiin ja lahjoihin liittyvien,
Jumalalta tulleiden nimenomaisten käskyjen laiminlyöminen rekisteröidään taivaan
kirjoissa Häneltä ryöstämiseksi." -Child Guidance, s. 152.
"Tämä ei ole ihmisen pyyntö; se on yksi jumalan määräyksistä, jolla Hänen työtänsä
voidaan ylläpitää ja viedä eteenpäin maan päällä. Jumala auttakoon meitä katumaan.
'Palauttakaa minulle.' Hän sanoo, 'ja minä tulen palauttamaan teille.' Niille jotka
haluavat tehdä velvollisuutensa, kaikki on selvästi kirjoitettu tässä jakeessa. Kukaan
ei voi selittelemällä jättää maksamatta kymmenyksiään ja lahjojaan Herralle."
-Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 307.
Jumala antaa jatkuvasti
8. Seuraten antamisen taivaallista periaatetta, mitä muita suurenmoisia lahjoja
Herra on antanut elämän ja aineellisten etujen lisäksi?
2 Piet. 1:3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä
elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut
meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä.
Room. 8:32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi
kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin
hänen kanssansa?
"Nuorten herkässä mielessä täytyisi jatkuvasti pitää se seikka, että Jumala antaa
jatkuvasti siunauksiaan Hänestä riippuvaisille lapsilleen, auringonpaisteessa ja
sadekuuroissa, jotka saavat kasvuston kasvamaan ja maan tuottamaan satoa ihmisten
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käyttöön. Näitä siunauksia ei ole annettu meille rohkaisemaan itsekästä luontoamme,
pitämällä itsellämme Jumalan antamaa satoa, ja kiintymällä siihen, vaan jotta
voisimme antaa takaisin antajalle lahjoja ja uhreja. Tämä on pienin kiitollisuuden ja
rakkauden osoitus, jonka voimme antaa takaisin hyväntahtoiselle Luojallemme."
-Counsels on Stewardship, s. 140.
Lisätutkisteluksi
2 Aik.k. 31:10
"Monessa tapauksessa Jumala koettelee ihmistä siunauksilla, ja jos ilmenee
uskottomuutta kymmenysten ja lahjojen antamisessa, Hänen siunauksensa otetaan
pois. 'Se, joka niukasti kylvää, myös niukasti niittää.' Kristuksen armolahjojen ja
Hänen hyvyytensä rikkauksien kautta, ja totuuden ja uskonnon kunniaksi, me
vetoamme teihin, jotka olette Kristuksen seuraajia, omistamaan itsenne ja
omaisuutenne uudestaan Jumalalle. Kristuksen rakkauden ja myötätunnon valossa,
joka toi Hänet kuninkaallisista hoveista kärsimään itsensäkieltämistä, nöyryytystä, ja
kuoleman, kysykäämme jokainen itseltämme, 'Kuinka paljon olen velkaa Herralleni?'
ja antakaa sitten kiitollisten lahjojenne mukailla arvostustanne Jumalan pojan
taivaallista lahjaa kohtaan." -Testimonies for the Chruch, vol. 4, s. 484.
"Ainoa keino, jolla Jumala on määrännyt työnsä edistämistä on siunata ihmisiä
omaisuudella. Hän antaa heille auringonpaisteen ja sateen; Hän saa kasvillisuuden
kasvamaan; Hän antaa terveyden, ja kyvyn kehittää varallisuutta. Kaikki
siunauksemme tulevat Hänen runsaasta kädestään. Vastalahjaksi hän haluaisi miesten
ja naisten osoittavan kiitollisuuttaan palauttamalla Hänelle osuuden kymmenyksissä
ja uhreissa, -kiitosuhreissa, vapaaehtoisissa uhrilahjoissa, syntiuhreissa."
-Testimonies for the Church, vol. 5, s. 150.
*****
6
Sapattina 6. helmikuuta 2016

Kolmen enkelin sanoma
"Kansan valmistamiseksi kestämään Jumalan suurena päivänä oli suoritettava suuri
uudistustyö. Jumala näki, että monet hänen omikseen tunnustautuvat eivät
rakentaneet ikuisuutta varten, ja armossaan hän päätti lähettää varoitussanoman
herättämään heidät horrostilastaan ja saattamaan heidät valmistautumaan Herran
tulolle. Tämä varoitus annetaan Ilmestyskirjan 14. luvussa. Siinä esitetään
taivaallisten olentojen julistamana kolminkertainen sanoma, jota välittömästi seuraa
Ihmisen Pojan tuleminen korjaamaan maan eloa.” S. s, s.299
Ensimmäinen sanoma
1. Kenet Jumalan palvelija näki lentävän keskitaivaalla? Mitä suurta sanomaa
ensimmäinen enkeli julisti?
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Ilm. 14:6 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli
iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille
kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.
"Johannes ilmestyksessä ennustaa evankeliumin julistuksen juuri ennen Kristuksen
toista tulemista. Hän kuvailee enkelin lentävän 'keskellä taivasta, julistaen ikuista
evankeliumia maalla asuville, ja jokaiselle kansakunnalle, ja rodulle, ja kielelle, ja
kansalle, sanoen lujalla äänellä, Pelätkää Jumalaa, ja antakaa Hänelle kunniaa; sillä
Hänen tuomionsa hetki on koittanut.' Ilm. 14:6, 7. Ennustuksessa tätä tuomion
varoitusta ja siihen liittyviä sanomia seuraa Ihmisen pojan tuleminen taivaan pilvissä.
Tuomion julistaminen on Kristuksen toisen tulemisen läheisyyden tiedottamista. Ja
tätä julistusta kutsutaan iankaikkiseksi evankeliumiksi. Näin siis osoitetaan, että
Kristuksen toisen tulemuksen saarnaaminen ja sen läheisyyden tiedottaminen
kuuluvat oleellisesti evankeliumin sanomaan." Kr. v, s. 165
2. Minkä vetoavan kutsun hän ulotti käsittämään maan asukkaat? Minkä
hetken tämä maailman historia oli saavuttanut?
Ilm. 14:7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle
kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt
taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet."
"Ensimmäinen enkeli kehottaa ihmisiä pelkäämään Jumalaa ja antamaan hänelle
kunnian sekä kumartamaan häntä, joka on taivaan ja maan Luoja. Tehdäkseen tämän
heidän täytyy noudattaa hänen lakiaan. Viisas saarnaaja sanoo: »Pelkää Jumalaa ja
pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä.» Saarn. 12: 13. Mikään
palvonta ei voi olla Jumalalle mieleen ilman hänen käskyjensä noudattamista.
»Rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.» »Joka korvansa kääntää
kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus.» 1 Joh. 5: 3; Sanani. 28: 9.
"Velvollisuus palvella Jumalaa perustuu siihen tosiasiaan, että hän on Luoja, jolle
kaikki muut olennot ovat kiitollisuuden velassa olemassaolostaan." -S. t, s. 434.
Toinen sanoma
3. Minkä järkyttävän sanoman tämä sanansaattaja julisti? Mikä valta voidaan
tunnistaa "Babyloniksi," joka on saanut kaikki kansat juomaan viiniään?
Ilm. 14:8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se
suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat."
"Ilmestyskirjan 14. luvun mukaan ensimmäistä enkeliä seurasi toinen enkeli, joka
sanoi: »Kukistunut, kukistunut*) on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä
on juottanut kaikki kansat». Ilm. 14: 8. Sana »Babylon» johtuu sanasta »Baabel»,
joka merkitsee sekaannusta. Raamatussa se tarkoittaa väärän tai turmeltuneen
uskonnon eri muotoja. Ilmestyskirjan 17. luvussa Babylon esitetään naisena, jolla
vertauskuvalla Raamatussa esitetään seurakuntaa, niin että siveellinen nainen kuvaa
puhdasta seurakuntaa ja turmeltunut nainen langennutta seurakuntaa." -S. t, s. 385.
"Minä näin, että sen jälkeen kuin toinen enkeli julisti kirkkokuntien lankeemusta, ne
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ovat tulleet yhä turmeltuneimmiksi. Niillä on nimi, että ovat Kristuksen seuraajia, ja
kuitenkin on ihan mahdotonta huomata eroa niiden ja maailman välillä." -H. k, s.
303.
Kolmas sanoma
4. Onko Jumalan palvelemisen ja pedon palvelemisen välillä eroa? Mitä ne
saavat, jotka tukevat pedon ja sen kuvan palvelemista?
Ilm. 14:9 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku
kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,
"Tämän enkelin nähdään lentävän keskitaivaalla... Tämä on kansa, joka korjaa
halkeamaa Jumalan laissa. He näkevät, että neljännen käskyn Sapatti on korvattu
väärennetyllä sapatilla, päivällä jolla ei ole pyhyyttä Jumalan sanassa. Suuren
vastustuksen keskellä heistä tulee uskollisia Jumalalleen, ja he ottavat paikkansa
kolmannen enkelin lipun alla." -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, s.
1152.
"Kolmannen enkelin varoitus kuuluu: »Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa
sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä.» Tässä
sanomassa mainittu »peto», jonka palveluksen kaksissarvinen peto väkipakolla
saattaa voimaan, on Ilmestyskirjan 13. luvussa kuvattu leopardin näköinen
ensimmäinen peto — paavikunta." -S. t, s. 443.
5. Mikä on Babylonissa pysymisen ja sen merkin ottamisen seuraus?
Ilm. 14:10, 11 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on
kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman
pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina
ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen
kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.
"Maailma ja kirkot rikkovat Jumalan lakia, ja varoitus täytyy antaa, 'Jos joku
kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on
juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa
maljaan.' Sellaisen kirouksen leijuessa Jumalan pyhää sapattia rikkovien yllä, eikö
meidän tulisi esittää suurempaa intoa, suurempaa uutteruutta? Miksi olemme niin
välinpitämättömiä, niin itsekkäitä, niin kiintyneitä ajallisiin kiinnostuksen kohteisiin?
Onko meidän kiinnostuksemme erotettu Jeesuksesta? ... Jokaisella tulisi olla elävä
usko - usko, joka toimii rakkauden kautta ja puhdistaa sielun. Miehet ja naiset ovat
valmiita tekemään mitä tahansa hemmotellakseen itseään, mutta kuinka vähän he
ovatkaan valmiita tekemään Jeesukselle, ja kanssaihmisilleen, jotka ovat
tuhoutumaisillaan halusta kuulla totuutta!" -Counsels on Stewardship, s. 51.
6. Kun peto pakottaa ihmisiä juomaan maljastaan, ketkä kieltäytyvät
tekemästä niin? Mitä he vakaasti puolustavat, vainosta huolimatta?
Ilm. 14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja
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Jeesuksen uskon.
Ilm. 12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen
jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
"Kolmas enkeli lentää keskitaivaalla, julistaen Jumalan käskyjä ja Jeesuksen uskoa.
Tämä kuvaa työtä, joka tulisi tehdä näinä viimeisinä päivinä. Sanoma ei menetä
lainkaan voimaansa mennessään eteenpäin. Johannes näkee sen voiman kasvavan,
kunnes koko maa täyttyy Jumalan kirkkaudesta. Sanoma, 'Peljätkää Jumalaa ja
antakaa hänelle kunnia; sillä hänen tuomionsa hetki on tullut,' tulee julistaa
voimakkaalla äänellä. Ihmisten tulee edistää Herran työtä innostuneella hartaudella ja
voimalla. Niin kotona, koulussa, kuin seurakunnassakin miesten, naisten ja nuorten
tulee olla valmiita saattamaan sanomaa maailmalle... Nyt, juuri nyt, tarvitsemme
Kaalebeita ja Joosuoita. Tarvitsemme vahvoja, omistautuneita, uhrautuvaisia, nuoria
miehiä ja nuoria naisia, jotka menevät eteenpäin." -Sons and Daughters of God, s.
207.
7. Mitä sanotaan niistä, jotka kuolevat Herran puolesta? Minkä siunauksen
saavat ne, jotka selviävät suuresta taistelusta voittajina?
Ilm. 14:13 Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne
kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti - sanoo Henki - he saavat levätä
vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."
Ilm. 21:7 Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän
on oleva minun poikani.
"Maan päällä elää ihmisiä, jotka ovat selvinneet kahdeksankymmenen ja sadan
vuoden ikään. Iäkkyyden luonnolliset merkit näkyvät heidän hataruudessaan. Mutta
he uskovat Jumalaan, ja Jumala rakastaa heitä. Heissä on Jumalan sinetti, ja he
kuuluvat niihin, joista Herra on sanonut, 'Siunattuja ovat kuolleet, jotka kuolevat
Herrassa.' Paavalin lailla he voivat sanoa, 'Olen taistellut hyvän taistelun, olen
päättänyt matkani, olen pitänyt uskoni: siten ylleni on asetettu vanhurskauden
kruunu, jonka Herra, oikeamielinen tuomari, tulee antamaan minulle tuona päivänä:
eikä vain minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään.' On
monia joiden harmaita hiuksia Jumala kunnioittaa, koska he ovat taistelleet hyvän
taistelun ja pitäneet uskonsa." -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s.
982.
