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Sapattina 3. lokakuuta 2015

Ihmisen lankeemus
"Katsoessamme itseemme etsiessämme vanhurskautta, jolla saada Jumalan
hyväksyntää, katsomme väärään paikkaan, 'sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat
vailla Jumalan kirkkautta' (Room. 3:23). Meidän tulee katsoa Jeesusta; sillä 'me
kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin
kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen' (2 Kor
3:18) Sinun tulee löytää täydellisyytesi katsoen Jumalan Karitsaa, joka pyyhkii pois
maailman synnit" -Faith and works, p. 108.
Vanhurskaudesta vääryyteen
1. Mitä on sanottu siitä, millaiseksi ihminen alunperin luotiin? Miten hänen
asemansa muuttui lankeemuksen jälkeen?
Saarn. 7:29 Katso, tämän ainoastaan olen löytänyt: että Jumala on tehnyt ihmiset
suoriksi, mutta itse he etsivät monia mutkia.
Matt. 19:17 Niin hän sanoi hänelle: "Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On
ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä
käskyt."
Room. 3:10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
"Alunperin ihmiselle suotiin jaloja voimia ja tasapainoinen mieli. Hän oli täydellinen
olemukseltaan, ja sopusoinnussa Jumalan kanssa. Hänen ajatuksensa olivat puhtaita,
hänen pyrkimyksensä pyhiä. Mutta tottelemattomuuden kautta, hänen voimansa
vääristyivät ja itsekkyys otti rakkauden sijan. Hänen luontonsa tuli niin
heikentyneeksi rikkomusten kautta, että hänelle tuli mahdottomaksi vastustaa pahan
voimaa omin voimin. Hänestä oli tullut Saatanan vanki, ja olisi jäänyt näin ikuisesti,
ellei Jumala olisi erikoisesti tullut väliin." -Steps to Christ, p. 17.
"Kun ihminen rikkoi pyhää lakia, hänen luonnostaan tuli paha...." -S. t. 495.
"Jumala julistaa, 'Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan.' Room. 3:10 Kaikilla on
sama syntinen luonto. Kaikki ovat alttiita virheille. Kukaan ei ole täydellinen.
Herramme Jeesus kuoli rikkomuksen tähden, jotta heidät saatettaisiin armahtaa. Ei
ole meidän työtämme tuomita. Kristus ei tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan." -In
Heavenly Places, p. 292.
Yleinen ehto
2. Kuinka pitkälle synti ja kuolema ovat ulottuneet? Onko kukaan poikkeus
tästä?
Room. 5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja
synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki
ovat syntiä tehneet Room. 3:11, 12 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki
ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee
Sapattikoululäksyt

2

4 neljännes 2015

sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.
"Jumalan sana julistaa, 'Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta
vailla' (Room 3:23) 'kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi
käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.' (Room.
3:12) Useita petetään liittyen heidän sydämensä puhtauteen. He eivät käsitä, että
luonnollinen sydän on ennen kaikkea petollinen, ja epätoivoisen viheliäinen. He
kääriytyvät omaan vanhurskauteensa, ja ovat tyytyväisiä saavuttaessaan oman
inhimillisen tasonsa; mutta kuinka kohtalokkaasti he epäonnistuvatkaan, kun eivät
kykene saavuttamaan jumalallista tasoa, ja itsestään he eivät voi täyttää Jumalan
vaatimuksia." -Selected messages, book 1, p. 320.
"Aadam ei voinut jättää jälkeläisilleen sellaista, mitä hänellä ei ollut; eikä
langenneella sukukunnalla olisi ollut mitään toivoa, jollei Jumala uhraamalla
Poikansa, olisi tehnyt ihmisille mahdolliseksi saavuttaa kuolemattomuus. »Kuolema
on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet», mutta Kristus
»toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta». Room. 5:12; 2 Tim.
1:10. Vain Kristuksen kautta voidaan saavuttaa kuolemattomuus." -Suuri taistelu, s.
522, 523.

Haluton antautumaan
3. Onko ihmisen lihallinen luonto halukas tulemaan alamaiseksi ja
antautumaan Herran tahtoon? Mitä ihmisistä on tullut heidän seurattuaan
luonnollista taipumustaan syntiin?

Room. 8:7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se
ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
Kol. 1:21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen
vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
"Mutta sydän, joka on antautunut Jumalalle, rakastaa Jumalan sanan totuutta;
Sillä totuuden kautta sielu uudistuu. Lihallinen mieli ei saa nautintoa Jumalan
sanan pohtimisesta, mutta se, joka on uudistunut mielensä Hengen kautta,
näkee uutta hohtoa elävissä ennustuksissa; sillä jumalallinen kauneus ja
taivaallinen valo näyttävät hohtavan joka jakeessa. Se mikä oli lihalliselle
mielelle karu erämaa, tulee hengelliselle mielelle elävien virtojen maaksi.
Siitä, mikä uudistumattomalle sydämelle vaikutti hedelmättömältä maaperältä,
tulee kääntyneelle sielulle Jumalan puutarha hienovaraisten kasvustojen ja
kukintojen peittämänä." -Fundamentals of Christian Education, p. 182.
Epäpuhtaat ajatukset ja tunteet
4. Mitkä halut ja himot hallitsevat ihmistä? Mistä synti alkaa, ennen kuin se
kypsyy ja alkaa toimia?

Matt. 15:19 Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset,
haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.
Jaak. 1:14, 15 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja
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houkuttelee; kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta
kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.
"Kehittymisemme moraalisessa puhtaudessa riippuu oikeasta ajattelusta ja
oikeasta toiminnasta. 'Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan
mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen' 'Sillä sydämestä lähtevät pahat
ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset,
jumalanpilkkaamiset. Nämä ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin
syöminen ei saastuta ihmistä.' Matt. 15:11; 19; 20.
"Pahat ajatukset tuhoavat sielun. Jumalan käännyttävä voima muuttaa
sydämen jalostaen ja puhdistaen ajatukset. Ilman päättäväistä yrittämistä pitää
ajatukset Kristukseen keskittyneinä, armo ei voi ilmetä elämässä. Mielen
täytyy ryhtyä hengelliseen sodankäyntiin. Kaikki ajatukset täytyy tuoda
kuuliaisiksi Kristukselle. Kaikki tavat täytyy tuoda Jumalan hallintaan." Mind,
Character, and Personality, vol. 1, p. 69.
Kyvyttömyys tehdä hyvää
5. Kun ihminen haluaa tehdä hyvää, mitkä ovat seuraukset? Voiko hän luottaa
hyviin tarkoituksiinsa?

Room. 7:18, 19 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu
mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en
tahdo, minä teen.
"Nähdessämme ihmiskunnan tilan nykyään, joidenkin mielessä herää
kysymys. Onko ihminen luonnostaan perinpohjaisesti ja täydellisesti
turmeltunut? Onko hän toivottomasti tuhoutunut? "Ihmiset ovat myyneet
itsensä kaiken vanhurskauden viholliselle. He eivät voi lunastaa itseään.
Itsestään he eivät voi tehdä yhtäkään hyvää asiaa. Mutta heillä on
pelastuskeino. Kun ihminen teki syntiä, Kristus tarjoutui sijaiseksi ja
vakuudeksi, luodakseen keinon, jolla syyllinen ihmisrotu voitaisiin palauttaa
uskollisuuteen. Hän otti ihmisyyden päälleen, ja kulki siellä, missä Aadam oli
kompastunut ja kaatunut. Lipsumatta kuuliaisuudestaan, Hän kohtasi
kiusaukset, joille ihminen on alttiina." -The Sings of the Times, June 14, 1905.
Henkilökohtainen vastuu
6. Vaikka lapset eivät peri tiettyjä syntejä vanhemmiltaan, mitä he saavat
heiltä? Onko mitään toivoa voittaa huonot taipumukset ja tottumukset?

Hes. 18:20 Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa.
Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse
on tuleva hänen jumalattomuutensa.
1 Piet. 1:18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä
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kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,
"Miten voimme odottaa lapsilta yhtään enempää heidän perittyine
taipumuksineen, vanhempien näyttäessä heille sellaista esimerkkiä? Jumala
armahtakoon näitä onnettomia orjia, jotka antautuvat paheille!" -Christian
Temperance and Bible Hygiene, p. 18.
"Yleensähän lapset perivät asenteensa ja taipumuksensa vanhemmiltaan ja
matkivat heidän esimerkkiään, ja niin lapset harrastavat myös vanhempiensa
syntejä sukupolvesta toiseen." -P. p. 99.
"Lapset perivät taipumuksia väärään, mutta heillä on myös paljon ihastuttavia
luonteenpiirteitä. Näitä tulisi vahvistaa ja kehittää, ja taipumuksia pahaan
tulisi varovaisesti koulia ja tukahduttaa." -Mind, Character and personality, pp.
144, 145.
Kristuksen puhdistama
7. Vaikka tämä on vaikea tilanteemme, mikä on mahdollista Herramme
Jeesuksen ja Hänen Pyhän Henkensä täyttymyksen kautta?

1 Kor. 6:11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette
vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.
1. Kor. 1:30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa,
joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi
ja lunastukseksi,
Room. 6:17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin
palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle,
jonka johtoon te olette annetut,
Joh. 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla
Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
"Meidän tulee oppia Kristuksen koulussa. Mikään muu kuin Hänen
vanhurskautensa ei voi antaa meille ansioita armon liiton siunaukseen.
Olemme pitkään kaivanneet ja yrittäneet saada näitä siunauksia, mutta emme
ole niitä saaneet, koska olemme ajatelleet voivamme tehdä jotakin
ollaksemme niiden arvoisia. Emme ole katsoneet pois itsestämme, uskoen
Jeesuksen olevan elävä Vapahtaja. Meidän ei tule ajatella oman armomme ja
omien tekojemme pelastavan meitä; Kristuksen armo on ainoa toivomme
pelastuksesta. Profeettansa kautta Herra lupaa, 'Jumalaton hyljätköön tiensä ja
väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja
meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.' (Jes.
55:7). Meidän tulee uskoa yksinkertaista lupausta, eikä hyväksyä tunnetta
uskon sijaan. Kun luotamme Jumalaan täysin, kun luotamme Jeesuksen
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ansioihin synnit anteeksi antavana Vapahtajana, saamme kaiken avun, mitä
voimme tarvita." -Selected Messages, book 1, p. 351.
Lisää tutkittavaksi

"Hänen silmänsä, joka näkee asioiden nykyisen tilanteen, on kuvannut
maailmassa olevien asioiden ja seurakunnan tilanteen nykyään. Ps. 14:1-4. Ja
mikä onkaan tuonut tämän kauhistuttavan tilanteen? Se on Jumalana lain
väheksyminen." -The Signs of the Times, March 20, 1901.
"Ne, jotka luottavat Kristukseen, eivät tule minkään perinnöllisen tai opitun
tavan tai tottumuksen orjiksi. Alemman luontonsa vankina pysymisen sijaan,
he tulevat hallitsemaan jokaista mieltymystä ja intohimoa. Jumala ei ole
jättänyt meitä kamppailemaan pahan kanssa omine rajallisine voiminemme.
Mitkä ikinä ovatkaan perityt tai opitut tapamme väärään, me voimme voittaa
ne sillä voimalla, jonka Hän on valmis meille antamaan...." -Counsels on
Health, p. 440.
*****
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Sapattina 10. lokakuuta 2015

Armon lahja
"Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta,
joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi
uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli
jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään,
osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja
vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen." (Room. 3:24-26). "Sillä me
olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten,
jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme." (Ef.2:8).
Kykenemätön kestämään
1. Minkä kuvan Raamattu antaa ihmisen luonnosta? Jos Herra kohtelisi
ihmistä hänen ajatustensa ja käyttäytymisensä mukaisesti, voisiko hän
kestää?