"Jotta meistä tulisi voittajia, meidän täytyy tutkia sydäntämme ollaksemme varmoja,
ettemme vaali mitään, mikä loukkaa Jumalaa. Jos vaalimme, emme voi pitää valkeita
vaatteita, jotka tässä luvataan. Jotta seisoisimme Jumalan edessä valkoisissa
vaatteissa, mitkä kuvaavat pyhien vanhurskautta, meidän täytyy nyt tehdä voittavaa
työtä." -Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, s.
138.
Lisätutkisteluksi
"Jokainen, joka on saanut tästä riitakohdasta tällaisen selvän näkemyksen ja sitten
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hylkää Jumalan lain, noudattaakseen ihmisten säädöstä, ottaa pedon merkin; hän
ottaa vastaan sille vallalle osoittamansa kuuliaisuuden merkin, jota hän pitää
parempana totella kuin Jumalaa." -S. t, s. 589.
"Kolmannen enkelin sanoma tulee julistaa voimakkaalla äänellä. Valtavat ongelmat
ovat edessämme. Meillä ei ole aikaa hukattavana. Jumala kieltää meitä antamasta
vähäpätöisten asioiden himmentää valoa jonka kuuluu loistaa maailmalle.
Varoituksen sana tulee kantaa kaikkialle maailmaan. Kirjojamme tulee julkaista
monella kielellä. Näiden kirjojen kanssa nöyrät, uskolliset miehet menevät eteenpäin
kirjaevankelistoina ja sanansaattajina, tuoden totuuden monille, jotka muutoin eivät
ikinä tulisi saamaan valoa." -Colporteur Ministry, s. 120.
*****
7
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Ilmestyskirjan 18. luvun enkeli
"Ilmestyskirjan 18. luku viittaa siihen aikaan, jolloin kirkkokunnat Ilm. 14. luvun 6—
12 jakeissa esitetyn varoitussanoman hylkäämisen seurauksena ovat täysin
saavuttaneet toisen enkelin ennustaman tilan ja Babylonissa vielä olevaa Jumalan
kansaa kehotetaan eroamaan sen yhteydestä. Tämä on viimeinen maailmalle
annettava sanoma, ja se on täyttävä tehtävänsä. Kun ne, jotka »eivät ole uskoneet
totuutta vaan mielistyneet vääryyteen» (2 Tess. 2: 12), jätetään väkevän eksytyksen
valtaan ja uskovat valheen, silloin totuuden valo on loistava kaikille, joiden sydämet
ovat avoimet sitä vastaanottamaan, ja kaikki Babylonissa jäljellä olevat Herran lapset
noudattavat kutsua: »Lähtekää siitä ulos, te minun kansani.» Ilm. 18: 4." -S. t, s. 393.
Babylon
1. Miten Babylon es itetään Ilmestyskirjassa? Miten se vaikuttaa maan
asukkaisiin?
Ilm. 17:1-5 Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja
puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka
istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta
harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet." Ja hän vei
minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon
selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen
sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja
jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia
ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus:
"Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti."
"Se valta, joka monen vuosisadan aikana hallitsi tyrannina kristikunnan
yksinvaltiaita, on Rooma. Purppura ja helakanpuna sekä kulta, jalokivet ja helmet
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kuvaavat elävästi Rooman ylpeän valtiaan loistoa, joka oli kuninkaallista komeutta
suurempi. Eikä mistään muusta vallasta voi niin totuudenmukaisesti sanoa, että se oli
»juovuksissa pyhien verestä», kuin siitä kirkosta, joka on niin julmasti vainonnut
Kristuksen seuraajia. Babylonia syytetään myös luvattomasta yhteydestä »maan
kuninkaihin». Luopumalla Herrasta ja liittymällä pakanoihin juutalainen seurakunta
tuli avioliiton rikkojaksi. Etsimällä maallisten valtain tukea Rooma turmeli itsensä
samalla tavalla ja saa samanlaisen tuomion." -S. t, s. 386.
Toinen enkeli
2. Mitä profeetta näki sen kuvauksen jälkeen, jossa portto istui kauhean pedon
päällä? Mitä maalle tapahtui, kun tämä sanansaattaja laskeutui?
Ilm. 18:1 Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli
suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan.
"Minä näin enkelien kiirehtivän edestakaisin taivaassa, laskeutuvan maan päälle ja
nousevan jälleen takaisin taivaaseen, valmistaen jonkun tärkeän tapauksen
täyttymistä. Sitten minä näin toisen mahtavan enkelin, jolle annettiin tehtäväksi
laskeutua maan päälle, yhdistääkseen äänensä kolmannen enkelin ääneen antaakseen
voimaa hänen sanomalleen. Enkelille annettiin suuri voima ja kirkkaus, ja kun hän
laskeutui maan päälle, valkeni maa hänen kirkkaudestaan. Valo, mikä tätä enkeliä
seurasi, säteili kaikkialle..." -H. k, s. 307.
Maailmanlaajuisen ja tavattoman voiman toiminta on tässä ennustettu." -The Faith I
Live By, s. 335.
3. Tulisiko tämä enkeli, joka tulee alas taivaasta julistamaan sanomaansa,
ymmärtää kirjaimellisena vai vertauskuvallisena? Mitä viitteitä löytyy
Malakian kirjasta? Ketä tämä enkeli edustaa Profetian Hengen mukaan?
Mal. 2:7 Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään
opetus; sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja.
Mal.3:1 Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te
halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot.
"'Toinen enkeli' tulee alas taivaasta. Tämä enkeli edustaa voimakasta huutoa, joka
tulee niistä jotka valmistautuvat huutamaan voimakkaalla äänellä, 'Kukistunut,
kukistunut on suuri Babylon, ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten
henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi' (Ilm.
18:1, 2.) Kun Kristuksen ruumiin jäsenet lähestyvät viimeisen taistelun aikaa,
'Jaakobin ahdistuksen aikaa,' He kasvavat Kristuksessa, ja tulevat osallisiksi Hänen
hengestään. Kolmannen sanoman paisuessa huudoksi, ja suuren voiman ja
kirkkauden liittyvän päättävään työhön, Jumalan uskollinen kansa osallistuu siitä
kirkkaudesta. Se on ehtoosade, joka elvyttää ja vahvistaa heitä selviämään läpi
ahdistuksen ajan. Heidän kasvonsa tulevat loistamaan sitä valoa, joka seuraa kolmatta
enkeliä." -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7. s. 984.
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Sanoma
4. Minkä kauhean sanoman tämä kunniakas Ilmestyskirjan 18. luvun enkeli
toistaa? Kuinka Babylonia kuvataan tässä sanomassa?
Ilm. 18:2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on
suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien
tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.
“"Toisen enkelin kautta annettu sanoma Babylonin kukistumisesta toistetaan ja sen
lisäksi mainitaan siinä niistä turmeluksista, mitkä ovat saaneet sijaa seurakunnissa
vuoden 1844:n jälkeen. Tämän enkelin työ sattuu oikeaan aikaan liittyen kolmannen
enkelin sanoman viimeiseen suureen työhön, kun sanomaa julistetaan voimakkaalla
äänellä. Täten Jumalan kansa valmistuu kestämään kiusausten aikaa, jonka he saavat
pian kohdata. Minä näin suuren valon lepäävän heidän yllään ja he yhtyivät yhdessä
pelottomina julistamaan kolmannen enkelin sanomaa." H. k, s. 307, 308.
"Ilmestyskirjan 18. luku viittaa siihen aikaan, jolloin kirkkokunnat Ilm. 14. luvun 6—
12 jakeissa esitetyn varoitussanoman hylkäämisen seurauksena ovat täysin
saavuttaneet toisen enkelin ennustaman tilan ja Babylonissa vielä olevaa Jumalan
kansaa kehotetaan eroamaan sen yhteydestä." S. t, s. 393.
5. Kuka juo tämän voiman tarjoamaa viiniä ja osallistuu hengelliseen
haureuteen sen kanssa?
Ilm. 18:3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan
kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat
rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta."
"Ilmestyskirjan 18. luvun sanoma selvä on selkeästi määritelty. 'Sillä hänen
haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta
harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa
runsaudesta.' (jae 3). kenenkään joka lukee tämän luvun, ei tarvitse tulla petetyksi."
-Selected Messages, book 2, s. 68.
Kutsu lähteä ulos
6. Kun Babylonin tuho oli julistettu, mikä sanoma kuullaan suoraan taivaasta?
Miksi on täysin välttämätöntä lähteä ulos Babylonista ja paeta sen
järjestelmää?
Ilm. 18:4, 5 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te
minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen
vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on
muistanut hänen rikoksensa.
"Tämä on viimeinen maailmalle annettava sanoma, ja se on täyttävä tehtävänsä. Kun
ne, jotka »eivät ole uskoneet totuutta vaan mielistyneet vääryyteen» (2 Tess. 2: 12),
jätetään väkevän eksytyksen valtaan ja uskovat valheen, silloin totuuden valo on
loistava kaikille, joiden sydämet ovat avoimet sitä vastaanottamaan, ja kaikki
Babylonissa jäljellä olevat Herran lapset noudattavat kutsua: »Lähtekää siitä ulos,
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te minun kansani.» Ilm. 18: 4." -S. t, s. 393.
"Enkeleitä lähetettiin auttamaan mahtavaa taivaan enkeliä, ja minä kuulin ääniä, jotka
tuntuivat kaikuvan kaikkialla: 'Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi
hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin hänen vitsauksiansa kärsiä. Sillä hänen
syntinsä ulottuvat aina taivaaseen asti ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.'
Tämä sanoma näytti olevan lisäys kolmanteen sanomaan, liittyen siihen samoin kuin
keskiyönhuuto liittyi toisen enkelin sanomaan vuonna 1884. Jumalan kunnia lepäsi
kärsivällisten, odottavien pyhien yllä ja pelottomina he antoivat viimeisen vakavan
varoituksen kaikua, julistaen Babylonin kukistumista ja kehottaen Jumalan kansaa
lähtemään siitä ulos, jotta voisivat pelastua sen hirvittävästä tuomiosta." H. k, s. 308.
7. Mikä samankaltainen vetoomus tehtiin Jumalan kansalle menneinä aikoina?
Mitä vaaditaan puhtaana pysymiseen ja Jumalan lapsena olemiseen?
Jes. 48:20 Lähtekää Baabelista, paetkaa Kaldeasta; riemuhuudoin ilmoittakaa,
kuuluttakaa tämä, viekää tieto siitä maan ääriin asti, sanokaa: "Herra on lunastanut
palvelijansa Jaakobin."
2 Kor. 6:14-18 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien
kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on
valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä
yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen
Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli,
niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään
ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Sentähden: "Lähtekää pois
heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin
minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja
tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias."
"Jumalan tuomiot tulevat kohta vuodatetuiksi maan päälle. 'Paetkaa henkenne edestä'
on Jumalan enkelien varoitus." -Testimonies for the Church, vol. 5, s. 233.
"Sama ääni joka varoitti Lootia lähtemään Sodomasta kutsuu meitä, 'Lähtekää pois
heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä... älkääkä saastaiseen koskeko' (2 Kor. 6:17)."
-Selected Messages, book 2, s. 354.
"Jumala kutsuu eroon maailmasta. Haluatko totella? Haluatko lähteä ulos heidän
keskuudestaan ja pysyä erillään? 'Sillä mitä yhteistä on vanhurskaalla ja
jumalattomalla? Ja mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä?' Et voi puuhastella
maailmanmielisten kassa, osallistua heidän hengestään, seurata heidän esimerkkiään,
ja olla samaan aikaan Jumalan lapsi. Jos erotat mielenkiintosi maailmasta ja pysyt
vapaana sen saastutuksesta paeten sitä turmelusta, joka vaikuttaa maailmassa sen
himojen kautta, Jumala on sinun Isäsi, Hän adoptoi sinut perheeseensä, ja sinusta
tulee Hänen perillisensä. Maailman sijaan Hän antaa sinulle taivaan valtakunnan. Hän
antaa sinulle iankaikkisen kirkkauden ja elämän, joka kestää loputtomiin."
Testimonies for the church vol 2, s. 44.
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Lisätutkisteluksi
"Sinun tulee muistaa, että tämä enkeli edustaa kansaa jolla on tämä sanoma vietävänä
maailmalle. Oletko osa sitä kansaa? Uskotko todella, että tämä työ, jota teemme, on
todella kolmannen enkelin sanoma? Jos näin on, niin ymmärrätkö, että meillä on
valtava työ edessämme, ja meidän pitäisi kiirehtiä. Meidän tulee pyhittää itsemme
ankaraan totuuden kuuliaisuuteen, asettaen itsemme oikeaan suhteeseen Jumalan ja
Hänen työnsä kanssa." -Review and Herald, August 18, 1885.
Ilm.2:1, 2:12; 3:1
"Näin näyssä kaksi armeijaa kauheassa taistelussa. Yhtä armeijaa johti lippu, jossa oli
maailman merkki; toista johti veren tahrima lippu, jossa oli Prinssi Immanuelin
merkki. Lippu lipun jälkeen meni murskaksi, kun komppania toisensa jälkeen Herran
armeijasta yhtyi viholliseen, ja heimo heimon jälkeen vihollisia yhtyi käskyjä
pitävään Jumalan kansaan. Keskellä taivasta lentävä enkeli asetti Immanuelin lipun
monien käteen, mahtavan kenraalin huutaessa suurella äänellä: 'Tulkaa linjaan.
Ottakoot he, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Kristuksen todistukselle nyt
paikkansa. Lähtekää heidän joukostaan ja erotkaa heistä, älkääkä koskeko
saastaiseen, ja minä otan teidät vastaan, ja olen teille Isä, ja te tulette olemaan minun
poikiani ja tyttäriäni. Antaa kaikkien halukkaiden tulla auttamaan Herraa, Herran
avuksi mahtia vastaan.'" -Christian Experience and teachins of Ellen G. Whtie, s.
228.
*****
8
Sapattina 20. helmikuuta 2016

144 000:n sinetöiminen
""Pian sen jälkeen kuulimme Jumalan äänen, kuten paljojen vesien pauhinan,
julistavan meille Kristuksen tulemisen päivän ja hetken. Elossa olevat pyhät,
luvultaan 144,000, tunsivat ja ymmärsivät äänen, samalla kuin jumalattomat luulivat
ukkosen jyrisseen ja maan järkkyneen.... "144,000 olivat kaikki sinetöidyt ja
täydellisesti yhtyneet. Heidän otsissansa oli kirjoitettu nimet: Jumala ja Uusi
Jerusalem. Kirkas tähti, joka sisälsi Jeesuksen uuden nimen, oli myös heidän
otsillansa." H. k, s. 17, 18.
Huolenpito ja maailman tapahtumien pidättäminen
1. Mitä tapahtuisi ihmisille ja maailmalle itselleen, jos Jumalan enkelit eivät
pidättäisi sodan tuulia? Mitä toisella enkelillä oli mukanaan?
Ilm. 7:1, 2 Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja
pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan
päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin
kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi
suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja
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merta,
"Neljä mahtavaa enkeliä pidättelevät yhä maan neljää tuulta. Kauhea tuho estetään
tulemasta täysillä. Onnettomuudet maalla ja merellä; henkien menetys lisääntyy,
myrskyjen, rajuilmojen, rautatieonnettomuuksien ja tulipalojen kautta; kauheat tulvat,
maanjäristykset, ja tuulet tulevat kirvoittamaan kansakunnat yhteen suureen
kuolettavaan taisteluun, enkelien pidellessä neljää tuulta, estäen Saatanan
kauhistuttavan voiman pääsemästä valloilleen kaikessa kauheudessaan, ennen kuin
Jumalan palvelijat ovat saaneet sinetin otsaansa. Enkelit pidättelevät neljää tuulta,
joita esittää vihainen hevonen yrittäessään vapautua ja rynniä halki koko maan,
tuoden tuhoa ja kuolemaa kulkiessaan." -My Life Today, s. 308.
Sinetöityjen lukumäärä
2. Mitä Jumalan sinettiä kantava enkeli sanoi enkeleille, jotka pidättivät sodan
tuulia? Profeetan kuuleman mukaan, kuinka moni tultaisiin sinetöimään?
Ilm. 7:3, 4 ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita,
ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan." Ja minä
kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä
kaikista Israelin lasten sukukunnista:
"Kauhea taistelu on edessämme. Olemme lähestymässä suuren Kaikkivaltiaan
Jumalan päivän taistelua. Mitä on pidetty aisoissa, tullaan vapauttamaan.... Maan
ruhtinaat ja vallat ... ovat täynnä vihaa niitä kohtaan, jotka palvelevat Häntä, ja pian,
hyvin pian, Tullaan käymään viimeinen suuri taistelu hyvän ja pahan välillä. Maa
tulee olemaan taistelukenttä - viimeisen taistelun ja viimeisen voiton näyttämö.
Heidän käsien lipsuessa, ja neljän tuulen alkaessa päästä valloilleen, Jeesuksen
armollinen silmä katsoi jäljelle jääneitä, jotka eivät olleet sinetöityjä, ja hän nosti
kätensä isällensä, ja vetosi vuodattaneensa verensä heidän puolesta. Sitten toinen
enkeli komennettiin lentämään pikaisesti neljän enkelin luo ja pyytämään heitä
pidättelemään tuulia, kunnes Jumalan palvelijat olivat saaneet elävän Jumalan sinetin
otsaansa." -My Life Today, s. 308.
Elävän Jumalan merkki tai sinetti
3. Mitä Raamattu määrittelee merkiksi Jumalan ja Hänen kansansa välillä?
Mitä ominaisuuksia kuuluu elävän Jumalan sinettiin?
2 Moos. 31:13, 17 "Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on
merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen,
tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät.... Se on oleva ikuinen merkki
minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan,
mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti."
"Sapatti on merkki suhteesta Jumalan ja Hänen kansansa välillä, merkki siitä, että he
kunnioittavat Hänen lakiaan. Se erottaa Hänen uskolliset alamaisensa lainrikkojista.
Sapatti on annettu maailmalle merkiksi Jumalasta Luojana, mutta myös merkiksi
Hänestä Pyhittäjänä. Voima joka loi kaiken, on voima, joka luo uudelleen sielun
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Hänen omaksi kuvakseen. Niille, jotka pitävät Sapatin pyhänä, se on pyhittämisen
merkki. Aito pyhitys on sopusointua Jumalan kanssa, ykseyttä Hänen luonteensa
kanssa. Se vastaanotetaan kuuliaisuuden kautta niitä periaatteita kohtaan, jotka ovat
Hänen luonteensa jäljennös. Ja Sapatti on kuuliaisuuden merkki. Se joka koko
sydämestään tottelee neljättä käskyä tulee tottelemaan koko lakia. Hänet pyhitetään
kuuliaisuuden kautta.... Neljäs käsky yksistään kaikista kymmenestä sisältää suuren
Lainsäätäjän, taivaan ja maan Luojan, sinetin." -Testimonies for the Church, vol. 6, s.
349, 350.
4. Mikä on tunnusomaista Jumalan kansalle Ilmestyskirjan mukaan? Tämän
tiedon mukaisesti, mitä on iskostettu heidän sydämiinsä ja mieliinsä?
Ilm. 12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen
jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
Ilm.14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja
Jeesuksen uskon.
Ilm.22:4 ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.
"Kaksi luokka esitettiin edessäni. Toinen luokka kuvasi suurta osaa tunnustautuvia
kristittyjä. He peukaloivat Jumalan lakia ja kumarsivat paavin järjestelmää. He pitivät
viikon ensimmäistä päivää Herran sapattina. Toinen luokka, joka oli pieni
määrältään, kumarsi suurta Lainsäätäjää. He pitivät neljännen käskyn. Erikoinen ja
silmiinpistävä ominaisuus heidän uskossaan oli seitsemännen päivän pitäminen, ja
Herramme taivaasta tulemisen odottaminen." -Testimonies for the Church, vol. 1. s.
223.
"Ne, joilla on otsassaan iankaikkisen Jumalan sinetti, pitävät maailmaa ja sen
houkutuksia vähempiarvoisina kuin taivaallisia asioita." -Seventh day Adventist
Bible Commentary, vol. 7. s. 978.
Voitto Karitsan kanssa
5. Saatuaan elävän Jumalan sinetin, missä profeetta näki 144 000 näyssään?
Mitä he laulavat Jumalan valtaistuimen edessä?
Ilm. 14:1-3 Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan
sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja
hänen Isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikäänkuin paljojen vetten
pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli
ikäänkuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta
virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut
oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut
maasta.
"Johannes näki Karitsan Siionin vuorella, ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsiin oli
kirjoitettu Isän nimi. Heillä oli taivaan sinetti. He heijastivat Jumalan kuvaa. He
olivat täynnä Pyhän valoa ja kirkkautta. Jos meissä on Jumalan kuva ja allekirjoitus
yllämme, meidän täytyy erottaa itsemme kaikesta vääryydestä. Meidän täytyy hylätä
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kaikki pahat tiet, ja sitten meidän täytyy uskoa kohtalomme Kristuksen käsiin.
Työskennellessämme oman pelastuksemme eteen peläten ja vapisten, Jumala
työskentelee meissä sekä tahtomisen että tekemisen Hänen hyv'n tahtonsa mukaan."
-Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7. s. 978.
6. Mitä voidaan sanoa niistä, jotka seuraavat Karitsaa? Millaisiksi heidät
havaitaan Jumalan armon kautta?
Ilm. 14:4, 5 Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä
he ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän
menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, eikä heidän
suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.
"Herralla on kansa maan päällä, joka seuraa Karitsaa, minne ikinä Hän meneekin.
Hänellä on tuhansia, jotka eivät ole notkistaneet polviaan baalin edessä. Sellaiset
pysyvät Hänen luonaan Siionin Vuorella. Mutta heidän täytyy seistä tässä
maailmassa, täydessä sotavarustuksessa, valmiina pelastamaan niitä, jotka ovat
tuhoutumassa. Taivaalliset enkelit johtavat tätä etsintää, ja kaikilta, jotka uskovat
nykyiseen totuuteen, vaaditaan hengellistä toimintaa, jottka he voisivat yhtyä
enkelien työhön." -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7. s. 978.
Lunastettujen suuri joukko
7. Kuvaillun 144 000 Siionin vuorella laulavan lisäksi, mikä toinen ryhmä
lunastettuja nähtiin näyssä seisomassa valtaistuimen ja Karitsan edessä?
Kuka ravitsee heidät ja opastaa elävän veden lähteille?
Ilm. 7:9, 15-17 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan
voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne
seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin
vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,.... Sentähden he ovat Jumalan
valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän,
joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää
tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, sillä
Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät
elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän
silmistänsä."
"Ja näistä ulospäin on lukematon joukko »kaikista kansanheimoista ja sukukunnista
ja kansoista ja kielistä». He seisovat »valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä
puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin» ja heillä on »palmut käsissään». Ilm. 7:9.
Heidän taistelunsa on päättynyt, ja he ovat voittaneet. He ovat päättäneet juoksunsa
elämän kilparadalla ja saaneet voittopalkinnon. Palmut heidän käsissään ovat
merkkeinä heidän voitostaan, ja valkeat vaatteet kuvaavat Kristuksen tahratonta
vanhurskautta, joka nyt on heidän." -S. t, s. 644.
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Lisätutkisteluksi
"»Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata
neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen
Isänsä nimi» (Ilm. 14: 1). Tässä maailmassa heidän mielensä oli pyhitetty Jumalalle;
he palvelivat häntä älyllä ja sydämellä; ja nyt hän voi kirjoittaa nimensä heidän
»otsaansa». »Ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti» (Ilm. 22:5). He eivät kuljeksi
edestakaisin niin kuin paikkaa vailla olevat. He kuuluvat siihen joukkoon, jolle
Kristus sanoo: »Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on
ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.» Hän toivottaa heidät
tervetulleiksi lapsinaan sanoen: »Mene Herrasi iloon» (Matt. 25: 34,21)." -Ap. teot, s.
452, 453.
"Miksi heidät niin erityisesti valittiin muiden joukosta? Koska heidän täytyi seista
ihmeellisen totuuden kanssa koko maailman edessä ja kestää sen vastustusta, ja
kestäessään vastustamista, heidän tuli muistaa, että he olivat jumalan poikia ja
tyttäriä, heillä täytyi olla sisällään Kristus, kirkkauden toivo." -Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 7. s. 978.
""Silloin Kristus tulee työnsä tuloksissa näkemään sen palkan. Siinä suuressa
joukossa, jota ei kukaan voinut lukea ja joka on asetettu nuhteettomana,
riemuitsevana hänen kirkkautensa eteen, Hän jonka veri on meidät lunastanut ja
jonka elämä on meitä opettanut, on näkevä sielunsa vaivan hedelmän ja tuleva
ravituksi." E. ja k, s. 290.
*****
9
Sapatti 27.2.2016

Jeesus tulee takaisin
"Niin täyttyy lupaus, jonka Kristus antoi opetuslapsilleen: »Minä tulen takaisin ja
otan teidät tyköni» (Joh. 14: 3). Ne jotka ovat rakastaneet häntä ja odottaneet häntä,
hän kruunaa kirkkaudella ja kunnialla ja kuolemattomuudella. Vanhurskaat kuolleet
nousevat haudoistaan, ja elossa olevat temmataan heidän kanssaan Herraa vastaan
yläilmoihin. He kuulevat Jeesuksen äänen, joka suloisempana kuin mikään
kuolevaisen korvan koskaan kuulema musiikki lausuu heille: Teidän sodankäyntinne
on päättynyt. »Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut
teille valmistettuna maailman perustamisesta asti» (Matt. 25: 34)." -Ap. teot, s.29
Lupaus ja vahvistus
1. Minkä ihmeellisen, voimakkaan lupauksen Jeesus antoi opetuslapsilleen
ennen lähtöään maan päältä? Kuka antoi erityisen vahvistuksen tästä?
Joh. 14:18, 1-3 18. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.... "Älköön
teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun
Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä
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menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa,
tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
Ap.t. 1:9-11 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja
pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen
mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja
nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus,
joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen
taivaaseen menevän."