Ps. 103:14 Sillä hän tietää, minkäkaltaista tekoa me olemme: hän muistaa
meidät tomuksi.
Ps. 130:3 Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?
"Taivaallinen isämme ei vaadi meiltä sen enempää eikä vähempää, kuin mihin
Hän on meille kyvyt antanut. Hän ei aseta palvelijoilleen taakkoja, joita he
eivät kykene kantamaan. 'Sillä hän tietää, minkäkaltaista tekoa me olemme:
hän muistaa meidät tomuksi.' Ps. 103:14. Kaiken mitä Hän meiltä vaatii,
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voimme me jumalaisen armon kautta tehdä todeksi." -Chrit's Object Lessons,
p. 362.
"Nyt kun et enää voi olla toimelias raihnaisuutesi tähden, kaikki mitä Jumala
vaatii sinulta, on luottamus Häneen. Sitoudu pitämään sielusi Hänelle kuin
uskolliselle Luojalle. Hänen armonsa on varma, Hänen liittonsa iankaikkinen.
Onnellinen on se, jonka toivo on Herrassa hänen Jumalassaan, joka pitää
totuuden ikuisesti. Anna mielesi tarttua lupauksiin ja pitää niistä kiinni. Jos et
saa mieleesi arvokkaitten lupausten rikkaita vakuutuksia, kuuntele niitä toisten
huulilta. Mikä täyttymys, mikä rakkaus ja vakuus löytyykään näistä sanoista
Jumalan Itsensä huulilta, Hänen julistaessaan rakkauttaan, sääliään ja
kiintymystään hallussaan olevia lapsiaan kohtaan." -Selected Messages, book
2, p. 231.
Jumalallisia aarteita löydettävänä
2. Täysin erilainen ihmisen luonnosta, minkälainen on Jumalan luonto? Koska
Hän on niin armollinen, miten Hän kohtaa meidän puutteemme ja meidät?

2 Moos. 34:6, 7 Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: "Herra, Herra on
laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja
uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat
teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa
isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen."
Ps. 103:10 Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain
tekojemme mukaan.
"Silloin kun Mooses oli kätkeytyneenä kallion rakoon, hän katsoi Jumalan
kirkkautta. Silloin kun olemme piileskelemässä kiven halkeamassa, Kristus
tulee suojelemaan meitä omalla lävistetyllä kädellään, ja tulemme kuulemaan
mitä Herra sanoi palvelijoilleen. Niin meille kuin Mooseksellekin, Jumala
tulee paljastamaan itsensä 'Herra on laupias ja armahtavainen Jumala,
pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena
tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit.' 2 Moos. 34:7, 7"
-Christ's Object Lessons, p. 162.
"Herra on täynnä myötätuntoa kärsiviä lapsiaan kohtaan. Mitkä synnit ovat
liian suuria Hänen anteeksi annettavakseen? Hän on armollinen, ja sellaisena
on äärettömästi halukkaampi ja mieltyneempi antamaan anteeksi kuin
tuomitsemaan. Hän on armollinen, eikä Hän etsi meistä vikoja; Hän tietää
meidät; Hän muistaa että olemme kuin tomua. Rajattomassa myötätunnossaan
ja armossaan Hän parantaa kaikki lipsumisemme, rakastaen meitä vapaasti
ollessamme vielä syntisiä, eikä Hän ota pois valoaan, vaan antaa sen loistaa
meille Kristuksen tähden." -Selected messages, book 2, p. 231.
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Lunastussuunnitelma
3. Mitä Hän asetti ennen maailman perustamista rakkautensa ja armonsa
tähden? Mitä ilmestyi ajan täyttyessä?

Ef. 1:4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut
meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
Tiit. 2:11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
Gal. 4:4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta
syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
"Samoin taivaan neuvostossa oli päätetty Kristuksen tulemisen hetki. Kun
ajan suuri kello osoitti tuota hetkeä, Jeesus syntyi Beetlehemissä....
Kaitselmus oli ohjannut kansojen vaiheita ja inhimillisen pyrkimyksen ja
vaikutuksen suuntaa, kunnes koko maailma oli kypsä Vapahtajan tulolle." -AT.
24.
"Me itse olemme kaiken velkaa Jumalan ilmaiselle armolle. Armo liitto sääti
meidän lapseksi tulemisemme. Armo Vapahtajassa toimeenpani
lunastuksemme, uudistuksemme, ja ylennyksemme Kristuksen perillisiksi.
Tulkoon tämä armo ilmaistuksi muillekin." -Chrit's Object Lessons, p. 250.
Armon kautta maksettu korkea hinta
4. Miten korkea hinta maksettiin ihmisen pelastamiseksi vääryyadestä? Kuinka
kauaksi Herra poistaa tunnustetut rikkomukset?

Tiit. 2:14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät
kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan,
joka hyviä tekoja ahkeroitsee.
Ps. 103:12 Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä
rikkomuksemme.
Miika 7:19 Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat
tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen.
"Antaessaan ainoan poikansa kuolla syntisten tähden Jumala ilmaisi
langenneelle ihmiselle rakkautta, jolla ei ole vertaa." -Selected Messages,
book 1, p. 311
"»Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksiannetut.»
Pitäkäämme tämä ajatus aina mielessämme. Työskennellessämme
erehtyneiden hyväksi suunnatkaamme jokaisen katse Kristukseen. Paimenten
on hellästi huolehdittava Herran laumasta. Heidän on puhuttava erehtyneille
Vapahtajan anteeksiantavasta armosta. Heidän on kehotettava syntistä
katumaan ja uskomaan Häneen, joka voi antaa synnit anteeksi. Heidän tulee
julistaa Jumalan sanan perusteella: »Jos me tunnustamme syntimme, on Hän
uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja
puhdistaa' meidät kaikesta vääryydestä.» 1 Joh. 1:9. Kaikille katuville kuuluu
Sapattikoululäksyt

8

4 neljännes 2015

vakuutus: »Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat
tekomme. Kaikki heidän syntinsä Sinä heität meren syvyyteen.» Miika 7: 19."
-AT. 772.
Armo ja vanhurskauttaminen
5. Mitä muita siunauksia myönnetään armon kautta kaikille, joilla on usko
Jeesukseen? Anteeksiannon lisäksi, mitä vanhurskauttaminen käsittää?

Room. 3:24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen
lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
Room. 4:16 alkuosa: 'Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että
lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle'.
"Ylitsevuotavaa armoa on annettu, jotta uskovainen sielu voitaisiin pitää
vapaana synnistä; sillä koko taivas rajattomine voimavaroineen on annettu
meidän käskyymme. Meidän tulee ammentaa pelastuksen kaivosta. Kristus on
vanhurskauden lain loppu kaikille, jotka uskovat. Itsessämme olemme synnin
tekijöitä; mutta Kristuksessa olemme vanhurskaita. Tehtyään meistä
vanhurskaita Kristuksen vanhurskauden tähden, Jumala julistaa meidät
vanhurskaiksi ja kohtelee meitä vanhurskaina. Hän katsoo meitä kuin rakkaita
lapsiaan. Kristus työskentelee synnin voimaa vastaan, ja missä synti vallitsee,
armo vallitsee paljon enemmän. 'Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi
tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän
armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan
kirkkauden toivo.' Room 5:1, 2." -Selected Messages, book 1, p. 394.
Armo ja pelastus
6. Mikä tulee olemaan Herran armon lopputulos? Mitä lunastetut voivat siksi
odottaa?

Ef. 2:8, 7 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta se on Jumalan lahja - osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa
ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa
Jeesuksessa.
Tiit 3:7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme
iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.
"Runsas palkkio on luvattu kaikille, jotka vilpittömästi, rehellisesti, ja
ajatuksella ottavat tehtäväkseen pyhyyden saattamisen täydelliseksi Jumalan
pelossa. Voimaa ja armoa on annettu Kristuksen kautta, tuotavaksi saarnaavien
enkelien kautta pelastuksen perillisille. Ketkään eivät ole niin alhaisia, niin
turmeltuneita ja viheliäisiä, etteivät he voisi löytää Jeesuksesta, joka heidän
puolestaan kuoli, voimaa ja puhtautta ja vanhurskautta, jos he asettavat
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syrjään syntinsä, kääntyvät paheiden tieltänsä, ja täydellä sydämen
tarkoituksella etsivät elävää Jumalaa. Hän odottaa voidakseen riisua heidän
tahriintuneet pukunsa, synnin saastuttamina,
pukeakseen heille oman
vanhurskautensa puhtaan vaatteen, tarjotakseen heille mahdollisuuden elää
eikä kuolla. Hänessä, niin kuin elävässä köynnöksessä, he saattavat kukoistaa.
Heidän oksansa eivät tule lakastumaan, eivätkä olemaan hedelmättömiä. Jos
he pysyvät Hänessä, he voivat imeä virkistystä Hänestä, olla sulautettuna
Hänen henkeensä, vaeltaa niin kuin Hän vaelsi, voittaa haasteet, niin kuin Hän
voitti, ja tulla korotetuksi Hänen oikealle puolelleen." -Christian Temperance
and Bible Hygiene, pl. 140.
Armollinen kutsu
7. Kun meillä on tämä ihmeellinen varmuus, mitä kaikkia kutsutaan tekemään?
Mikä on mahdollista Kristuksen veren kautta?