"Toimin teidän hyväksenne. Vaikka menen pois, toimin edelleen innokkaasti teidän
hyväksenne. Tulin maailmaan ilmaistakseni itseni teille, jotta uskoisitte. Menen Isän
luo toimiakseni Hänen kanssaan teidän hyväksenne. Kristuksen poislähdön tarkoitus
oli päinvastainen kuin opetuslapset luulivat. Se ei merkinnyt lopullista eroa. Hän
meni valmistamaan heille sijaa tullakseen takaisin ja ottaakseen heidät tykönsä.
Hänen valmistaessaan heille asuntoja, heidän tuli rakentaa jumalallisen esikuvan
kaltaisia luonteita." -A.T, s. 642.
Voimakas huuto ja pasuunan ääni
2. Mikä on ensimmäinen asia, joka kiinnittää kaikkien ihmisten huomion
Jeesuksen palatessa? Mitä Hänellä on mukanaan Hänen laskeutuessaan
taivaasta?
Joh. 5:25, 28 Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet
kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää.... Älkää
ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen
äänensä
Matt. 24:31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat
hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
"Paavali osoitti, että ne, jotka olisivat elossa Kristuksen tullessa, eivät menisi
Herraansa vastaan ennen niitä, jotka olivat poisnukkuneet Jeesuksessa. Ylienkelin
ääni ja Jumalan pasuunan kaiku tavoittaisi nukkuvat, ja Kristuksessa kuolleet
nousisivat ensin, ennen kuin kuolemattomuuden kosketus suotaisiin eläville." -Ap.
teot, s. 196, 197.
"Pian ilmestyy itäiselle taivaalle pieni musta pilvi, suunnilleen miehen puolen
kämmenen suuruinen. Tämä on Vapahtajaa ympäröivä pilvi, joka etäällä näyttää
olevan pimeyteen verhottuna. Jumalan lapset tietävät tämän olevan Ihmisen Pojan
merkin. Juhlallisella hiljaisuudella he katselevat sitä, kun se lähestyy maata ja tulee
yhä valoisammaksi ja kirkkaammaksi, kunnes se muuttuu suureksi, valkeaksi
pilveksi, jonka alaosa on kuluttavan tulen näköinen, yläpuolellaan liiton kaari. Jeesus
saapuu mahtavana voittajana. Hän ei nyt tule »kipujen miehenä» juomaan häpeän ja
tuskan katkeraa maljaa, vaan taivaan ja maan voitollisena Herrana tuomitsemaan
eläviä ja kuolleita. Hänen nimensä on »Uskollinen ja Totinen», ja hän »tuomitsee ja
sotii vanhurskaudessa». Ja häntä seuraavat »taivaan sotajoukot». Ilm. 19:11,14.
Taivaallisen ihania ylistyslauluja laulaen pyhien enkelien lukematon joukko seuraa
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häntä hänen matkallaan. Taivaan kansi näyttää olevan täynnä loistavia olentoja,
joiden luku on »kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat».
Kukaan ihminen ei kykene kuvaamaan tätä näytelmää; ihmismieli ei pysty
kuvittelemaan sen loistoa." -S. t, s. 618, 619.
Loistava kuin salama
3. Mikä muu tulee naulitsemaan ihmisten huomion ympäri maailman? Miten
Jeesus ilmestyy taivaan pilvissä?
Matt. 24:26, 27, 30 Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin
älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. Sillä niinkuin
salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan
tulemus.... Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan
sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä
suurella voimalla ja kirkkaudella.
Luuk. 9:26 Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on
häpeävä, kun hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa.
"Kun Kristus on jälleen tuleva maan päälle ei enää roskajoukon ympäröimänä
vankina, saavat ihmiset nähdä Hänet. He saavat nähdä Hänet taivaan Kuninkaana.
Kristus on tuleva omassa kirkkaudessaan, Isänsä kirkkaudessa ja pyhien enkelien
kirkkaudessa. Kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhannen kertaa tuhat
enkeliä, väkeviä sankareita, joiden ihanuudelle ja kirkkaudelle ei mikään vedä
vertoja, saattaa Häntä Hänen matkallaan. Silloin Hän on istuva kirkkautensa
valtaistuimella, ja Hänen eteensä kootaan
kaikki kansat." -A.T, s. 713.
"Kristus tulee voimalla ja suurella kunnialla.... Koko maailman kompastellessa
pimeydessä, jokaisen pyhän asumuksessa tulee olemaan valoa. He saavat
ensimmäisenä valon Hänen toisesta tulemisestaan. Rajoittamaton valo tulee
hohtamaan hänen kirkkaudestaan, ja kaikki häntä palvelleet tulevat ihailemaan
Kristusta Vapahtajaa. Jumalattomien paetessa hänen luotaan, Kristuksen seuraajat
tulevat iloitsemaan." -Christ's Object Lessons, s. 420, 421.
Elävien muuttaminen ja kuolleiden ylösnousemus
4. Mikä tekee välittömän muutoksen eläviin, odottaviin pyhiin? Kun pasuunan
ääni kuuluu, mitä tulee tapahtumaan Jumalan kansalle, joka nukkuu kuolon
unta?
1 Kor. 15:51-54 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku,
mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan
soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen
pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu
katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin
toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu."
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"Maa horjui Jumalan pojan äänen kutsuessa esille nukkuvat pyhät. Kutsuun vastaten
he tulivat esille puettuina ihanaan kuolemattomuuteen ja huusivat: 'Voitto, voitto
kuolemasta ja haudasta! oi kuolema, missä on sinun otasi? Oi hauta, missä on sinun
voittosi?' Sen jälkeen elossa olevat pyhät ja ne, jotka olivat nousseet kuolleista,
korottivat äänensä pitkään ja hurmaantuneeseen voiton riemuhuutoon. Ne ruumiit,
joissa hautaan mennessä oli sairauden ja kuoleman merkkejä, nousivat ikuisessa
terveydessä ja voimassa. Elossa olevat pyhät muutettiin ajanrahdussa,
silmänräpäyksessä ja temmattiin ylös kuolleista herätettyjen kanssa, ja yhdessä he
kohtasivat Herransa ilmassa. Oi, mikä ihana yhtyminen! Ystävät, jotka kuolema oli
erottanut toisistansa, tapasivat jälleen toisensa, erkanematta enää milloinkaan." -H. k,
s. 318, 319.
Ylösnousemus
5. Elävien pyhien muututtua ja nukkuvien pyhien noustua kuolleista, mitä tulee
tapahtumaan heille kaikille samanaikaisesti? Mikä Jeesuksen rukous tulee
silloin täyttymään?
1 Tess. 4:14, 16, 17 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin
samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen
kanssaan.... Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen
ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten
meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän
kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran
kanssa.
Joh. 17:24 Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet
minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka
sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman
perustamista.
"Persoonallinen identiteettimme säilyy ylösnousemuksessa, tosin ei samat ainesosat
tai aineellinen kokonaisuus kuin hautaan mennessä. Jumalan ihmeelliset työt ovat
mysteeri ihmiselle. Henki, ihmisen luonne, palaa Jumalaan säilyäkseen siellä.
Ylösnousemuksessa jokaisella ihmisellä tulee olemaan oma luonteensa. Jumala
omalla ajallaan tulee kutsumaan esiin kuolleet, antaen jälleen elämän henkäyksen, ja
pyytäen kuivia luita elämään. Sama muoto tulee astumaan esiin, mutta se tulee
olemaan vapaa kaikesta sairaudesta ja kaikesta viallisuudesta. Se elää jälleen kantaen
samoja yksilöllisyyden piirteitä, joten ystävä tunnistaa ystävän. Luonnossa ei ole
Jumalan lakia, joka näyttäisi, että Jumala antaa takaisin samat identtiset palaset
ainetta joista keho koostui ennen kuolemaa. Jumala tulee antamaan vanhurskaalle
kuolleelle kehon, joka tulee miellyttämään häntä." -Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 6, s. 1093; Maranatha, s. 301.
Toivo, usko, ja valmistautuminen
6. Onko Jeesus antanut tarkan päivän tulostaan? Vaikka useita ajan merkkejä
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on kaikkialla maailmassa, mitä useille tapahtuu?
Matt. 24:36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit,
eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.
1 Tess. 5:2-4 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas
yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät
yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin
varas;
"Jumala on pidättänyt omaan valtaansa ajat ja aikakaudet. Ja miksi Jumala ei ole
antanut meille tätä tietoa? Koska emme käyttäisi sitä oikein, jos hän tekisi niin.
Asioiden tila, joka seuraisi tämän tiedon saamisesta, haittaisi suuresti Jumalan työtä
valmistaa kansaansa seisomaan sinä suurena päivänä, joka on tulossa. Meidän ei tule
pohtia aikoja, joita Jumala ei ole paljastanut.... Kukaan ei voi kyetä ennustamaan,
milloinka se aika juuri tulee; sillä 'Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan.' Et voi sanoa,
että Hän tulee yhdessä, kahdessa tai viidessä vuodessa, et myöskään voi lykätä Hänen
tulemistaan sanomalla, ettei se voi tapahtua kymmeneen tai kahteenkymmeneen
vuoteen.... Meidän ei tule tietää Pyhän Hengen vuodatuksen tai Kristuksen tulemisen
tarkka aikaa." -Evangelism, s. 221.
7. Kun kukaan ei tiedä Jeesuksen palaamisen päivää tai hetkeä, mitä Jumalan
lapset tekevät odottaessaan Hänen paluutaan? Mitä tullaan sanomaan niistä
jotka katsovat, odottavat, ja ovat pelokkaita ja viisaita odottaessaan sitä
suurenmoisen kunniakasta tapahtumaa?
Matt. 24:44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen
Poika tulee.
1 Tess. 5:5-8 sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole
yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan
valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja
jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme
päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden
haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
Matt. 24:45, 46 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!
"Minä olen tuonut teille sanoman Jumalan pojan lähestyvästä tulemisesta taivaan
pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. En ole esittänyt teille mitään tarkkaa aikaa,
mutta olen toistanut teille Kristuksen itsensä käskyn valvoa ja rukoilla, 'Sillä
sellaisena hetkenä kun ette odota, ihmisen Poika tulee.' Varoitus on tullut kaikuen
halki aikojen meidän aikoihimme, 'Katsokaa, minä tulen pian; ja minun palkkani on
minun mukanani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen Alfa ja
Omega, alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen. Siunattuja ovat ne, jotka tekevät
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Hänen käskynsä mukaan, jotta heillä on oikeus elämän puuhun, ja he voivat tulla
porteista kaupunkiin." -Fundamentals of Christian Education, s. 137.
Lisätutkisteluksi
1 Tess. 4:16, alkuosa; 2 Tess. 1:10
"Maailma, joka toimii niin kuin Jumalaa ei olisi, kietoutuneena itsekkäisiin
pyrkimyksiin, tulee pian kohtaamaan tuhon, eikä voi sitä paeta. Monet jatkavat
huoletonta itsensä hellimistä kunnes tulevat inhoamaan elämää niin paljon, että
tappavat itsensä. Tanssien ja juhlien, juoden ja polttaen, täyttäen eläimelliset
intohimonsa, he menevät kuin härkä teurastajalle. Saatana toimii kaikella taidollaan
ja viekkaudellaan pitääkseen ihmiset kulkemassa sokeasti eteenpäin, kunnes Herra
nousee sijastaan rankaisemaan maan asukkaista heidän vääryyksistään, kun maa
paljastaa vuodatetun veren ´eikä enää peitä kuolleitaan. Koko maailma vaikuttaa
kulkevan kohti kuolemaa.... Jeesus kehotti opetuslapsiaan 'valvomaan', mutta ei
mitään tiettyä aikaa. Hänen seuraajiensa tulee odottaa Kapteeninsa käskyä; heidän
tulee valvoa, odottaa, rukoilla ja työskennellä, kun he lähestyvät Herran tulemisen
aikaa." -Evangelism, s. 26, 221.
*****
10
Erikoissapattikolehti Guatemalan oppilaitokselle

Lähetyskertomus ATK-koululta Coatepequesta,
Guatemalasta
Luettavaksi Sapattina 27.2.2016
Erikoissapattikolehti tarkoitusta varten kerätään Sapattina 5.3.2016
"Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea." Sanan.l.