Hebr. 4:16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että
saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.
Ps. 86:5 Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksiantavainen, suuri armossa
kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat.
Ef. 1:7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten
anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
"Jumalan armon saavuttamisen ehdot ovat yksinkertaisia ja reiluja. Herra ei
vaadi meidän tekevän jotain suunnatonta, jotta voisimme saada anteeksiannon
synnistä. Meidän ei tarvitse tehdä pitkiä ja väsyttäviä pyhiinvaelluksia tai
suorittaa kivuliaita katumusharjoituksia, yhdistääksemme sielujamme taivaan
Jumalaan tai sovittaaksemme rikkeitämme; vaan se, joka tunnustaa ja hylkää
syntinsä tule saamaan armon. Tämä on arvokas lupaus, langenneelle ihmiselle
annettu kannustaen häntä luottamaan rakkauden Jumalaan ja etsimään ikuista
elämää Hänen valtakunnassaan." -Testimonies for the Church, vol. 5, p. 635.
"Pienen lapsen luottavaisella uskolla, meidän tulee lähestyä taivaallista
Isäämme, kertoen Hänelle kaikista tarpeistamme. Hän on aina valmis
antamaan anteeksi ja auttamaan. Jumalallisen tiedon lähde on pohjaton, ja
Herra kannustaa meitä ammentamaan siitä runsaasti." -Sons and Daughters of
God, p. 121.
Lisää tutkittavaksi

"Sielun lunastus on kallisarvoinen. Kristus on maksanut äärettömän kalliisti
pelastuksestamme, eikä kukaan, joka arvostaa tätä suurta uhria tai sielun
arvoa, väheksy Jumalan tarjoamaa armoa siksi etteivät toiset välitä siitä." -P.
p. 142-143.
"Armo on ansaitsematonta suosiota, ja uskovainen on vanhurskautettu ilman
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omaa ansiota, ilman mitään vaadetta palvella Jumalaa. Hän on
vanhurskautettu lunastuksessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, joka seisoo
taivaan saleissa synnintekijöiden korvaajana ja vakuutena. Mutta ollessaan
vanhurskautettu Kristuksen ansioiden takia, hän ei ole vapaa tekemään
vääryyttä." -Selected Messages, book 1, p. 398.
*****
16
Sapattina, 17 lokakuuta 2015

Kristus meidän vanhurskautemme
“Kun jättäydymme Kristukselle, niin sydämemme yhtyy hänen sydämeensä,
tahtomme sulautuu hänen tahtoonsa, mielemme yhdistyy hänen mieleensä, ja hän
vangitsee ajatuksemme itselleen kuuliaisiksi. Elämme hänen elämäänsä. Tätä
merkitsee olla pukeutuneena hänen vanhurskautensa vaatteisiin. Silloin Herra meitä
katsellessaan ei näe viikunanlehtiverhoa eikä alastomuuttamme ja synnin vioittamaa
muotoamme, vaan oman vanhurskautensa vaipan, ….” Kr. v. 231.
Vanhurskaus on Jumalan etuoikeus
1. Vaikka monet ihmiset pitävät itseänsä rehellisinä ja kunnioittavina, minkä
täysin toisenlaisen kuvan antaa Jumalan sana? Kenessä ainoastaan löytyy
vanhurskaus?
Jes. 64:6 Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki
meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat
tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli.
Jer. 23:6 Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on
hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän vanhurskautemme.'
“Meillä on elävä Vapahtaja. Hän ei ole Joosefin uudessa haudassa; Hän on noussut
kuolleista ja on nostettu korokkeelle Edustajana ja Takaajana jokaisen uskovan sielun
puolesta. "Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha
Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta." Room. 5:1.
Syntinen on vanhurskautettu ainoastaan Jeesuksen ansioiden kautta, ja tämä on
Jumalan antama täysi hinta, ihmisen edestä. Että Kristus oli kuuliainen hamaan ristin
kuolemaan asti on lupaus katuvalle syntiselle hyväksymisestä Isän tykönä. Silloin
sallimmeko, että epäilyä ja uskoa, uskoa ja epäilyä? Jeesus on lupaus meidän
hyväksymisestä Jumalan tykönä. Seisomme hyväksyttynä Jumalan edessä, ei niin,
että meillä olisi joitakin ansioita itsessämme, vaan koska uskomme että 'Herra on
meidän vanhurskautemme.’” –Faith and Works, p. 107.
Vanhurskaus ja evankeliumi
2. Missä Jumalan vanhurskaus erityisesti tulee ilmi? Miten vanhurskaus on
selitetty profetian Hengessä?
Sapattikoululäksyt
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Room. 1:16, 17 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima,
itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on:
"Vanhurskas on elävä uskosta."
“Mikä on vanhurskaus? Se on hyvitys, että Kristus täytti jumalallisen lain meidän
edestämme. Hänet koeteltiin kaikessa, mitä syntisen ihmisen tuli käydä. Hän oli
kiusattu kaikessa, aivan niin kuin me olemme kiusatut, ... Hän ei taipunut
vähimmissäkään määrin vihollisen voimaan.” –Review and Herald, August 21, 1894.
“Kristuksen armo on vapaa vanhurskauttamaan syntisen ilman ansioita tai
vaatimuksia hänen puoleltaan. Vanhurskauttaminen on synnin täydellinen
anteeksianto. Sinä hetkenä kun syntinen ottaa Kristuksen vastaan uskossa, hänelle on
anteeksi annettu. Kristuksen vanhurskaus on suotu hänelle, ja hänen ei tule enää
epäillä Jumalan anteeksiantavaan armoa.” ––The Faith I Live By, p. 107.
Ainoastaan armon kautta
3. Ainoastaan miten voi saada vanhurskauden – tekojen tai armon kautta?
Onko ketään, joka voidaan vanhurskauttaa hänen omien ansioidensa ja
tekojensa perusteella?
Room. 3:20, 28 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain
teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.… Niin päätämme siis, että ihminen
vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.
“Vanhurskauttaminen on kokonaan armosta eikä hankittu millään teoilla, jotka
langennut ihminen voi tehdä. Asia oli esitetty selvästi, että jos rikkaalla miehellä on
rahaa ja omaisuutta, ja hän antaa lahjana siitä Herralle, väärät vaikutteet tulevat
pilamaan lahjan ajatellen, että hän on ansainnut Jumalan hyväksymisen ja Herra on
velvollinen pitämään
häntä erikoisessa suosiossa, tämän lahjan johdosta....
Vanhurskauttaminen on tuomitsemisen vastakohta. Jumalan rajatonta armoa
osoitetaan niitä kohtaan, jotka ovat täysin ansiottomia. Hän antaa rikkomukset ja
synnit anteeksi Jeesuksen tähden, joka on tullut meidän syntiemme sovitukseksi.
Uskon kautta Kristukseen, syyllinen lainrikkoja saa suosion Jumalan tykönä ja
vahvan toivon iankaikkiseen elämään.” –Faith and Works, pp. 20, 104.
Uskoa tarvitaan
4. Mitä Abrahamin teki, mikä on tarpeellista jokaiselle? Onko mahdollista
miellyttää Jumalaa ja saada Hänen hyväksemme luettu vanhurskaus ilman
uskoa Häneen?
Gal. 3:6 samalla tavalla kuin "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle
vanhurskaudeksi"?
Hebr. 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan
tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.
Luuk 17:5 Ja apostolit sanoivat Herralle: "Lisää meille uskoa.".
“Kun katuva syntinen, katuu Jumalan edessä, hän huomaa Kristuksen sovituksen
hänen puolestaan ja hyväksyy tämän sovituksen hänen ainoana toivona tässä
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elämässä ja tulevassa, hänen syntinsä ovat anteeksi annetut. Tämä on
vanhurskauttaminen uskon kautta. Jokainen uskova sielu on mukauttava oman
tahtonsa täysin Jumalan tahdon kanssa ja pitää katumuksen ja synnintunnon tärkeänä,
osoittamalla uskoa Lunastajan sovitustyön ansioihin ja menee voitosta voittoon,
kirkkaudesta kirkkauteen. Anteeksiannon ja vanhurskauttaminen ovat yksi ja sama
asia. Uskon kautta, uskova pääsee kapinallisen saatanan asemasta lapsen asemaan,
uskolliseksi Kristuksen Jeesuksen lapseksi, ei luonteensa hyvyyden vuoksi, vaan
koska Kristus hyväksyy hänet lapsekseen.” –Faith and Works, p. 103.
Vanhurskauttamisen tulokset
5. Kun henkilö on julistettu oikeamieliseksi, ja on vanhurskautettu, mitä
tapahtuu hänen ansaitsemansa tuomion kanssa?
Room. 8:1, 34 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa
Jeesuksessa ovat… Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus se, joka on
kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös
rukoilee meidän edestämme.
“Tehtyään meidät vanhurskaiksi hyväksemme luetun Kristuksen vanhurskauden
kautta, Jumala julistaa meidät oikeamielisiksi, ja kohtelee meitä vanhurskaina. Hän
pitää meitä Hänen rakkaina lapsinaan. Kristus toimii syntiä vastaan, ja kun synti on
tullut suureksi, siinä armo tulvii yli äyräidensä.” –The Faith I Live By, p. 112.
“Syntinen saa syntinsä anteeksi, koska hänen Puolustajansa ja Takaajansa ottaa nämä
synnit pois. Herra puhuu Hänen taivaalliselle Isälleen, sanoen: "Tämä on minun
lapseni, minä armahdin hänet kuoleman tuomiosta, antaen hänelle oman
henkivakuutuskirjansa - iankaikkisen elämän - koska olen ottanut hänen paikkansa ja
kärsinyt hänen synneistään. Hän on jopa minun rakas poikani." Näin ihminen saa
anteeksi, ja hänet puetaan Kristuksen vanhurskauden kauniisiin vaatteisiin, niin hän
seisoo virheettömänä Jumalan edessä.” –Faith and Works, p. 103.
6. Millaisena vanhurskautettu seisoo Jumalan edessä? Millainen vaikutus
vanhurskaudella on?
Room. 5:1 Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha
Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
Jes. 32:17 Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja
turvallisuus iankaikkisesti.
“Kristus on »Rauhanruhtinas» (Jes. 9:5), ja hänen tehtävänään on palauttaa
maailmaan ja taivaaseen rauha, jonka synti on rikkonut. »Koska me siis olemme
uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen kautta» (Room. 5:1). Jokainen joka hylkää synnin ja avaa
sydämensä Kristuksen rakkaudelle, osallistuu tästä taivaallisesta rauhasta.” Vs. 36.
“Vanhurskauteulla uskon kautta Kristuksessa on muutttunut luonne. Tämä on
merkkinä maailmalle totuudesta ja opista, jota hän tunnustaa. Päivittäisiä todisteita
siitä, että olemme elävä seurakunta nähdään siitä jos elämme sanan mukaan. Elävä
todiste tulee maailmalle jos seurataan Kristuksen tekoja.”–Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 6, p. 1071.
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7. Mitä vakuus annetaan niille, jotka ovat vanhurskautettuja uskon kautta
Jeesukseen? Mitä Herra tekee niiden puolesta, joita Hän on vanhurskauttanut?
Room. 8:33, 30 toinen osa Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka
vanhurskauttaa. … ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut;
mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
“Sieluja, joita Jeesus on kalliilla hinnalla ostanut, Hän ei halua antaa vihollisen
kiusattaviksi Hän ei halua, että meidät on ensin voitettu ja sitten tuhotaan. Se, joka
sulki leijonien kidat niiden luolassa, ja käveli uskollisten todistajiensa kanssa tulisten
liekkien keskellä, on yhä valmis työskentelemään puolestamme, kukistamaan kaiken
pahan meidän luonteestamme. Nykyään hän seisoo armon alttarin ääressä, esittäen
Jumalalle niiden rukouksia, jotka haluavat Hänen apuaan. Hän ei käännä yhtäkään
itkien katuvaa pois. Hän tahtoo antaa anteeksi kaikille, jotka tulevat Hänen luoksensa
saadakseen anteeksiannon ja uudistuksen. ??Hän ei kerro jokaiselle sitä, mitä Hän
voisi paljastaa,?? mutta Hän käskee jokaista vapisevaa sielua olla rohkea. Joka
tahtoo, voi tarttua Jumalan voimaan, ja saa rauhan hänen kanssaan..” –The Ministry
of Healing, p. 90.
Lisää tutkittavaksi
“Ei tuskallisen taistelun tai uuvuttavan työn kautta, ei lahjoilla tai uhrilla saada
vanhurskautta, vaan se on vapaasti annettu jokaiselle sielulle, joka janoaa saa sitä.
"Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa,
ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa." Jes.
55:1. "Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa," ja
"tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän
vanhurskautemme.'." Jes. 54:17; Jer. 23: 6.” –The Faith I Live By, p. 109.
“Uskomme on johtava esiripun toiselle puolelle, jonne Jeesus on tullut meidän
hyväksemme. Meidän on tartuttava kiinni Jumalan lupauksiin. Meillä täytyy olla
uskoa, jota ei voi kieltää, usko, joka tarttuu näkymättömään, usko joka on luja ja
muuttumaton. Sellainen usko tuo taivaan siunauksia sielullemme.” –My Life Today, p.
8.
“Vanhurskauttaminen on uskon palkka Kristuksen vanhurskaudessa. Hänen meidän
hyväksi luetun vanhurskauden saa jokainen, joka hyväksyy Hänet henkilökohtaisena
Vapahtajanaan Jumalan tahdon mukaan. Hänen vanhurskautensa kulkee ennen heitä.
Hän näyttää tietä, pyytäen meitä seuraamaan Häntä. Hänen, joka seuraa Kristusta
tulee elää kuuliaisena Jumalan laille. Synti ja pyhyys eivät voi yhdistyä.” –
Manuscript Releases, vol. 18, p. 96.
***
17
Sapattina, 24 lokakuuta 2015