22:6. "Joka paikkaan, jossa on kirkko, iso tai pieni, sinne tulisi rakentaa koulu." (Kirje 108, 1899) Selected Messages, book 3, s. 227. Raamatun ja Profetian Hengen
mukaan Jumalan suunnitelma on, että oppilaitoksia perustettaisiin kehittämään
mielen, sydämen ja kehon kokonaisvaltaista kouluttamista kristillisellä suuntauksella,
kehittäen lasta ajankohtaisiin erikoisiin totuuksiin. Jumalan avulla vuonna 2007,
saimme luvat ATK-kouluun (Colegio Científico de Estudios en Computación), joka
käsittää koulutusta kolmessa tasossa: 1. alkeistaso 2. perustaso 3. erityistaso, kuudella
yliopistoa edeltävällä diploomalla (Korkeakoulu marketointi ATK, tilinpito,
liikemaailman hallinta, marketointi ja mainonta, kaksikielinen sihteeri, sihteeri ja
virkailija). Nykyään tämän koulun omistaa seitsemännen päivän adventistien
kansainvälisen lähetysseurakunnan uskonpuhdistusliike, espanjalaisella lyhenteellä
SMIASDIMOR Guatemalassa. Tavoitteemme alusta alkaen on ollut tarjota oppilaille
alkeis-, perus, ja erityis- tason tietoa Jumalan sanasta raamattukurssin kautta, sekä
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päivittäiset hartaudet. Lisäksi pääkonferenssin Laupias Samarialainen -osasto ja
koulu ovat tänä vuonna antaneet kahdelle sadalle vähävaraiselle oppilaalle rahallista
avustusta. Olemme saaneet lainan maan ostamiseen, ja oman rakennuksen
pystyttämisen näkeminen on opettajien , henkilökunnan ja oppilaiden unelmana.
Jotenka, Jumalan avulla edistymme rakentamisessa, ja tarvitsemme rahoitusta tiilien
tekemiseen ensimmäistä kerrosta varten. Projekti käsittää neljä rakennusta kattaen
esiyliopistollisen laitoksen, päämääränään tulla seurakunnan yliopistoksi
lähitulevaisuudessa. Ensimmäinen neljännes 2016 ?45? Uskomme Jumalan jatkavan
työn mahdollistamista Hänen uskollisten lastensa avokätisyyden avulla, joiden
tavoitteena myös on, että useampi ihminen tulee tietoiseksi Hänen sanastaan, ja että
tämä projekti toteutuu. "Apu tulee kyllä meille, odotamme saavamme
koulurakennuksen, missä Raamattua voidaan opettaa, missä voidaan rukoilla
Jumalaa, ja missä lapsia voidaan perehdyttää Raamatun periaatteisiin. Odotamme
jokaisen kykenevän haluavan ottaa meihin yhteyttä ottaakseen osansa tämän
rakennuksen pystyttämissä." -Spaldin and Magan Collection, s. 245. Jotenka
vetoamme kaikkiin rakkaisiin kanssauskovaisiimme, ystäviin ja vierailijoihin ympäri
maailman: Pyydämme teitä antamaan rahallisen tukenne suhteessa siunauksiin, joita
olette itse saaneet Jumalalta, jotta tämä projekti voidaan toteuttaa Jumalan avulla ja
teidän tuellanne. Lisätietoa yksityisen ATK-koulun rakentamisen edistymisestä
löytyy verkkosivulta www.cec.edu.gt.
–Danilo López Monterroso, Pääkonferenssin Koulutus Osaston johtaja.
Sapattina 5. maaliskuuta 2016

Kuolleiden tila
"Pyhässä Raamatussa ei ole sellaista kohtaa, jossa sanottaisiin, että vanhurskaat
saavat palkkansa tai jumalattomat rangaistuksensa kuollessaan. Patriarkat ja profeetat
eivät ole jättäneet mitään sellaista vakuutusta. Kristus ja hänen apostolinsa eivät ole
antaneet mitään viittausta siihen. Raamattu opettaa selvästi, että ihmiset eivät heti
kuolemansa jälkeen pääse taivaaseen. Heidät esitetään nukkuvina ylösnousemukseen
saakka" -S. t, s. 539.
Ei viisautta tai tietoa haudassa
1. Mitä Raamattu sanoo ihmisen tilasta hänen kuoltuaan? Mitä hänellä ei silloin
ole?
Saarn. 9:5, 10 Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät
tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu.... Tee
kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä
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viisautta tuonelassa, jonne olet menevä.
"Oikea ymmärrys siitä, 'mitä Raamattu sanoo' liittyen kuolleiden tilanteeseen on
olennainen tähän aikaan. Jumalan sana julistaa, että kuolleet eivät tiedä mitään,
heidän vihansa ja rakkautensa on yhtälailla kuollutta.... Jos emme ole maadoitettu
juurinemme totuudessa, Saatanan petolliset ansat vievät meidät mukanaan. Meidän
täytyy tarttua Raamattuihimme. Jos Saatana voi saada sinut uskomaan, että Jumalan
Sanassa on asioita, jotka eivät ole innoitettuja, silloin hän valmistautuu kaappaamaan
sielusi. Meillä ei tule olemaan mitään varmistusta, mitään varmuutta, sinä hetkenä
kun meidän täytyy tietää mikä on totuus." -Evangelism, s. 249.
2. Onko ihmisellä kuoltuaan pyhän sanan mukaan mitään tietoa, mitä tapahtuu
hänen perheelleen tai kenellekään muulle? Voiko hän kommunikoida
kenenkään kanssa?
Job 14:12, 21 niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennenkuin taivaat
katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa.... Kohoavatko hänen lapsensa
kunniaan - ei hän sitä tiedä, vaipuvatko vähäisiksi - ei hän heitä huomaa.
Saarn. 9:6 Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt,
eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla.
"Raamattu osoittaa, että kuolleet eivät tiedä mitään, että heidän ajattelunsa on
lakannut, ettei heillä ole mitään osaa siihen, mitä tapahtuu auringon alla eivätkä he
tiedä mitään maan päällä olevien rakkaittensa iloista ja suruista." -S. t, s. 544.
Ei muistoa Herrasta
3. Muistaako tai ylistääkö kuollut Herraa? Mistä muusta hän on täysin
tiedoton?
Ps. 6:5 Käänny, Herra, vapahda minun sieluni, pelasta minut armosi tähden.
Ps.115:17 Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista.
Ps.88:10-12 Minun kasvoni ovat kuihtuneet kurjuudesta. Joka päivä minä huudan
sinua, Herra, ja ojennan käteni sinun puoleesi. Teetkö sinä ihmeitä kuolleille, tai
nousevatko haamut sinua kiittämään? Sela. Kerrotaanko haudassa sinun armostasi,
manalassa sinun uskollisuudestasi?
"Kun Hiskian elämää, vastaukseksi hänen rukoukseensa, pidennettiin viidellätoista
vuodella, tämä kiitollinen kuningas kirjoitti ylistyslaulun Jumalan suuresta
laupeudesta. Tässä laulussa hän esittää ilonsa syyn seuraavasti: »Ei tuonela sinua
kiitä, ei kuolema sinua ylistä; eivät hautaan vaipuneet pane sinun totuuteesi
toivoansa. Elävät, elävät sinua kiittävät, niin kuin minä tänä päivänä.» Jes. 38:18,19.
Kansanomainen teologia esittää vanhurskaiden kuolleiden olevan taivaan autuudessa
ja ylistävän Jumalaa kuolemattomin kielin; mutta Hiskia ei voinut nähdä kuolemassa
sellaista ihanuutta. Yhtäpitävästi hänen sanojensa kanssa psalmirunoilija todistaa:
»Kuolemassa ei sinua muisteta; kuka ylistää sinua tuonelassa?» »Eivät kuolleet ylistä
Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista.» Ps. 6: 6; 115:17." -S. t, s. 533, 544.
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4. Mikä muu päättyy ihmisen kuollessa? Mihin keho palaa Herran sanan
mukaan?
Job 17:11 Päiväni ovat menneet, rauenneet ovat aivoitukseni, mitä sydämeni
ikävöitsi.
Ps. 146:3, 4 Älkää luottako ruhtinaihin älkääkä ihmislapseen, sillä ei hän voi auttaa.
Kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen; sinä päivänä
hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin.
1 Moos. 3:19 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen,
sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen
tuleman."
"Ihminen on vain kuolevainen, ja tuntiessaan itsensä liian viisaaksi ottaakseen
vastaan Jeesuksen, hän pysyy vain kuolevaisena. Aineellinen elämä on ... ei ikuista
eikä kuolematonta; Sillä Jumala, elämän Antaja, ottaa sen takaisin. Ihmisellä ei ole
hallintaa elämästään. Jumalan Sana ei missään opeta, että ihmisen sielu on
kuolematon. Kuolemattomuus on vain Jumalan ominaisuus. Luonnollisen
kuolemattomuuden perusteellisen virheen yllä lepää oppi tietoisuudesta kuolleena –
oppi, joka on kuin ikuinen kidutus, joka on vastoin Raamatun oppia, maalaisjärkeä, ja
inhimillisyyttämme.... Mitä Raamattu sanoo näistä asioista? Daavid julistaa, ettei
ihminen ole tietoinen kuolleena. 'Hänen henkensä lähtee, hän tulee jälleen maaksi, ja
sinä päivänä kaikki hänen hankkeensa raukeavat.' (Ps. 146:4.)" -The Faith I Live By,
s. 174.
Mitä tapahtuu sielulle ja hengelle
5. Kenelle Herran antama elämän henki palautuu? Missä sielu pysyy
ennen ylösnousemuksen hetkeä?
Saarn. 12:7 Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan
tykö, joka sen on antanutkin.
Hes. 18:4, 20 alku; Katso, kaikki sielut ovat minun: niinkuin isän sielu, niin
pojankin sielu - ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava.... Poika
ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa.
Ps. 49:15 Kuin lammaslauma heidät viedään tuonelaan, kuolema heitä kaitsee, jo
huomenna oikeamieliset astuvat heidän ylitsensä; tuonela kalvaa heidän hahmoansa,
eikä heillä ole asuntoa.
Ap.t. 2:29 Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme
Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa
meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.
"Pietari julisti helluntaina patriarkka Daavidista, 'että hän kuoli ja hänet haudattiin.
Onhan hänen hautansa tänäkin päivänä meidän nähtävissämme.' (Ap.t. 2:29.) 'Ei
Daavid itse noussut taivaisiin.' (Ap.t. 2:34.) Se tosiasia, että Daavid pysyy
haudassaan ylösnousemukseen saakka, todistaa, että vanhurskaat eivät mene
taivaaseen kuollessaan. Se on vain ylösnousemuksen ja sen tosiasian, että Kristus on
noussut, ansiota, että Daavid voi viimein istua Jumalan oikealla puolella." -The Faith
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I Live By, s. 174.
Jeesuksen tullessa annettava kuolemattomuus ja kirkkaus
6. Mitä Jeesus sanoi Lasaruksesta, ollen ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että
kuolleet ovat Jeesuksen kanssa kirkkaudessa tai palavat helvetin
kidutuksessa? Missä tilassa he pysyvät ylösnousemuksen päivään saakka?
Joh. 11:11-13 Näin hän puhui, ja sitten hän sanoi heille: "Ystävämme Lasarus
nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta." Niin opetuslapset sanoivat
hänelle: "Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi." Mutta Jeesus puhui hänen
kuolemastaan;
Ilm. 14:13 Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne
kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti - sanoo Henki - he saavat levätä
vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."
"Mutta jos kuolleet jo ovat nauttimassa taivaan autuutta tai vääntelehtimässä helvetin
tulessa, niin mitä varten on tuleva tuomio? Jumalan sanan opetukset näistä tärkeistä
kysymyksistä eivät ole hämäriä eivätkä ristiriitaisia; tavalliset ihmiset voivat ne
ymmärtää.... Sielun kuolemattomuusoppi oli yksi niistä vääristä opeista, joita
Rooman kirkko sai pakanuudelta ja liitti kristinuskoon. Martti Luther luki sen niiden
»luonnottomien tarujen joukkoon, jotka ovat osana Rooman paavien käskykirjeiden
muodostamassa tunkiossa.» .... Selittäessään Saarnaajan kirjassa olevia Salomon
sanoja: »Kuolleet eivät tiedä mitään», uskonpuhdistaja sanoo: »Tämä on toinen
kohta, joka osoittaa, että kuolleet ovat... tiedottomia. Hän sanoo, että siellä ei ole
tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta. Salomo päätteli, että kuolleet nukkuvat
eivätkä ole mistään tietoisia. He lepäävät laskematta päiviä tai vuosia, ja kun he
heräävät, heistä tuntuu siltä, kuin he olisivat nukkuneet vain hetkisen.»" -S. t, s. 538
7. Milloin vanhurskaat saavat kuolemattomuuden ja pääsevät kirkkauteen?
Miten ihminen ainoastaan saa iankaikkisen elämän lahjan?
1 Kor. 15:53, 54 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja
tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä
katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu
kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty
ja voitto saatu."
"He nukkuvat. Jumalan pasunan soidessa he heräävät ihanaan kuolemattomuuteen.
»Sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina.... Mutta kun tämä
katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen, ja tämä kuolevainen pukeutuu
kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: 'Kuolema on nielty ja
voitto saatu.'» 1 Kor. 15:52—55. Kun heidät herätetään syvästä unestaan, heidän
ajattelunsa alkaa siitä, mihin se päättyi. Viimeinen aistimus oli kuoleman tuska;
viimeinen ajatus oli se, että he joutuivat kuoleman vallan alle. Kun he nousevat
haudoistaan, heidän ensimmäinen iloinen ajatuksensa puhkeaa riemuhuudoksi:
»Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?» 1 Kor. 15:52—
Sapattikoululäksyt

45

1. neljännes 2016

55." -S. t, s. 539
Lisätutkisteluksi
"Kun hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy, ihminen lakkaa ajattelemasta. Saarn.