Parannuksen tarve
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“Totinen Todistaja sanoo: »Katso, minä seison ovella ja kolkutan.» Ilm. 3:20.
Jokainen Jumalan sanan sisältämä tai Hänen sanansaattajansa julistama varoitus,
nuhde ja kehotus on kolkutus sydämen ovella. Se on Jeesuksen ääni, kun Hän pyytää
päästä sisään. Joka kerran kun kolkutuksesta ei välitetä, vähenee myös halu oven
avaamiseen. Jos tänään laiminlyömme Pyhän Hengen kutsun, ei se kaiu yhtä
voimakkaana huomenna. Sydän tulee vähemmän herkäksi ja vaarallisen
välinpitämättömäksi elämän lyhyydestä ja sitä seuraavasta ikuisuudesta.” AT. 472.
Katumattomuus ja sen seuraukset
1. Mitä ne ihmiset saavat odottaa, jotka edelleen vaalivat sydämensä kovuutta
ja katumatonta henkeä? Miksi Herra on niin kärsivällinen ja ystävällinen
ihmisen syntisyydestä huolimatta?
Room. 2:5-8, 4 Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi
vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, hänen, "joka
antaa kullekin hänen tekojensa mukaan": niille, jotka hyvässä työssä kestävinä
etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän, mutta niiden
osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee
viha ja kiivastus… Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja
pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua
parannukseen?
“Mitä kauemmaksi nuoret jättävät katumisen sitä enemmän vahvistuu heidän
vastustuskykynsä Jumalan Henkeä vastaan. Iän mukana on todennäköistä, että
herkkyys jumalallisiin asioihin ja alttius uskonnon vaikutteihin vähenee. Joka päivä
saatana toimii kiinnittäen heidän huomionsa tottelemattomuuteen ja vahvistaen
heidän mieltään katumattomuteen, on epätodennäköistä, että heistä vielä tulisi
kristittyjä.” –Counsels on Sabbath School Work, p. 80.
“Tänä päivänä synti on yhtä pahanlaatuinen asia, mitä se oli Adamin aikana.
Evankeliumi ei lupaa Jumalan hyvyyttä kenellekään, joka katumattomuudessa rikkoo
Hänen lakinsa. Ihmisen sydämen turmelus, rikkomuksen syyllisyys, synnin tuhoon
ovat kaikki naulittu ristille, siellä Kristus on tehnyt meille pakotien.” –Faith and
Works, p. 96.
Kutsu parannukseen
2. Mikä oli Jeesuksen tehtävä, kulkiessaan paikasta toiseen? Mitä Hän pyytää
tänä päivänä?
Mark. 2:17 Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa,
vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."
Apt. 17:30, 31 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän
tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on
säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen
kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden,
herättämällä hänet kuolleista."
“Ketään ei pakoteta vastoin tahtoaan tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse. Taivaan
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Majesteetti, totinen ja elävän Jumalan ainoa Poika, joka antoi henkensä uhriksi
Golgatan ristillä, avasi tien sinulle tullaksesi Hänen luokseen. Hän kärsi kaiken tämän
sinun tähtesi, Hän on aivan puhdas, Hän on aivan vanhurskas, kohdatakseen syntisen;
sillä Hän sanoo, ’En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.’ Anna
kadotetun sielun tulla hänen luoksensa juuri sellaisena kuin hän on, vedoten
Kristuksen sovitusvereen, hän löytää hyväksymisen Jumalan kanssa, joka on
armoistuimella, kirkkaudessa Kerubien keskellä. Jeesuksen veri on väärentämätön
passi, ja sillä kaikki hartaimmat rukoukset voivat löytää pääsyn Jumalan
valtaistuimelle.” –Fundamentals of Christian Education, pp. 251, 252.
Jumalallista alkuperää
3. Onko ihmisen katumus inhimillinen vai jumalallinen toiminta? Sen vuoksi,
mitä tulee tehdä viipymättä?
Joh. 16:7, 8 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen
pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä
menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle
todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:
Apt. 5:30, 31 Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte
puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi
ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.
Hebr. 3:7, 8 Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette
hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa,
kiusauksen päivänä erämaassa,
“Kristus täsmentää Pyhän Hengen tehtävää seuraavasti: »Kun hän tulee, niin hän
näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion» (Joh. 16:8). Pyhä
Henki saa syntisen vakuuttumaan synnistä. Jos synnintekijä suostuu Hengen
elvyttävään vaikutukseen, hänet johdetaan parannukseen ja näkemään jumalallisten
vaatimusten noudattamisen tärkeys. Katuvalle syntiselle, joka isoaa ja janoaa
vanhurskautta, Pyhä Henki ilmaisee Jumalan Karitsan, joka ottaa pois maailman
synnin. »Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille», Kristus sanoi.” Ap. teot 42.
Älä odota parempaa tilaisuutta
4. Pitääkö ihmisen odottaa sydämen oven avaamista siihen asti kun hän
katuu, tai pitääkö hänen vastata heti, kun kuulee Jeesuksen kutsun?
Ilm. 3:20 Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja
avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja
hän minun kanssani.
Joh. 6:37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun
tyköni tulee, minä en heitä ulos.
“Raamattu ei opeta, että syntisen on tehtävä parannus, ennen kuin hän voi noudattaa
Kristuksen kutsua: »Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin
minä annan teille levon» (Matt. 11:28). Ainoastaan Kristuksesta lähtevä voima saa
aikaan todellisen parannuksenteon. Pietari teki tämän asian selväksi sanoessaan
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israelilaisille: »Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja
Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta» (Ap.t.
5:31). Yhtä vähän kuin voimme saada syntimme anteeksi ilman Kristusta, yhtä vähän
voimme myöskään parantaa itseämme ilman, että Kristuksen Henki herättää
omantuntomme.” Tie Kr. luo 20.
Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen
5. Mitä tarkoittaa parannusta synnistä, joka on tapahtunut Pyhän Hengen
vaikutuksesta? Kuinka Jeesus katsoo niitä, jotka surevat heidän syntejään?
2 Kor. 7:10 Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka
koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa
kuoleman. Matt. 5:4. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
Ps. 32:1-5 Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty!
Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei
ole vilppiä! Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä
valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun
nesteeni kuivui niinkuin kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt
pahoja tekojani; minä sanoin: "Minä tunnustan Herralle rikokseni", ja sinä annoit
anteeksi minun syntivelkani.
“Tässä mainittu murehtiminen tarkoittaa todellista sydämen surua synnin vuoksi. …
Tällaiset murheelliset »saavat lohdutuksen». Jumala paljastaa meille syyllisyytemme,
jotta me pakenisimme Kristuksen luo ja hänen kauttaan vapautuisimme synnin
orjuudesta ja iloitsisimme Jumalan lasten vapaudesta. Jos kadumme vilpittömästi, me
saamme tulla ristin juurelle ja jättää taakkamme sinne.” Vs. 18.
“Jokainen, joka on ottanut Jumalan armon, ja harjoittaa vääryyttä, tuomitaan hänen
tekojensa mukaan. Jumala on kehottanut sinua lähtemään kaikesta vääryydestä. Hän
on käskenyt sinua yksilöllisesti vastustamaan paholaista, ei viihdyttämään häntä
kunniavieraana. On tullut aika, jolloin Jerusalemia etsitään palavien kynttilöiden
valossa. Jumala on toimimassa tutkien luonteitamme, moraalisien arvojen perusteella,
ja lausumaan päätöksiä tapauskohtaisesti. Parannusta haluavalle syntiselle ei ole liian
myöhäistä tulla katuen Jeesuksen luo; ’Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa
aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta
maailman murhe tuottaa kuoleman’.” –Testimonies to Ministers and Gospel
Workers, p. 448.
Halukkaita tietämään, mitä tehdään
6. Ihmiset, jotka kuulevat jumalallisen äänen miten he ovat valmiita toimimaan?
Apt. 2:37, 38; Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat
Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin
Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen
Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
Apt. 9:4-6 ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul,
miksi vainoat minua?" Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen
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Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan,
mitä sinun pitää tekemän."
“Olemme haavoittuneet ja saastuneet synnistä. Mitä meidän tulee tehdä
parantuaksemme tästä spitaalista? ... Erämaassa, kun Herra salli myrkkykäärmeitten
pistää kapinallisia israelilaisia, Mooses sai neuvon kohottaa vaskisen käärmeen ja
pyytää kaikkia haavoittuneita katsomaan siihen ja saadakseen elämänsä jatkumaan”
–That I May Know Him, p. 112.
“Haluatteko tehdä sen? Haluatteko painia Jumalan kanssa, kunnes tiedätte, että hän
ilmaisee itsensä teille? On syntejä, jotka vaivaavat teidän sieluanne; syntinne
murehduttaa teitä. Haluatteko sanoa, ’Nyt, Herra, minun täytyy saada vedoten
Kristuksen vanhurskauteen kirjoitetuksi nimeni kohdalle 'anteeksiannettu'. ’Hän
pelastaa; Usko Häneen; Ota Hänet vastaan Hänen sanassaan. ’Nyt, veljet, mitä
meidän pitää tekemän?’” –Faith and Works, p. 75.
Parannus ja uudistus
7. Kun ihmisen katumus on aitoa, mikä suuri muutos tapahtuu siinä, miten hän
ajattelee ja toimii?
Luuk. 15:17-19 Niin hän meni itseensä ja sanoi: 'Kuinka monella minun isäni
palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään! Minä nousen
ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja
sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut
yhdeksi palkkalaisistasi.'
“Kaikki, jotka tulivat Kristuksen valtakunnan alamaisiksi, hän sanoi, antaisivat
todistuksen uskostaan ja katumuksestaan. Heidän elämässään näkyisi ystävällisyyttä,
rehellisyyttä ja uskollisuutta. He auttaisivat tarvitsevia ja toisivat uhrinsa Jumalalle.
He suojelisivat turvattomia ja olisivat esimerkkinä hyvyydessä ja sääliväisyydessä.
Näin Kristuksen seuraajat todistavat Pyhän Hengen muuttavasta voimasta.
Jokapäiväisessä elämässä näkyy oikeudenmukaisuutta, laupeutta ja Jumalan
rakkautta. Muuten he ovat kuin akanat, jotka viskataan tuleen..” AT. 87.
Aito kääntymys
8. Mitä eräs mies päätti tehdä ja myöntää avoimesti kun hän sai Jumalan
kosketuksen,? Mitä Herra sanoi hänestä?
Luuk. 19:5, 6, 8, 9 Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle:
"Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi." Ja
hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan.… Mutta Sakkeus astui esiin ja
sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos
joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin." Niin
Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on
Aabrahamin poika;
“… Hän tunsi olevansa syntinen Jumalan silmissä.…. Katumus, elämän uudistus olisi
mahdollista hänellekin,…. Kansanjoukon nähden »Sakkeus astui esiin ja sanoi
Herralle: 'Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta
olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin.'» »Niin Jeesus
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sanoi hänestä: 'Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin
poika.'»’” AT. 527, 529.
“Valonsäteet tulevat tavoittamaan sellaisia, joilla on ollut hyvin vähän tilaisuuksia ja
jotka ovat joutuneet harhateille, koska eivät ole tienneet paremmasta tiestä. Kuten
Sakkeus kuuli Kristuksen sanat: »Tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi»
(Luuk. 19: 5), niin hekin kuulevat sanan. Ja niin ne, joita pidettiin paatuneina
syntisinä, heltyvät sydämeltään lasten kaltaisiksi, koska Kristus on halunnut huomata
heidät. Karkeista virheistä ja synneistä tulleina monet siirtyvät niiden paikalle, jotka
eivät ole välittäneet omista tilaisuuksistaan ja etuoikeuksistaan. Jumala pitää heitä
valittuinaan ja kallisarvoisina, ja Kristuksen tullessa valtakuntaansa he saavat seisoa
lähinnä hänen valtaistuintaan.” Kr. v. 172.
Lisää tutkittavaksi
“Jos tajuat oman syntisyytesi, niin älä odota, kunnes olet tullut paremmaksi. Kuinka
monet luulevatkaan, etteivät he ole kyllin hyviä tulemaan Kristuksen tykö. Uskotko
tulevasi paremmaksi omilla ponnistuksillasi? »Voiko etiopialainen muuttaa ihonsa ja
pantteri pilkkunsa? Yhtä vähän te voitte tehdä hyvää, te pahantekoon tottuneet» (Jer.
13: 23). Meille on apu vain Jumalassa. Emme saa jäädä odottamaan voimakkaampia
virikkeitä, parempia tilaisuuksia tai hurskaampia mielialoja. Me emme voi
itsestämme tehdä mitään. Meidän on tultava Kristuksen tykö juuri sellaisina kuin
olemme.” Tie Kr. luo 25.
***
18
Sapattina, 31 lokakuuta, 2015

Synnin tunnustus
“Herra ei vaadi meitä suorittamaan mitään raskaita tehtäviä saadaksemme synnit
anteeksi. Meidän ei tarvitse tehdä pitkiä ja uuvuttavia toivioretkiä tai suorittaa ankaria
katumusharjoituksia suosittaaksemme sieluamme taivaan Jumalalle tai
hyvittääksemme rikkomuksemme, vaan se, joka tunnustaa ja hylkää syntinsä, saa
armon.” Tie Kr. luo 31.
Yleinen ongelma
1. Voiko kukaan ajatella, että hän on vapaa synnistä? Jos niin on, mikä on
totuus siitä, ja mitä Jumala sanoo?
Room. 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
1 Joh. 1:8, 10 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja
totuus ei ole meissä. …. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme
hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.
“Minulle näytettiin, että ne, jotka väittävät olevansa synnittömiä, osoittavat
kehumisellaan että he ovat kaukana siitä. Mitä selvemmin langennut ihminen tajuaa
Kristuksen luonteen, sitä enemmän hän on epävarma itsestään, ja sitä enemmän
epätäydellisiltä näyttävät hänen tekonsa, verrattuna niihin, joille merkitsee
Sapattikoululäksyt
ta

19

4 neljännes 2015

Lunastajamme tahraton elämä. Mutta ne, jotka ovat kaukana Jeesuksesta, joiden
hengelliset käsitykset ovat niin sumentuneet virheistä, että he eivät voi ymmärtää
suuren Esimerkkimme luonnetta, kuvitellen Häntä sellaiseksi kuin he itse ovat, ja
uskaltavat puhua oman pyhyyden täydellisyydestä. Mutta he ovat kaukana Jumalasta;
he tietävät vähän itsestään, ja vielä vähemmän Kristuksesta.” –Life Sketches of Ellen
G. White, p. 84.
Peittäminen ei ole ratkaisu
2. Voimmeko salata syntimme Herralta? Mitä tapahtuu, jos yritämme peitellä
sitä?
4 Moos. 32:23 Mutta jos ette näin tee, niin katso, te rikotte Herraa vastaan ja saatte
tuntea syntinne palkan, joka kohtaa teitä.
Ps. 32:3-5 Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä
valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun
nesteeni kuivui niinkuin kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt
pahoja tekojani; minä sanoin: "Minä tunnustan Herralle rikokseni", ja sinä annoit
anteeksi minun syntivelkani.
“Älä koskaan pyri peittämään syntiä….” –Selected Messages, book 1, p. 380.
“Daavid oli jo alkanut korjata rikkomuksensa hedelmiä ennen jumalallisen tuomion
julistamista. Hänen omatuntonsa oli rauhaton. Hän kuvailee silloista ahdistustaan 32.
psalmissa… Viimeisellekin sukupolvelle tämä laulu säilyttäisi tiedon hänen
lankeemuksestaan, kun hän siinä kertoi synnistään, katumuksestaan ja Jumalan
armosta saatavan anteeksiannon toivostaan. Sen sijaan että olisi pyrkinyt salaamaan
syyllisyyttään, hän toivoi nyt lankeemuksensa murheellisen kertomuksen koituvan
muillekin opetukseksi.” P. p. 711, 712.
Kutsu kaikille
3. Mitä Herra kutsuu kaikkia tekemään? Minkä vakuuden Jeesus antaa
ihmiselle jolla on paljon syntejä ja hänen hengelliset vaatteensa ovat täysin
saastaiset?
Jer. 3:13 ensim. osa Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta,
Jumalastasi ….
1 Joh. 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että
hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
Jes. 1:18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän
syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.
“Jeesus oli kiusattu samalla tavalla kuin mekin, että hän tietäisi, kuinka auttaa niitä,
jotka ovat kiusattuja. Hänen elämänsä on meille esimerkki. Omalla vapaaehtoisella
kuuliaisuudellaan Hän osoittaa, että ihminen voi pitää Jumalan lain ja että lain
rikkominen ei ole kuuliaisuutta, ja se tuo hänelle orjuuden. Vapahtaja oli täynnä
myötätuntoa ja rakkautta; Hän ei koskaan halveksinut aidosti katuvaa, riippumatta
miten suuri on hänen syyllisyyt nsä; mutta hän tuomitsee ankarasti kaikenlaisen
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tekopyhyyden. Hän tuntee ihmisten synnit, Hän tietää kaikki heidän tekonsa ja lukee
heidän salaiset motiivinsa; silti Hän ei käänny pois heistä. Hän vetoaa ja perustelee
syntisen kanssa, ja siinä mielessä Hän itse kantaa ihmiskunnan heikkouden ja asettaa
itsensä samalle tasolle heidän kanssaan. ’Niin tulkaa, käykäämme oikeutta
keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne
lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.’” –
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 294.
4. Mikä asenne meitä kehotetaan ottamaan veljiämme kohtaan? Kuinka useasti
pitäisi tunnustaa virheemme sekä antaa anteeksi toisille?
Jaak. 5:16 Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että
te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.
Hebr. 3:13 vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä
päivänä", ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi;
Ef. 4:32 Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä,
anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille
anteeksi antanut.
“Tunnustakaa syntinne Jumalalle, joka yksin voi antaa ne anteeksi, ja rikkomuksenne
toisianne kohtaan toisillenne. Jos olet loukannut ystävääsi tai naapuriasi, sinun tulee
tunnustaa tekemäsi vääryys, ja hänen velvollisuutenaan on antaa auliisti sinulle
anteeksi. Sitten sinun tulee anoa Jumalan anteeksiantamusta, koska veli, jota olet
haavoittanut, on Jumalan omaisuutta ja häntä vahingoittaessasi olet tehnyt syntiä
hänen Luojaansa ja Lunastajaansa vastaan. Tapauksen ottaa käsitelläkseen ainoa
oikea Välimies, suuri Ylimmäinen Pappimme, joka »on ollut kaikessa kiusattu
samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä», ja joka voi »sääliä meidän
heikkouksiamme» (Hebr. 4: 15) ja kykenee puhdistamaan kaikista synnin tahroista.”
Tie Kr. luo 31.
Harkitse hyviä esimerkkejä
5. Kuka on valmis kuulemaan meidän tunnustuksemme jos lankeamme syntiin?
Mikä on yksi tunnettu tunnustus, joka tulee Pyhän Hengen johdolla?
1 Joh. 2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos
joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on
vanhurskas.
Luuk. 15:18, 21 Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen
tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi… Mutta poika sanoi hänelle: 'Isä,
minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että
minua sinun pojaksesi kutsutaan.'
“Samoin ei riitä, että syntinen uskoo saavansa Kristukselta syntinsä anteeksi; hänen
täytyy uskoen ja kuuliaisena myös pysyä hänessä. »Sillä jos me tahallamme teemme
syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme
edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava
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vastustajat» (Hebr. 10: 26,27). P. p. 449.
“Jumalalta saadut avut ovat rajattomia. Armoistuimella istuu Hän, joka sallii
kutsuttaman itseään Isäksi. Pelastussuunnitelma tuli täydelliseksi armoistuimen
myötä. Hänet on asetettu alttarille Asianajajana puettuna Jumalan luonteeseen. Kuten
Välittäjänämme, Kristuksen tehtävänä on esitellä meitä Jumalalle Hänen poikinaan ja
tyttärinään. Hän rukoilee niiden puolesta, jotka ovat ottaneet Hänet vastaan. Omalla
verellään Hän on maksanut hinnan. Hänen omien ansioidensa nojalla Hän antaa
heille voiman tulla kuninkaallisen perheen jäseniksi, taivaallisen Kuninkaan lapsiksi.
Ja Isä osoittaa hänelle äärettömän rakkautensa Kristukseen vastaanottamalla ja
toivottaa tervetulleeksi Kristuksen ystävät hänen ystävinään. Hän on tyytyväinen
lunastuksesta, jonka Hän on tehnyt. Hänet on kirkastettu Hänen Poikansa ihmiseksi
tulon, elämän, kuoleman, ja sovituksen kautta.” –Counsels to Parents, Teachers and
Students, p. 14.
6. Mitä kuuluu aitoon tunnustukseen, kun on vahingoittanut kanssaihmistä?
Millaisia esimerkkejä on Raamatussa sydämellisestä parannuksesta,
tunnustuksesta ja kääntymyksestä?
2 Moos. 22:1 "Jos joku varastaa härän tai lampaan ja teurastaa tahi myy sen,
antakoon viisi raavasta yhdestä härästä ja neljä lammasta yhdestä lampaasta.
4 Moos. 5:6, 7 "Puhu israelilaisille: Jos mies tai nainen tekee rikkomuksen minkä
tahansa, jonka ihminen tekee menettelemällä uskottomasti Herraa kohtaan, ja niin
joutuu vikapääksi, tunnustakoon hän rikkomuksensa, jonka on tehnyt, ja maksakoon
velkansa täyteen määrään sekä pankoon siihen lisäksi viidennen osan sen arvosta ja
antakoon sen sille, jolle hän on velkaa.