12: 6. Kuolleet ovat haudan hiljaisuudessa. He eivät tiedä mitään siitä, mitä auringon
alla tapahtuu. Job. 14: 21. Autuas lepo väsyneille vanhurskaille! Aika, olipa se pitkä
tai lyhyt, on heille vain silmänräpäys. He nukkuvat. Jumalan pasunan soidessa he
heräävät ihanaan kuolemattomuuteen." -S. t, s. 539.
Ps. 16:10; Fil. 3:20, 21
"Kun Kristus tulee, hän ottaa ne, jotka ovat puhdistaneet sielunsa tottelemalla
totuutta. Jotkut, jotka ovat nyt elossa, menevät hautaan, ja jotkut tulevat elämään ja
tulevat muutetuiksi, kun Kristus tulee. Tämä kuolevainen tullaan tekemään
kuolemattomaksi ja nämä turmeltuneet ruumiit, jotka ovat sairauksille alttiit, tullaan
muuttamaan kuolevaisista kuolemattomiksi. Meille annetaan sitten lahjaksi
korkeampi luonto. Kaikkien, jotka puhdistavat sielunsa tottelemalla totuutta, ruumiit
tullaan kirkastamaan...." -Upward Look, s. 97.
*****
11
Sapattina 12. maaliskuuta 2016

Ylösnousemus
"'Hetki on koittamassa,' Kristus sanoi, 'jolloin kaikki, jotka haudassa makaavat,
tulevat kuulemaan hänen äänensä, ja he tulevat esiin.' Tämän äänen tulee kaikua halki
kaikkien kuolleitten asumusten; ja jokainen pyhä, joka nukkuu Jeesuksessa, tulee
heräämään ja jättämään vankilansa. Silloin luonteen hyveet, jotka saimme Jeesuksen
vanhurskaudesta, yhdistävät meidät korkeimman asteen suuruuteen. Nukkuvien
pyhien voitto tulee olemaan kunniakas ylösnousemuksen aamuna.... Elämänantaja
tulee kruunamaan kuolemattomuudella kaikki, jotka tulevat esiin haudoistaan." -Sons
and Daughters of God, s. 359.
Loistava toivon säde
1. Mitä Jumalan lapset menneisyydessä näkivät kuolemaan liittyen synkän pilven vai valon säteitä? Mikä toivo kannatteli patriarkka Jobia
vaikeiden koettelemusten halki?
Ps. 16:10 Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä
kuolemaa.
Ps. 49:15 Kuin lammaslauma heidät viedään tuonelaan, kuolema heitä kaitsee, jo
huomenna oikeamieliset astuvat heidän ylitsensä; tuonela kalvaa heidän hahmoansa,
eikä heillä ole asuntoa.
Job 19:25-27 Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova
multien päällä. Ja sittenkuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti,
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saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apunani; minun silmäni saavat
nähdä hänet - eikä vieraana. Munaskuuni hiukeavat sisimmässäni.
" Jumalan kansalle, joka niin kauan on joutunut vaeltamaan muukalaisena »kuoleman
varjon maassa», on annettu kallis toivo siinä ilosanomassa, että Hän, joka on
»ylösnousemus ja elämä», on ilmestyvä noutamaan kotiin vieraassa maassa olevat
lunastettunsa. Kristuksen toisen tulemisen oppi on Pyhän Raamatun perussävel....
Muinaisajan pyhät miehet odottivat Messiaan tuloa kirkkaudessa toivonsa
täyttymyksenä.... Patriarkka Job huudahti kärsimystensä yönä horjumattomalla
luottamuksella: »Minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova
multien päällä. Ja sitten kuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti,
saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apunani; minun silmäni saavat
nähdä hänet — eikä vieraana.» Job. 19: 25—27." -S. t, s. 289.
2. Minkä ihmeellisen kuvan ylösnousemuksen ihmeestä Herra antoi profeetta
Hesekielille? Mikä toinen samoihin aikoihin annettu ennustus vahvistaa
tämän näkemyksen?
Hes. 37:1-5 Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja
laski minut keskelle laaksoa. Ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua ympäri
niitten ohitse; ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, ja katso, ne olivat
hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla
eläviksi?" Mutta minä sanoin: "Herra, Herra, sinä sen tiedät." Niin hän sanoi
minulle: "Ennusta näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana.
Näin sanoo Herra, Herra näille luille: Katso, minä annan tulla teihin hengen, ja te
tulette eläviksi.
Dan. 12:2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen
elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.
"Eräänä hetkenä profeetta Hesekiel oli näyssä asettuneena alhaalla suuren laakson
keskellä. Hänen edessään aukesi synkkä näky. Laakso oli kauttaaltaan peittynyt
kuolleitten luihin. Heräsi kysymys, 'Ihmisen poika, voivatko nämä luut elää?'
Profeetta vastasi, 'Oi Herra Jumala, Sinä tiedät.' Mitä voisi ihmisen mahti ja voima
tehdä näillä kuolleilla luilla? Profeetta ei nähnyt toivoa elämän saattamiseksi näihin
luihin. Mutta hänen katsoessaan Jumalan voima alkoi toimimaan. Hajonneet luut
alkoivat täristä, ja muovautuivat kokoon, 'luu hänen luuhunsa,' ja jänteet nivoivat ne
yhteen. Liha peitti ne, ja Herran puhaltaessa näin muodostuneihin kehoihin, 'henkäys
tuli heihin, ja he elivät, ja nousivat jaloilleen, ylittäen valtavan armeijan.'" -Seventhday Adventist Bible Commentary, vol. 4, s. 1165.
Ylösnousemus mahdollista Jeesuksen ansiosta
3. Miten Jeesus vahvisti ylösnousemuksen täydellisen varmuuden? Mikä antaa
vakuuden ylösnousemuksesta kuolemasta elämään?
Joh. 6:39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on
minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.
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Joh. 11:25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo
minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
"Kristus vaatii omakseen kaikki, jotka uskoivat Hänen nimeensä. Kristuksen hengen
elävöittävä voima, joka asustaa kuolevaisessa kehossa, sitoo jokaisen uskovaisen
sielun Jeesukseen Kristukseen. Ne, jotka uskovat Jeesukseen, ovat pyhiä Hänen
sydämessään; sillä heidän elämänsä on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa.
Komento tulee Elämänantajalta, ' Tomuun vaipuneet, herätkää ja riemuitkaa! Sinun
kimaltava aamukasteesi virvoittaa maan, ja niin maa palauttaa kuolleet elämään.'
(Jes. 26:19.) Elämänantaja tulee kutsumaan ostetun omaisuutensa ensimmäisessä
ylösnousemuksessa, ja siihen voitokkaaseen hetkeen saakka, kun viimeinen pasuuna
tulee soimaan ja suuri armeija tulee esiin ikuiseen voittoon, jokainen nukkuva pyhä
tullaan pitämään turvassa ja vartioituna kuin kallisarvoinen jalokivi, jonka Jumala
tietää nimeltä. Pelastajan voiman kautta, joka asui heissä heidän eläessään, ja koska
he olivat osallisia jumalalliseen luontoon, heidät tuodaan esiin kuolleista." -Selected
Messages, book 2, s. 271.
Väitteitä ylösnousemuksen puolesta
4. Mitä tärkeitä tosiasioita apostoli Paavali esitti ihmisille, joilla oli epäilyksiä
ylösnousemuksesta? Mitä hän sanoi niistä, joiden toivo Jumalaan oli
rajoittunut nykyiseen elämään?
1 Kor 15:16-23 Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos
Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne.
Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut. Jos olemme panneet
toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita
ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena
kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin
kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niinkuin kaikki kuolevat
Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen
vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;
"Paavali sanoo: »Jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos
Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne.
Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut.» 1 Kor. 15: 16—18. Jos
vanhurskaat olisivat neljän tuhannen vuoden aikana menneet kuollessaan välittömästi
taivaaseen, kuinka Paavali olisi voinut sanoa, että jos ei olisi ylösnousemusta, silloin
»Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut». Eihän silloin ylösnousemusta
tarvittaisi." -S. t, s. 534.
"Vakuuttavalla voimalla apostoli julisti ylösnousemuksen suurta totuutta.... Apostoli
suuntasi korinttolaisten veljien mielen tulevaisuuteen, ihanaan ylösnousemuksen
aamuun. Silloin kaikki nukkuvat pyhät herätetään, jotta he tuosta hetkestä lähtien
eläisivät iäti Herransa tykönä." -Ap. teot, s. 243.
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Ensimmäinen ylösnousemus
5. Milloin ylösnousemus tapahtuu? Ketkä nousevat ylös ja tapaavat Jeesuksen
ensimmäisenä Raamatun selkeiden opetusten mukaan?
1 Tess. 4:14-18 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin
on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen
kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa,
jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat
nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja
Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten
meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän
kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran
kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.
"Maan horjuessa, salamain leimutessa ja ukkosen jyristessä Jumalan Pojan ääni
kutsuu nukkuvat pyhät esiin. Katseltuaan heidän hautojaan hän kohottaa kätensä
taivasta kohti ja huutaa: »Herätkää, herätkää, herätkää te, jotka nukutte maan
tomussa, ja nouskaa ylös!» Kaikkialla maapallolla vanhurskaat kuolleet kuulevat tuon
äänen; ja ne, jotka sen kuulevat, saavat elää. Tuo kaikista kansanheimoista,
sukukunnista, kielistä ja kansoista koottu suunnattoman suuri joukko ympäröi koko
maapallon. Se tulee kuoleman vankilasta puettuna katoamattomaan kirkkauteen ja
huutaen: »Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?» 1 Kor.
15: 55. Sitten elossa olevat vanhurskaat ja kuolleista nousseet pyhät yhdistävät
äänensä pitkään, riemuitsevaan voitonhuutoon." -S. t, s. 623, 624.
Turmeltumaton ja kuolematon
6. Minkälainen ylösnousseen pyhän keho tulee olemaan? Mitä suuria muutoksia
tulee olemaan osana ylösnousemusta?
1 Kor 15:52-54 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä
pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän
katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää
pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu
katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin
toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu."
"Persoonallinen identiteettimme säilyy ylösnousemuksessa, tosin ei samat ainesosat
tai aineellinen kokonaisuus kuin hautaan mennessä. Jumalan ihmeelliset työt ovat
salaperäisiä ihmiselle. Henki, ihmisen luonne, palaa Jumalaan säilyäkseen siellä.
Ylösnousemuksessa jokaisella ihmisellä tulee olemaan oma luonteensa. Jumala
omalla ajallaan tulee kutsumaan esiin kuolleet, antaen jälleen elämän henkäyksen, ja
pyytäen kuivia luita elämään. Sama muoto tulee astumaan esiin, mutta se tulee
olemaan vapaa kaikista sairauksista ja vioista. Se elää jälleen kantaen samoja
yksilöllisyyden piirteitä, joten ystävä tunnistaa ystävän. Luonnossa ei ole Jumalan
lakia, joka näyttäisi, että Jumala antaa takaisin samat identtiset palaset ainetta joista
keho koostui ennen kuolemaa. Jumala tulee antamaan vanhurskaalle kuolleelle
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kehon, joka tulee miellyttämään häntä." -Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 6, s. 1093
Toinen ylösnousemus
7. Milloin toinen ylösnousemus – jumalattomien ylösnousemus - tulee
tapahtumaan? Missä ylösnousemuksessa vain nousevat ne, jotka saavat
elämän ja siunauksen?
Ilm. 20:5, alkuosa, 6 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta
olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se,
jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa;
"Tuhannen vuoden päättyessä tapahtuu toinen ylösnousemus. Silloin jumalattomat
herätetään kuolon unestaan ja asetetaan Jumalan eteen, ja silloin pannaan täytäntöön
se »tuomio, joka on kirjoitettu». Tämän mukaisesti sanotaan Ilmestyskirjassa
vanhurskaiden ylösnousemusta koskevan kuvauksen jälkeen: »Muut kuolleet eivät
vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet.» Ja Jesaja sanoo
jumalattomista: »Heidät kootaan sidottuina vankikuoppaan ja suljetaan vankeuteen;
pitkän ajan kuluttua heitä etsiskellään.» Ilm. 20:5; Jes. 24:22." -S. t, s. 637, 638.
Lisätutkisteluksi
"Elämänantaja
tulee
kutsumaan
ostetun
omaisuutensa
ensimmäisessä
ylösnousemuksessa, ja siihen voitokkaaseen hetkeen saakka, kun viimeinen pasuuna
tulee soimaan ja suuri armeija tulee esiin ikuiseen voittoon, jokainen nukkuva pyhä
tullaan pitämään turvassa ja vartioituna kuin kallisarvoinen jalokivi, jonka Jumala
tietää nimeltä. Pelastajan voiman kautta, joka asui heissä heidän eläessään, ja koska
he olivat osallisia jumalalliseen luontoon, heidät tuodaan esiin kuolleista." -Sons and
Daughters of God, s. 359.