Luuk. 19:8, 9 Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet
omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut,
niin annan nelinkertaisesti takaisin." Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus
tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika;
“Sakkeus julisti: ’Jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan
nelinkertaisesti takaisin.’ Voisit ainakin pyrkiä korjaamaan epäoikeudenmukaiset
tekosi lähimmäisiäsi kohtaan. Et voi tunnustaa rikkomustasi lähimmäisillesi, jotka
ovat menneet hautaan. Näissä tapauksissa parasta mitä voit tehdä on tuoda vikauhri
Herran alttarille, ja hän hyväksyy ja antaa anteeksi sinulle. Mutta jos mahdollista,
sinun pitäisi hyvittää tekosi vääryyttä kärsineille.” –Testimonies for the Church, vol.
5, p. 339.
Vilpitön tunnustus palkitaan
7. Mitä tapahtuu, kun ihminen vilpittömästi tunnustaa syntinsä? Mitkä
hengelliset siunaukset seuraavat tunnustusta?
Ps. 32:1, 2 Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty!
Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei
ole vilppiä!
Sananl. 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja
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hylkää, se saa armon.
“Daavid sai anteeksi rikkomuksensa, koska hän nöyryytti sydämensä katumukseen ja
parannukseen Jumalan edessä, ja uskoi, että Jumalan lupaus anteeksiantamisesta
täyttyisi. Hän tunnusti syntinsä, teki parannuksen, ja hänestä tuli kääntynyt. Kun hän
sai varmuuden anteeksiannosta, hän huudahti, ‘Autuas se, jonka rikokset ovat
anteeksi annetut, jonka synti on peitetty! Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen
pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä!’ Siunaus tulee koska anteeksiannon
armahdus tulee uskon kautta, kun synti on tunnustettu ja hylätty, otettu pois suurelta
syntiseltä. Kristukselta tulee kaikki siunaukset. Hänen kuolemansa on syntiemme
sovitus. Hän on suuri Kantaja, jonka kautta saamme armon ja Jumalan hyväksymisen.
Hän on siis todellakin Luovuttaja, Tekijä, sekä uskomme Täyttäjä.” –Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 1146.
Lisää tutkittavaksi
“Aadam ja Eeva tekivät taivaallisen vaatteen sijalle vaatteen, sitomalla yhteen
viikunapuun lehtiä tehden niistä vyöverhot. 1.Moos. 3:7.
"Tämä on asuste, jota Jumalan lain luopiot ovat käyttäneet Aadamin ja Eevan
tottelemattomuuden ajoista lähtien. He ovat sitoneet yhteen viikunanlehtiä
aiheuttamansa rikkomuksen alastomuutensa häpeän peittämiseksi,.... Kun Herra
herättää
miesten ja naisten huomion totuuteen, alkaa viikuna-lehtiverhojen
tekeminen, peittääkseen sielunsa hävyn. Mutta syntisen alastomuutta ei voida millään
peittää.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1084.
***

Lähetyskertomus kansainväliseltä terveysjärjestöltä
Luettavaksi Sapattina, 31.10.2015
Erikoissapattikolehti tarkoitusta varten kerätään sapattina 7.11.2015
Rakkaat veljeni ja sisareni ympäri maailmaa, olkoon Jumalan rauha ja rakkaus
yllänne yltäkylläisesti. Tervehdykset Psalmilla 67:2, 3: "että maan päällä tunnettaisiin
sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun apusi. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt,
sinua kaikki kansat kiittäkööt."
"Lääkinnällinen lähetystyö on evankeliumin oikea käsi. Se on välttämätöntä
Jumalan asian etenemiselle. Sillä sen kautta miehet ja naiset johdatetaan näkemään
oikeiden elintapojen tärkeys, totuuden pelastava voima tehdään tunnetuksi. Jokaiseen
kaupunkiin tulisi mennä lääkinnälliseen lähetystyöhön koulutettuja työntekijöitä.
Kolmannen enkelin sanoman oikeana kätenä, Jumalan keinot tautien hoitamiseksi
avaavat ovia totuudelle." -Testimonies for the Church, vol. 7, p. 59.
31.12.1989, pääkonferenssin istunnossa Floridassa, U.S.A:ssa, Jumalan armon
kautta ehdotus pääkonferenssin terveysosaston nimeäminen kansainväliseksi terveys
-järjestöksi hyväksyttiin. Tämä on voittoa tavoittelematon osasto pääkonferenssin
alaisuudessa.
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On tärkeää huomata, että erityisesti islamilaisissa ja kommunistisissa maissa,
missä ei ole uskonnonvapautta, nimeä kansainvälinen terveys järjestö (International
Health Organization, IHO) voidaan käyttää seitsemännen päivän adventistien
kansainvälisen lähetysseurakunnan uskonpuhdistusliikkeen sijaan seurakunnan
rekisteröinnissä. Näin on menetelty Jemenissä, Irakissa ja Kiinassa, mainitakseni
muutaman, missä IMSSDACRM rekisteröinti on kielletty. Uskonpuhdistussanoman
täytyy levitä ympäri maailmaa, ja Jumala on antanut meille nämä keinot nopeuttaa
Hänen tulemistaan. "On jokaisen Kristityn etuoikeus olla vain odottamatta, vaan
myös nopeuttaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemista." -Christ's Object
Lessons, p. 69.
Lisäksi, lääkinnällinen lähetystyö toimii tärkeässä roolissa tässä. "Näen Herran
johdatuksen siinä, että lääkinnällinen lähetystyö tulee olemaan tärkeä väline, jonka
kautta sairastuneita sieluja voidaan saavuttaa." -Counsels on Health, p. 535.
Selvitäkseen ennakkoluuloista, todistukset sanovat: "Keinona ylittää
ennakkoluulot ja saada pääsy ihmisten mieliin, lääkinnällistä lähetystyötä täytyy
tehdä, eikä vain yhdessä tai kahdessa paikassa, vaan useissa paikoissa, joissa totuutta
ei vielä ole julistettu. Meidän tulee olla lääkinnällisiä evankeliumin lähetyssaarnaajia,
parantaaksemme synnistä sairastuneet antamalla heille opetusta pelastuksesta. Tämä
työ tulee murtamaan ennakkoluulot paremmin kuin mitkään muut keinot."
-Testimonies for the Church, vol. 9. p. 211.
Tämä työ on Jumalalta. "Aito lääkinnällinen lähetystyö on taivaallista alkuperää.
Sitä ei kehittänyt kukaan ihminen...." Meidän täytyy ilmaista Kristusta nyt. "Miten
meidän tulee ilmaista Kristusta? En tiedä parempaa keinoa ... kuin ottaa haltuun
lääkinnällinen lähetystyö saarnaajatyön yhteydessä." -Medical Ministry, pp. 24, 319.
Kansainvälisen terveys järjestön ensisijaiset tavoitteet ovat:
1. Avustaa terveysklinikoiden perustamisessa sopiville unioneille ja alueille.
2. Järjestää terveysneuvontaa ja terveys juhlia osastoissa, unioneissa ja kentillä.
3. Kouluttaa nuoria lääkinnällisessä lähetystyössä ja innostaa heitä yhteistyöhön
Jumalan työn kanssa.
4. Mainostaa terveysuudistusta internet sivujemme kautta (IHO.org).
5. Edistää mahdollisuutta perustaa virallinen tekninen opisto valmistamaan sekä
jäseniä että ulkopuolisia terveydenhoitouralle.
6. Järjestää terveysseminaareja unioneissa ja kentillä ja muodostaa
terveydenhoitoryhmiä palvelemaan ihmisiä ja kokoamaan sieluja Jeesukselle.
7. Tarjota ilmaista terveydenhuoltoa ja hammaslääkärin palveluita missä ikinä
valtio velvoittaa järjestöä niin tekemään saadaksemme rekisteröintiluvan.
"Lääkinnällinen lähetystyö tuo ihmiskunnalle kärsimyksestä vapautumisen
evankeliumin. Se on evankeliumin uraauurtavaa työtä. Se on käytännön
evankeliumia, Kristuksen myötätunto ilmaistuna. Tälle työlle on suuri tarve, ja
maailma on avoinna sille. Jumala suokoon, että lääkinnällisen lähetystyön tärkeys
tullaan ymmärtämään, ja että uusille alueille päästäisiin välittömästi." -Medical
Ministry, p. 239.
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Saavuttaaksemme nämä tavoitteet, seminaareja tullaan pitämään, projekteja
tullaan kehittämään, ja pääkonferenssi, osastot, unionit ja kentät tulevat järjestämään
toimintaa. "Kohta tehtävää on vain lääkinnällisessä lähetystyössä, eikä
saarnaamistyössä." -Evangelism, p. 523. Tukekaamme siis tätä elintärkeää työtä.
Nyt kerättävän erikoissapattikolehdin puolesta me vetoamme anteliaisiin
sydämiinne, jotta auttaisitte näiden tavoitteiden saavuttamisessa, niin että taivaan
vaikutus voi ulottua erityisesti sairastuneille sieluille suurena mahdollisuutena, ajan
vielä sen salliessa. Apostoli Paavali kirjoitti, "joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti
niittää." ja "iloista antajaa Jumala rakastaa." 2 Kor. 9:6, 7. Anteliaita lahjoituksianne
tullaan arvostamaan suuresti. Langetkoon Jumalan armo ja Hänen siunausten
yltäkylläisyys yllenne vastatessanne tähän vilpittömään vetoomukseen.
Kanssapalvelijanne Jeesuksessa, Dr. Roland N. De La Paz
Pääkonferenssi Terveys/lääke Osaston johtaja
19
Sapattina, 7 marraskuuta, 2015

Uudestisyntyminen Hengestä
“Sydämen lähteen täytyy puhdistua, ennen kuin sen virrat voivat tulla puhtaiksi. Joka
koettaa päästä taivaaseen omin teoin pitämällä lain, yrittää mahdotonta. Pelastusta ei
ole kenelläkään sellaisella, jolla on vain lakiuskonto, jumalisuuden muoto. Kristityn
elämä ei ole vanhan muovailemista tai parantelemista, vaan ihmisluonnon uudesti
luomista. Oman minän ja synnin on kuoltava ja uuden elämän alettava. Tämä muutos
voidaan saada aikaan vain Jumalan Hengen tehokkaalla työllä..” AT. 151.
Välttämättömyys
1. Onko
syntyminen
kunnioitettuun
perheeseen ja hyvän aseman
yhteiskunnassa omaavan takeena päästä Jumalan valtakuntaan? Mikä on
ehdottomasti välttämätöntä voidakseen tulla pyhään ja ihanaan paikkaan?
Joh. 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka
ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."
Matt. 18:3 ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten
kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.
“Kaikkien, jotka haluavat päästä Jumalan kaupunkiin, on maallisen elämänsä aikana
tuotava esille Kristusta toimissaan. Juuri tämä tekee heistä Kristuksen sanansaattajia,
hänen todistajiaan. Heidän tulee todistaa selkeästi ja päättäväisesti kaikkia pahoja
tapoja vastaan ja ohjata syntisiä Jumalan Karitsan tykö, joka pois ottaa maailman
synnin. Hän antaa kaikille, jotka ottavat hänet vastaan, voiman tulla Jumalan lapsiksi.
Uudestisyntyminen on ainoa tie jota pitkin pääsemme Jumalan kaupunkiin. Se on
kaita portti, josta käymme sisälle, on ahdas, mutta sitä myöten meidän tulee ohjata
miehiä ja naisia ja lapsia opettaen heille, että pelastuakseen heidän on saatava uusi
sydän ja uusi henki. Vanhat, perinnölliset luonteenpiirteet on voitettava. Sielun
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luonnollisten halujen on muututtava. Kaikki petos, kaikki vääristely, kaikki panettelu
on pantava pois. On elettävä uutta elämää, joka tekee miehistä ja naisista Kristuksen
kaltaisia. Tod. Aart. 3 s.282,283.
Uusi vain hengellinen syntymä
2. Voisiko uudestisyntymällä samoista vanhemmista periä kaikki hyvät
ominaisuudet? Vaikka se olisi mahdollista, mitä voitaisiin odottaa tällaiselta
uudestisyntymiseltä?
Joh. 3:4, 6, ensim. osa Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana
syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"… Mikä lihasta on
syntynyt, on liha;
“Sydän on luonnostaan paha, ja »syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden
yhtäkään.» Job 14:4. Ei mikään ihmiskeksintö voi löytää pelastusta syntiselle sielulle.
»Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä
se voikaan.» »Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset,
haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.» Room. 8: 7; Matt.
15: 19.” AT. 151.
3. Mitkä ovat todellisen uudestisyntymisen ja uuden elämän uudistavia
tekijöitä? Haluatko tällaisen kokemuksen elämääsi?
Joh. 3:5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny
vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
“Se on sydämen uudistus että Jumalan armo toimii muuttaakseen elämän. Ei pelkkä
ulkoinen muutos ole riittävä johdattamaan meitä sopusointuun Jumalan kanssa. On
monia, jotka yrittävät uudistaa korjaamalla tuo paha tapa tai tämä huono tapa, ja he
toivovat tällä tavoin saavuttavansa kristitillisyyden, mutta he ovat alkaneet väärästä
kohdin. Ensimmäinen työ on sydämen .... Raamattu on suuri avain tässä luonteen
muutoksessa. Kristus rukoili, "Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus" (Joh.
17:17). Jos opit ja tottelet, Jumalan Sana toimii sydämessäsi, alistamalla jokaisen
epäpyhän ominaisuutesi Pyhä Henki tulee tuomitsemaan synnistä, ja usko, joka
virtailee sydämessä toimii rakkaudesta Kristukseen, tuottaen sopusointua, kehoon,
sieluun ja henkeen, Hänen tahtonsa mukaan.” –In Heavenly Places, p. 21.
4. Mitä tarvitaan, jotta uusi luomus saisi oikeuden olemassaoloon? Mistä
ihminen tietää, onko tämä kokemus tapahtunut hänen elämässään?
Joh. 3:6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
Hes. 11:19, 20 Ja minä annan heille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan
teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan
heille lihasydämen, niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat
minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän
Jumalansa.
“Niin kuin tuuli, joka on näkymätön mutta jonka vaikutukset kuitenkin nähdään ja
tunnetaan selvästi, niin on Jumalan Henki vaikuttaessaan ihmissydämeen. Tämä
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elvyttävä voima, jota ainutkaan ihmissilmä ei voi nähdä, synnyttää uuden elämän
sielussa. Se luo Jumalan kuvan mukaisen uuden olennon.” Tie Kr. luo 57.
“Jumalan muuttavan voiman on tultava sydämiimme. Meidän tulee tutkia Kristuksen
elämää, ja seurata jumalallista esimerkkiä. Meidän tulee elää Hänen täydellisen
luonteensa mukaan, ja muuttua Hänen kuvansa kaltaiseksi. Kukaan ei pääse Jumalan
valtakuntaan, ellei hänen tahtonsa alistu Kristuksen tahdon alle.” –Reflecting Christ,
p. 22.
Näkymätön työ ja näkyviä vaikutuksia
5. Olemmeko yllättyneitä Jeesuksen esittämästä sanomasta uudestisyntymisestä? Mitä ihminen saa, joka kokee uudistuksen ja tulee Jumalan
lapseksi?
Joh. 3:7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti,
ylhäältä.
Joh. 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan
lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
“Kun Jumalan Henki valtaa sydämen, se muuttaa elämän. Synnilliset ajatukset
pannaan pois, pahoista teoista luovutaan, rakkaus, nöyryys ja rauha tulevat vihan,
kateuden ja riidan tilalle. Murheen sijaan tulee ilo, ja kasvot loistavat taivaan valoa.
Kukaan ei näe kättä mikä kohottaa taakan, eikä havaitse valon laskeutuvan taivaan
saleista. Siunaus tulee kun sielu uskossa antautuu Jumalalle. Silloin tuo voima, mitä
mikään ihmissilmä ei voi nähdä, luo uuden olennon Jumalan kuvaksi.” AT. 152.
6. Onko mahdollista analysoida, miten uudesti syntyminen tapahtuu? Uudesti
syntyminen tapahtuu, 'niin kuin tuulen huminassa,' voidaanko se havaita?
Joh. 3:8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä,
mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt."
“Joskin Hengen työ on äänetöntä ja näkymätöntä, sen vaikutukset ovat näkyviä. Jos
Jumalan Henki on uudistanut sydämen, elämä kyllä todistaa siitä. Vaikka emme voi
tehdä mitään saadaksemme sydämemme muuttumaan tai tullaksemme sopusointuun
Jumalan kanssa, vaikka emme saa lainkaan luottaa itseemme tai hyviin töihimme,
niin elämästämme kuitenkin näkyy, vaikuttaako meidän sisimmässämme Jumalan
armo. Muutos näkyy luonteessa, tottumuksissa ja pyrkimyksissä. Ne eroavat silloin
jyrkästi ja selvästi siitä, millaisia ne ovat aikaisemmin olleet. Luonne paljastuu, ei
suinkaan satunnaisista hyvistä teoista ja satunnaisista rikkomuksista vaan tavaksi
tulleiden sanojen ja tekojen suunnasta.” Tie Kr. luo 48
Muutokset, jotka tapahtuvat, kun ihminen on syntynyt Hengestä
7. Mitä suuria muutoksia tapahtuu henkilön luonteessa ja elämässä, kun hän on
syntynyt Jumalasta tullen Hänen lapsekseen?
1 Joh. 3:9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy
hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.
1 Joh. 5:4, 18 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on
se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme… Me tiedämme, ettei
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yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä
vaarin, eikä häneen ryhdy se paha.
“Jumalallisen armon uudistamassa sydämessä on toimintaperiaatteena rakkaus. Se
muovaa luonnetta, säätelee mielijohteita, hillitsee himoja, tukahduttaa vihollisuuden
ja jalostaa tunteet. Tämä sielussa vaalittu rakkaus sulostuttaa elämän ja levittää
jalostavaa vaikutustaan kaikkialle.” Tie Kr. luo 50.
“Uudessa syntymisessä sydän tulee sopusointuun Jumalan kanssa, samoin kuin se
tulee sopusointuun hänen lakinsa kanssa. Kun tämä suuri muutos on syntisessä
tapahtunut, hän on siirtynyt kuolemasta elämään, synnistä pyhyyteen, rikkomisesta ja
kapinasta kuuliaisuuteen ja uskollisuuteen. Vanha Jumalasta vieraantumisen elämä on
päättynyt; ja uusi sovinnon, uskon ja rakkauden elämä on alkanut. Silloin »lain
vanhurskaus täytetään meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen».
Room. 8:4. Ja sielun puhetavaksi tulee: »Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas!
Kaiken päivää minä sitä tutkistelen.» Ps. 119:97.” Suuri t. 463.
Lisää tutkittavaksi
“Tällaisen kokemuksen voi kokea jokainen, joka on Hengestä syntynyt. Jumalallinen
mieli on näkymätön kanava tekemään konkreettisia muutoksia. Sen vaikutus on
voimakas, se johtaa miehiä toimimaan. Kun Jumalan muuttava Henki tulee
sydämeen, se muuttaa elämän; poistaa jumalattomat ajatukset, luopuu pahoista
teoistaan, rakkaus, rauha, ja nöyryys ottaa vihan, kateuden, ja riidan paikan. Se
voima, jota ihmissilmä ei näe, on luonut uuden olennon Jumalan kuvaksi.” –The
Spirit of Prophecy, vol. 2, pp. 128, 129.
***
20
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Raamatullinen kaste
“Kaste merkitsee mitä vakavinta luopumista maailmasta. Ne, jotka kastetaan Isän,
Pojan ja Pyhän Hengen kolminkertaiseen nimeen, aivan heidän kristillisen elämänsä
alkaessa, julistavat julkisesti, että he ovat hyljänneet saatanan palvelemisen, ja että
heistä on tullut kuninkaallisen perheen jäseniä, taivaan Kuninkaan lapsia. He ovat
noudattaneet käskyä, "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä,… älkääkä
saastaiseen koskeko;… 2 Kor. 6:17, 18.” –Todistusaarteita 2. s.385