"Se joka sai kaksi talenttia tässä elämässä, tulee myöhemmässä elämässään
näyttämään että hänen talenttinsa eivät ole menneet hukkaan. Niitä käytetään
laajemmassa ja jalommassa suunnitelmassa tulevassa elämässä. Jokaiselle ihmiselle
on annettu oma tehtävänsä. Ne jotka osallistuvat jumalalliseen luontoon, päästen
pakoon maailmassa vallitsevaa turmeltuneisuutta, elävät puhdistettua elämää tänä
valmistautumisen aikana korkeampaa elämää varten. Ajatus on elää taivaallisten
sääntöjen mukaista elämää täällä alhaalla, ja tuoda jumalallinen luonto mukaan
kaikkeen tekemiseen. Huijarilla ei ole sijaa taivaan valtakunnassa. Yksikään
teeskentelijä, valehtelija, aviorikkoja tai julma ihminen ei tule olemaan siellä. He
eivät ikinä näe Hänen kasvojaan." -Upward Look, s. 97.
*****
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Sapattina 19. maaliskuuta 2016

Tuhat vuotta
"Maa oli kuin autio erämaa, kaupungit ja kylät, jotka maanjäristys oli kukistanut,
lepäsivät rauniokasoina. Vuoret olivat siirtyneet paikoiltaan jättäen suunnattomia
onkaloita. Täällä tulisi olemaan saatanan ja hänen enkeliensä koti tuhannen vuoden
aikana. Tänne rajoitettuna hän on pakotettu vaeltamaan pitkin ja poikin maan
murtunutta ja rosoista pintaa ja katselemaan, mitä seurauksia oli hänen
kapinoimisellaan Jumalan lakia vastaan. Tuhannen vuoden ajan hän sa nauttia
aiheuttamansa kirouksen hedelmistä. Yksinomaan tähän maahan rajoitettuna hänellä
ei ole etuoikeutta retkeillä muihin maailmoihin kiusatakseen ja vaivatakseen niitä,
jotka eivät ole langenneet." H. k, s. 321.
Vihollinen kahlitaan
1. Kuinka ennustus, joka koskee tuhatta vuotta, esitetään? Ottaen huomioon,
että Saatana on olevan langennut enkeli, mikä todellisuudessa on se "suuri
kahle", joka häntä niin kauan kahlitsee?
Ilm. 20:1, 2 Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja
suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen,
joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
"Ilmestyskirjassa ennustetaan saatanan karkotus ja se autiuden ja tyhjyyden tila,
mihin maa on jälleen joutuva, sekä sanotaan, että tämä tila tulee kestämään tuhat
vuotta.... Tämä tulee olemaan saatanan ja hänen enkeliensä kotina tuhat vuotta. Hän
ei saa lähteä maan päältä eikä pääse muihin maailmoihin viettelemään ja
häiritsemään niitä, jotka eivät ole koskaan tehneet syntiä. Tässä merkityksessä hän on
sidottu. Ei ole enää ketään, jota kohtaan hän voisi käyttää valtaansa. Häneltä on
täydellisesti riistetty mahdollisuus pettää ja turmella, mikä on ollut hänen ainoana
ilonaan niin monien vuosisatojen aikana." S. t, 635, 636.
2. Mitä tarkoittaa sana "tyhjyys" (pohjaton kuilu), minne Saatana tullaan
heittämään ja pitämään siellä tuhannen vuoden ajan? Miten Raamattu
kuvailee toista aikakautta, jolloin maa oli kuin "tyhjyys
täysin tyhjä ja
pimeä?
Ilm. 20:3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä,
ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun
kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.
1Moos. 1:2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan
Henki liikkui vetten päällä.
"Eräistä raamatunpaikoista käy ilmi, että sana »syvyys» tarkoittaa maata autiuden ja
pimeyden tilassa. Kuvatessaan maan tilaa »alussa», Raamattu sanoo, että se »oli autio
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ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä». 1 Moos. 1:2. Innoitetun ennustuksen
mukaan se jälleen joutuu, ainakin osittain, tähän samaan tilaan. Kuvaillessaan
Jumalan suurta päivää profeetta Jeremia sanoo: »Minä katselin maata, ja katso, se oli
autio ja tyhjä, ja taivasta, eikä siinä valoa ollut. Minä katselin vuoria ja katso, ne
järkkyivät, ja kaikki kukkulat huojuivat. Minä katselin, ja katso, ei ollut yhtään
ihmistä, ja kaikki taivaan linnut olivat paenneet pois. Minä katselin, ja katso,
hedelmätarha oli erämaana, ja kaikki sen kaupungit olivat kukistuneet.» Jer. 4:23—
27." S. t, s. 635, 636.
Jeesuksen takaisintuleminen ja tuhannen vuoden alku
3. Mihin aikaan tulee tuhat vuotta alkamaan, kun Saatana kahlitaan ja maa
muuttuu autioksi rauniokasaksi?
2 Piet. 3:7, 10, 12 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut
tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.... Mutta
Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja
alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat....
teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat
hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!
2 Tess. 1:7, 8 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme,
kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja
kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme
Jeesuksen evankeliumille.
"Kristuksen tullessa jumalattomat hävitetään perin pohjin kaikkialta maan päältä; hän
on surmaava heidät suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella.
Kristus ottaa kansansa Jumalan kaupunkiin, ja maa tulee asumattomaksi. »Katso,
Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen
asukkaat.» »Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on
tämän sanan puhunut.» »Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet
lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa
maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sen tähden maan asukkaat kuumuudesta
korventuvat.» Jes. 24:1, 3, 5, 6." S. t, s. 634, 635.
Tuomio taivaassa
4. Saatanan ollessa kahlittu tyhjyyteen tai hajotettuun maahan, mitä tapahtuu
taivaassa? Kuka osallistuu tähän tärkeään työhön?
Ilm. 20:4, 6 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin
tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen
ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen
kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja
hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta... Autuas ja pyhä on se, jolla on osa
ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he
tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsev
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1 Kor. 6:2, 3 Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te
tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita?
Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia
asioita?
"Niinä tuhantena vuotena, jotka ovat ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen välillä,
pidetään jumalattomien tuomio. Apostoli Paavali viittaa tähän tuomioon Kristuksen
toista tulemista seuraavana tapahtumana, kun hän kirjoittaa: »Älkää sen tähden
lausuko mitään tuomiota, ennen kuin aika on, ennen kuin Herra tulee, joka myös on
saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmisydänten aivoitukset.» 1 Kor. 4:5....
Tähän aikaan vanhurskaat hallitsevat kuninkaina ja Jumalan pappeina. Johannes
sanoo Ilmestyskirjassa: »Minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille
annettiin tuomiovalta.» »He tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja
hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.» Ilm. 20: 4, 6.... Tähän aikaan »pyhät
tulevat maailman tuomitsemaan», kuten Paavali on ennustanut. 1 Kor. 6:2,3. Yhdessä
Kristuksen kanssa he tuomitsevat jumalattomat, vertaillen heidän tekojaan
lakikirjaan, Raamattuun, ja ratkaisten jokaisen henkilön asian sen mukaan, kuin hän
ruumiissa ollessaan on tehnyt. Jumalattomien kärsittäväksi tulevan rangaistuksen
suuruus määrätään heidän tekojensa mukaan ja merkitään heidän nimiensä kohdalle
kuoleman kirjaan." S. t, s. 637
Tuhannen vuoden päättyminen
5. Mitä maahan tuodaan tuhannen vuoden päätyttyä? Kuka on mukana?
Ilm. 21:1 3, 10 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas
ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin,
uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä,
valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren
äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on
asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän
kanssaan, heidän Jumalansa;... Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle
vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas
taivaasta Jumalan tyköä,
"Tuhatvuotiskauden lopussa Kristus tulee jälleen maan päälle. Pelastettujen joukko ja
enkelisaattue seuraavat häntä. Astuessaan alas pelottavassa majesteettiudessaan hän
herättää jumalattomina kuolleet vastaanottamaan rangaistuksensa. Nämä tulevat esille
mahtavana joukkona, lukemattomana niin kuin meren hiekka. Mikä suuri ero onkaan
tämän ja ensimmäisen ylösnousemuksen välillä! Vanhurskaat olivat puetut
katoamattomaan nuoruuteen ja kauneuteen, kun taas jumalattomissa näkyy sairauden
ja kuoleman merkkejä." S. t, s. 641.
Jumalattomien ylösnousemus
6. Ketkä nousevat ylös tuhannen vuoden kuluttua? Mitä ennustus sanoo
Saatanan suunnitelmista ja toimista?
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Ilm. 20:5, 7, 8 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat
loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.... Ja kun ne tuhat vuotta
ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, ja hän lähtee villitsemään
maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät
sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.
"Tuhannen vuoden päättyessä tapahtuu toinen ylösnousemus. Silloin jumalattomat
herätetään kuolon unestaan ja asetetaan Jumalan eteen, ja silloin pannaan täytäntöön
se »tuomio, joka on kirjoitettu». Tämän mukaisesti sanotaan Ilmestyskirjassa
vanhurskaiden ylösnousemusta koskevan kuvauksen jälkeen: »Muut kuolleet eivät
vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet.» Ja Jesaja sanoo
jumalattomista: »Heidät kootaan sidottuina vankikuoppaan ja suljetaan vankeuteen;
pitkän ajan kuluttua heitä etsiskellään.» Ilm. 20:5; Jes. 24:22." S. t, s. 637, 638.
Viimeinen hyökkäys ja tappio
7. Mitä hän tekee, kun hänellä on miljardeja tukijoita puolellaan? Mikä tulee
olemaan lopullinen tulos hänelle ja hänen seuraajilleen?
Ilm. 20:9, 10 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen
rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele,
heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä
profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.
Mal. 4:1 Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja
kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se
päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa.
"Nyt saatana valmistautuu viimeiseen suureen kamppailuun ylivallasta.... kun
jumalattomina kuolleet nousevat ylös ja hän näkee tuon suunnattoman suuren joukon
olevan hänen puolellaan, hänen toivonsa elpyy ja hän päättää jatkaa suurta taistelua.
Hän järjestää kaikki kadotettujen joukot lippunsa alle ja koettaa niiden avulla
toteuttaa suunnitelmansa." S. t, s. 642.
"Viimein annetaan etenemiskäsky, ja lukematon joukko lähtee liikkeelle — sellainen
armeija, jonka vertaista maalliset valloittajat eivät koskaan ole koonneet ja johon ei
voi verrata kaikkien menneiden aikojen yhdistyneitä sotavoimia, aina siitä lähtien,
kun maan päällä alettiin sotia. Saatana, mahtavin sotureista, johtaa etujoukkoa, ja
siihen liittyvät hänen enkeliensä johtamat joukko osastot tässä viimeissä
kamppailussa.... Sotilaallisella täsmällisyydellä tiheät rivit etenevät maan murtuneen,
epätasaisen pinnan yli Jumalan kaupunkia kohti. Jeesuksen käskystä suljetaan uuden
Jerusalemin portit, samalla kun saatanan armeijat piirittävät kaupungin ja
valmistautuvat hyökkäämään sitä vastaan." Suuri taistelu, s. 643.
Uusi taivas ja maa
8. Mikä erityinen, kunniakas työ tulee tapahtumaan Jumalan, totuuden, ja
vanhurskauden viimeisen voiton jälkeen?
2 Piet. 3:13, 14 Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja
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uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä
odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi,
rauhassa, hänen edessänsä;
Ilm. 21:1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja
ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
"Saatanan hävitystyö on ikuisiksi ajoiksi päättynyt. Kuusituhatta vuotta hän on
toiminut mielensä mukaan, täyttäen maan kurjuudella ja aiheuttaen surua koko
maailmankaikkeudelle. Koko luomakunta on yhdessä huoannut ja ollut
synnytystuskissa. Nyt luodut olennot ovat ainiaaksi vapautetut saatanan läsnäolosta ja
kiusauksista. »Kaikki maa on saanut levon ja rauhan, he [vanhurskaat] puhkeavat
riemuun.» Jes. 14:7. Riemullinen voitonhuuto kohoaa kaikkialta uskollisesta
maailmankaikkeudesta. »Ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen
vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän» kuullaan sanovan: »Halleluja!
Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.» Ilm. 19: 6....
»Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen
maa ovat kadonneet.» Ilm. 21: 1. Se tuli, joka kuluttaa jumalattomat, puhdistaa maan.
Kaikki kirouksen jäljet katoavat. Ei tule olemaan mitään ikuisesti palavaa helvettiä
muistuttamassa lunastetuille synnin kauheista seurauksista." S. t, s. 651.
Lisätutkisteluksi
Jes. 24:1, 3, 19, 20.
"Jumalattomat saavat rangaistuksensa maan päällä. San. 11:31. He »ovat oljenkorsia;
ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot.» Mal. 4: 1. Jotkut
tuhoutuvat silmänräpäyksessä, kun taas toiset kärsivät monta päivää. Kaikki saavat
rangaistuksen »tekojensa mukaan».... Jää vain yksi muistuttaja: meidän
Lunastajamme tulee aina kantamaan ristiinnaulitsemisensa merkkejä. Hänen
haavoitetussa päässään, hänen kyljessään sekä hänen käsissään ja jaloissaan ovat ne
ainoat merkit, jotka muistuttavat synnin julmasta työstä.... Suuri taistelu on päättynyt.
Syntiä ja syntisiä ei enää ole. Koko maailmankaikkeus on puhdas. Sama sopusoinnun
ja ilon sykintä tuntuu läpi koko suuren luomakunnan. Hänestä, joka kaiken on luonut,
virtaa elämää, valoa ja iloa rajattoman avaruuden kaikkiin maailmoihin. Pienimmästä
atomista suurimpaan maailmaan kaikki oliot, elolliset ja elottomat, julistavat
himmentämättömässä kauneudessaan ja täydellisessä ilossaan, että Jumala on
rakkaus." S. t, s. 650, 651, 655.
*****
13
Sapattina 26. maaliskuuta 2016

Lunastettujen koti
"Eedenissä lunastetut kasvavat saman kokoisiksi, kuin ihmiset olivat alkuperäisessä
onnellisessa tilassaan. [Mal. 4: 2:ssa sanotaan engl, käänn. mukaan, että Herran
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nimeä pelkäävät »kasvavat» niinkuin syöttövasikat.] Synnin kirouksen viimeisetkin
jäljet poistetaan ja Kristuksen uskolliset palvelijat esiintyvät »pyhässä
kaunistuksessa», heijastaen hengessään, sielussaan ja ruumiissaan Herransa
täydellistä kuvaa. Oi ihmeellistä pelastusta, jota on kauan julistettu, kauan toivottu ja
hartaasti odottaen tutkittu, mutta ei vielä koskaan täysin käsitetty." S. t, s. 624.
Jumalan rakentama kaupunki
1. Vaikka Aabraham sai lupauksen maallisesta Kaanaan maasta ja jälkeläisistä,
mitä hän odotti enemmän kuin mitään muuta? Kenelle Uusi maa on luvattu
perinnöksi?
Hepr. 11:10 sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja
luoja on Jumala.
Matt. 5:5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.
"Nöyrille luvattu maa ei tule olemaan kuten tämä maailma, joka on kuoleman varjon
ja kirouksen pimentämä. 'Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia
taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu' (2 Piet. 3: 13). 'Eikä mitään kirousta
ole enää oleva. Ja Jumalan ja karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja Hänen
palvelijansa palvelevat häntä' (Ilm. 22:3)." V. s, s. 26.
Rauhan, vanhurskauden ja ilon paikka
2. Mitä ei tule ikinä olemaan uudessa maailmassa? Muistavatko lunastetut
menneisyyttään kaikkine suruine ja tuskineen?
Ilm. 21:4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä
kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä
kaikki entinen on mennyt."
Jes. 65:17 Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää
muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;
"Siellä ei ole pettymystä, ei surua, ei syntiä, ei sairautta, ei hautaussaattueita, ei
murhetta, ei kuolemaa, ei eroa, ei särkyneitä sydämiä, vaan siellä on Jeesus, siellä on
rauha. 'Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin, sillä
heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille' (Jes. 49:10)." V. s,
s.26.
"Taivaan ilmapiirissä ei ole tuskaa. Lunastettujen kodissa ei ole kyyneleitä, ei
hautajaissaattueita, ei surunauhoja. 'Eikä yksikään asukas sano: 'Minä olen
vaivanalainen.' Kansa joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi.' (Jes. 33:24).
Onnen vuorovesi virtaa ja syvenee ylenpalttisena halki iankaikkisuuden."
Testimonies for thew Church, vol. 9, s. 286
3. Mikä tulee luonnehtimaan uutta taivasta ja uutta maata? Miten pyhät
ihmiset, jotka siellä elävät, tulevat viettämään aikansa?
2 Piet. 3:13 Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta
maata, joissa vanhurskaus asuu.
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Jes. 32:17, 18 Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus
lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Ja minun kansani asuu rauhan majoissa,
turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa.
Jes. 65:22 he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin
puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat
itse kättensä työn.
"Kaunis uusi maa kaikessa ihanuudessaan oli pyhien iänikuisena perintönä.
Valtakunta, valta ja kaiken taivaan alla olevien valtakuntien suuruus annettiin silloin
korkeimmille pyhille, jotka omistivat sen iäti, jopa iankaikkisuuksien
iankaikkisuuksissa." H. k, s. 327.
"»Minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa
lepopaikoissa.» »Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun
rajojesi sisällä, ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi.» »He
rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät;
he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä;... Minun valittuni
kuluttavat itse kättensä työn.» Jes. 32: 18; 60: 18; 65: 21, 22." S. t, s. 652, 653.
4. Entä sitten eläimet? Minkälaisia ne tulevat olemaan? Kuka silloin jopa leikkii
niiden eläinten kanssa, jotka ovat nykyään villejä ja vaarallisia?
Jes. 11:5 9 Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.
Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori
leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja
karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö
rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa
kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä
vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.
"Ruoho tulee olemaan elävän vihreää, eikä ikinä kuihdu. Siellä tulee olemaan ruusuja
ja liljoja, ja kaikenlaisia kasveja. Ne eivät ikinä lakastu tai haalistu tai menetä
kauneuttaan ja tuoksuaan. "Leijona, jota meidän tulee pelätä täällä, tulee silloin
lepäämään karitsan kanssa, ja kaikki Uudessa Maassa tulee olemaan rauhaa ja
sopusointua. Uuden maan puut tulevat olemaan suoria ja yleviä ilmaan
epämuodostumia. "Uudessa Maassa ei ole jäätäviä tuulia, ei ikäviä muutoksia.
Ilmanala on alati oikea ja terveellinen." My Life Today, s. 354.
Jumalan liitonarkki tulee olemaan ihmisten kanssa
5. Niin kuin maallisessa Jerusalemissa, kuninkaan ja kansakunnan
pääkaupungissa, mitä tulee olemaan taivaallisessa Jerusalemissa? Kuka tulee
elämään siellä kaikkina aikoina lunastettujen kanssa?
Ilm. 22:3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on
siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä
Ilm. 21:3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan
maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen
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kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
"Lunastustyö tulee olemaan täydellinen. Paikassa, missä synti vallitsi, tulee Jumalan
armo vallitsemaan vielä runsaampana. Itse maapallo, jota Saatana väittää omakseen,
ei tule vain lunastetuksi vaan myös korotetuksi. Meidän pieni maailmamme, joka
synnin kirouksen alaisena on ainoa tahra Hänen ihanassa luomakunnassaan, tulee
saamaan suuremman kunnian kuin mikään muu maailma Jumalan
maailmankaikkeudessa. Täällä, missä Jumalan Poika asui ihmisten keskellä, missä
kunnian Kuningas eli, kärsi ja kuoli, täällä, kun kerran kaikki tehdään uudeksi,
Jumalan maja on oleva ihmisten keskellä, »ja Hän on asuva heidän keskellänsä, ja he
ovat Hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa».
"A.T, s. 26.
Paluu Eedenin ruokaan
6. Niin kuin Eedenissä, mikä tulee kasvamaan ylenpalttisesti tukemaan sen
asukkaiden elämää, terveyttä ja iloa?
Ilm. 22:2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka
kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat
kansojen tervehtymiseksi.
Jes, 65:21 He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät
niiden hedelmät;
Hes. 47:12 Mutta virran varrella, sen molemmilla rannoilla, kasvaa kaikkinaisia
hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet eivätkä lopu hedelmät: joka kuukausi ne
kantavat tuoreet hedelmät, sillä niitten vedet juoksevat pyhäköstä, ja niitten hedelmät
ovat ravitsevaiset ja niitten lehdet parantavaiset.
"Siellä eletään Eedenin elämää, elämää kedolla ja puutarhassa. 'He rakentavat taloja
ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna
muitten asua eivätkä istuta muitten syödä; sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat
elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn' (Jes. 65:
21, 22)." E. ja k., s. 286.
"Uudeksi luodussa maassa on lunastetuilla samanlaista toimintaa ja samanlaisia ilon
aiheita, mitkä tekivät Aadamin ja Eevan onnellisiksi alussa. Siellä vietetään Eedenin
elämää puutarhassa ja kedolla. »He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat
viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta
muitten syödä." P ja k., s. 507, 508.
Säännöllinen kausi palvelulle
7. Mikä on Herran lupaus liittyen säännöllisiin aikoihin palvelua, ylistystä, ja
ylenpalttista onnea varten niille, jotka Hän lunasti?
Jes. 66:22, 23 Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun
kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne.
Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha
kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra.
"Minulle näytettiin , että Jumalan laki pysyy iäti vahvana ja vallitsee uudessa
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maassakin aina iankaikkisuuteen asti. Luomisessa, silloinkuin maan perustukset
laskettiin, katselivat Jumalan pojat ihmetellen Luojansa töitä, ja kaikki taivaan joukot
riemuiten iloitsivat. Juuri silloin sapatinkin perustukset laskettiin. Kuuden
luomispäivän päätyttyä Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa, jotka
hän tehnyt oli. Ja hän siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, sillä hän lepäsi
Eedenissä ennen lankeemusta, ja sitä noudattivat Aadam ja Eeva ja koko taivaallinen
joukko. Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä, siunasi ja pyhitti sen. Minä näin, ettei
sapattia tultaisi milloinkaan poistamaan, vaan että lunastetut pyhät ja kaikki taivaan
enkelit pyhittivät sen suuren Luojansa kunniaksi kautta kaiken iäisyyden." H. k, s.
241, 242.
Sanoinkuvaamatonta kauneutta ja ihanuutta
8. Onko mahdollista kuvailla tai edes kuvitella, miten ihanaa elämä uudessa
maassa tulee olemaan? Vain ketkä tulevat olemaan siellä?
1 Kor. 2:9 vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut,
mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka
häntä rakastavat."
Ilm. 2:7 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka
voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.'
"Pelko saada tuleva perintö näyttämään liian aineelliselta on johtanut monet
tekemään totuudesta liian hengellisen, itse totuudesta, joka johti meidät pitämään sitä
kotinamme. Kristus vakuutti opetuslapsilleen menevänsä valmistelemaan heille sijaa
Isänsä kotiin. Ne, jotka hyväksyvät Jumalan Sanan, eivät tule täysin olemaan täysin
tietämättömiä taivaallisesta asuinsijasta. Ja silti, ' mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva
kuullut, tai mikä ei ole ihmismieleen noussut, sen Jumala on varannut niille, jotka
rakastavat häntä.' Ihmiskieli on riittämätön kuvailemaan vanhurskaiden palkintoa.
Sen tulee tietämään vain ne, jotka sen saavat. Ei yksikään rajallinen mieli voi käsittää
Jumalan Paratiisin kirkkautta." My Life Today, s. 354.
Lisätutkisteluksi
Jes. 65:25; Ilm. 21:5 7.
"Kirouksen jokainen jälki on pyyhitty pois.... "Jää vain yksi muistuttaja: meidän
Lunastajamme tulee aina kantamaan ristiinnaulitsemisensa merkkejä. Hänen
haavoitetussa päässään, hänen kyljessään sekä hänen käsissään ja jaloissaan ovat ne
ainoat merkit, jotka muistuttavat synnin julmasta työstä.... "Jumalan lapset saavat olla
avoimessa yhteydessä Isän ja Pojan kanssa. »Nyt me näemme kuin kuvastimessa,
arvoituksen tavoin.» 1 Kor. 13:12. Me näemme Jumalan kuvan, kuin kuvastimesta
heijastuneena, luonnon toiminnoissa ja hänen menettelyssään ihmisten suhteen; mutta
silloin me näemme hänet kasvoista kasvoihin, ilman himmentävää väliverhoa. Me
seisomme hänen edessään ja katselemme hänen kasvojensa kirkkautta." S. t, s. 651,
654.
"Eedenin paratiisi pysyi maailmassa kauan senkin jälkeen kun ihminen oli karkotettu
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sen viihtyisiltä poluilta. Langenneen ihmissuvun sallittiin kauan katsella
viattomuutensa kotia — vain vartioivat enkelit estivät heiltä pääsyn sinne. Kerubien
vartioimalla paratiisin portilla näkyi jumalallinen kirkkaus. Sinne Aadam tuli
poikiensa kanssa palvomaan Jumalaa. Siellä he uudelleen lupasivat noudattaa sitä
lakia, jonka rikkominen oli karkottanut heidät Eedenistä. Kun jumalattomuuden tulva
peitti alleen koko maan ja kun ihmisten pahuus johti heidän tuhoonsa
vedenpaisumuksessa, poisti Eedenin istuttanut käsi sen maan päältä. Mutta
lopullisessa ennalleen asettamisessa, jolloin Jumala luo »uuden taivaan ja uuden
maan» (Ilm. 21: 1), se palautetaan ihanammaksi kaunistettuna kuin se alussa
olikaan." P.P, s. 42.
"Raamatussa kutsutaan pelastettujen perintöä maaksi. Hebr. 11:14—16. Siellä
taivaallinen Paimen johtaa laumaansa elävien vesien lähteille. Elämän puu antaa
hedelmänsä joka kuukausi, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Siellä on
ikuisesti juoksevia virtoja, kirkkaita kuin kristalli, ja niiden varsilla huojuvat puut
heittävät varjonsa poluille, jotka on tehty Herran lunastetuille. . t, s. 652.
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