Opetus, parannus ja kaste
1. Keneltä Johannes Kastaja sai tehtävän kastaa ihmisiä? Mitä vaadittiin ennen
kuin hän kastoi sieluja Jordanissa?
Joh. 1:33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä
kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän,
hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä.'
Mark. 1:4, 5 niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta
syntien anteeksisaamiseksi. Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat
hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.
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“Johanneksen tarkoitus oli herättää ihmisiä, ja saada heidät käsittämään heidän
suuren pahuuteensa. Hän huomautti ihmisten virheistä ja rikoksista yksinkertaisen
selvästi. Hänen sanoissaan oli voimaa, ja ihmiset olivat haluttomia kuulemaan heidän
epäpyhän elämänsä esilletuomista, mutta he eivät voineet vastustaa hänen sanojaan.
Hän ei mielistynyt itseensä; eikä hän halajanut ihmisten imartelua. Ihmiset,
yksinkertaisesti tulivat hänen luokseen tekivät parannuksen, ja tunnustivat syntinsä,
ja heidät kastettiin Jordaniassa.” –The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 48.
2. Minkä tehtävän Jeesus antoi opetuslapsilleen ja siten myös seurakunnalleen
tulevina aikoina? Kuten Johannes Kastajan tehtävä, mitä on tehtävä ennen
kastetta?
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."
“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 28.
“Kaste-ehdokkaat tarvitsevat perinpohjaista valmistautumista. Heille on annettava
perinpohjaisempaa opetusta, kuin mitä tavallisesti on annettu. Kristillisen elämän
periaatteet on selvitettävä niille, jotka ovat äskettäin tulleet totuuteen.” –Tod.seurak.
s.183,184.
Usko, vanhan ihmisen kuoleminen ja uusi elämä
3. Mikä on liiton osa, joka tehdään Jumalan kanssa? Uskoiko etiopialainen
hoviherra, että usko Jeesukseen Kristukseen Jumalan Poikaan on kasteen
edellytys?
Mark. 16:15, 16 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.
Apt. 8:36-38 Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi:
"Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?" Ja hän käski pysäyttää
vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus
kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki
Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten.
“…Kaikissa kohdissa esitetään parannus ja usko kasteen saamisen ehtoina.” S.t. 233.
“Kääntymyksen vaiheet, on selvästi merkitty, ovat parannuksen teko, usko
Kristukseen maailman Lunastajana, usko Hänen kuolemaansa, hautaamiseensa, ja
ylösnousemukseensa on esitetty kasteessa, ja taivaaseen astumistaan korkeuteen
vetoamaan syntisten puolesta.” –Lift Him Up, p. 79.
“Parannus, usko, ja kaste ovat kääntymykseen tarvittavat vaiheet .... Kristityt antavat
juhlallisen kastelupauksen. Hänelle. Tämä on lupaus olla uskollinen Jumalalle.” –
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The Faith I Live By, p. 145.
4. Minkälaisia ovat ihmisen kokemukset ennen kastetta? Aivan kuten Kristus
nousi kuolleista, mitä tapahtuu uskovalle, joka on kastettu hänen
kuolemaansa?
Room. 6:3-6, Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen
Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen
kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin
kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä
vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä
kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun
tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että
synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; … Niin tekin
pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
Kol. 2:12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen
kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet
kuolleista.
“Ne, jotka ovat päättäneet vaeltaa Kristuksen kanssa uudessa elämässä ovat Jumalan
valittuja. He ovat pyhiä Herralle, ja Hän hyväksyy heidät omiksi lapsikseen.
Sellaisenaan he ovat juhlallisessa liitossa erotettu osoittamaan nöyrää mieltä. He ovat
puetut vanhurskauden pukuun. He ovat erossa maailmasta, sen hengestä, heidän
käyttäytymisensä osoittaa,että he ovat oppineet Hänestä .... Jos he huomaavat, että he
ovat kuolleet Kristuksen kanssa ja jos he pitävät kasteessa antamansa lupauksen,
maailmalla ei ole valtaa vaikuttaa heihin kieltämään Kristuksen. Jos he elävät
Kristuksen elämää tässä maailmassa, he ovat osallisia jumalallisesta luonnosta.” –
Sons and Daughters of God, p. 133.
Upotuskaste ja uudelleen kastaminen
5. Kuinka monta eri kastetta on esitetty kirjoituksessa? Miten tämä
ymmärrettiin apostolien aikana?
Ef. 4:4, 5 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan
toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
Room. 6:4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta
kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta,
samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
Matt. 3:16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat
aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja
laskeutuvan hänen päällensä.
“Mieleni oli täynnä ajatuksia kasteesta. Kun olin nuori minä sain nähdä vain yhden
Raamatullisen kastetavan ja se oli upotuskaste. Jotkut metodisti sisareni yrittivät
turhaan vaikuttaa minuun, että valeleminen olisi Raamatullinen kaste. Metodisti
saarnaaja suostui toimittamaan upotuskasteen ehdokkaille, jos he tunnolisesti
haluavat tämän menetelmän, vaikka hän antoi ymmärtää, että valeleminen olisi yhtä
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lailla Jumalan hyväksymä.” –Life Sketches of Ellen G. White, p. 25.
6. Millainen esimerkki uudelleen kastamisesta nähdään Apostolien teoissa?
Miten tätä esimerkkiä sovelletaan yksityishenkilöihin, jotka tulevat muista
uskonsuunnista, ja jotka sittemmin ovat saaneet täydellisempää tietoa
Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen totuudestaan?
Apt. 19:1-5 Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien,
Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän
Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes
kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan." Ja hän sanoi: "Millä kasteella te
sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella." Niin Paavali sanoi:
"Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka
oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen." Sen kuultuaan he ottivat kasteen
Herran Jeesuksen nimeen.
“Noiden juutalaisten käännynnäisten kokemuksessa meillä on vielä muutakin
opittavaa. Kun he saivat kasteen Johannekselta, he eivät täydellisesti käsittäneet
Jeesuksen tehtävää syntien kantajana. He olivat omaksuneet vakavia harhakäsityksiä.
Mutta saatuaan selkeämpää valoa he iloiten tunnustivat Kristuksen Lunastajakseen, ja
tämän edistysaskeleen myötä tapahtui muutos heidän velvoitteissaan. Heidän
omaksuessaan puhtaamman uskon heidän elämässään tapahtui vastaavanlainen
muutos. Tämän muutoksen merkiksi ja heidän Kristus-uskonsa tunnukseksi heidät
kastettiin uudelleen Jeesuksen nimeen.” Ap. teot 216, 217.
Kaste ja Pyhän Hengen lahja
7. Miten suuri lahja liittyy kasteeseen, uskoon, parannukseen ja kääntymykseen
sen seurauksena?
Joh. 3:5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny
vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
Matt. 3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni
tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan;
hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
Apt. 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä
kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte
Pyhän Hengen lahjan.
“Olen pyytänyt seurakunnan jäseniä jokaisessa kaupungissa että he tarttuvat Herraan
pyytäen vakavasti Pyhän Hengen kastetta. Ole varma, että saatana ei ole lepotilassa.
Todennäköisesti hän laittaa tiellemme monia esteitä niiden, ettemmen etenisi tässä
työssä. Liian usein näitä esteitä pidetään ylitsepääsemättöminä. Anna kaikkien nyt
lujasti ja todella kääntyneitä tarttumaan työhön älykkäästi uskonsa mukaisesti.” –
Counsels on Health, p. 548.
“Me tarvitsemme Pyhän Hengen kastetta.” –Evangelism, p. 558.
“Yksi syy siihen, miksi ei saavuteta enempää tuloksia on, koska te itse tarvitsette
kääntymyksen. Aivan heti kun saat
Pyhän Hengen kasteen, näet Jumalan
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pelastuksen.” –Peter’s Counsel to Parents, p. 34.
Lisätutkistelua varten
Matt. 3:5, 6, 11
“Ennen kastetta heidän tulisi ymmärtää että Herra vaatii antautumisen Hänen
johtoonsa ja jakamattoman sydämen.... Totuuden mukaan eläminen on olennaista.
Hedelmien vaikutukset todistavat puun luonteen. Hyvä puu ei voi kantaa pahoja
hedelmiä. Rajalinja on selvä niiden välillä, jotka rakastavat Jumalaa ja pitävät hänen
käskynsä ja niiden, jotka eivät rakasta Häntä eivätkä kunnioita Hänen käskyjänsä. On
tarpeellista tehdä täydellinen kääntyminen totuuteen.” –Evangelism, p. 308.
***
21
Sapattina, 21 marraskuuta, 2015

Herran seurakunta
“Jumala on asettanut seurakunnan välikappaleekseen pelastamaan ihmisiä. Se
järjestettiin palvelemaan, ja sen tehtävänä on evankeliumin vieminen maailmaan.
Jumalan suunnitelmana on alusta asti ollut, että hänen seurakuntansa tulee heijastaa
maailmalle hänen täyteyttään ja ylenpalttisuuttaan. Seurakunnan jäsenten, jotka hän
on kutsunut pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa, tulee ilmentää hänen kunniaansa.
Seurakunta on Kristuksen armon rikkauden varastopaikka, ja seurakunnan kautta
tulee Jumalan rakkaus lopullisesti ja täysin jopa »taivaallisten hallitusten ja valtojen
tietoon» (Ef. 3: 10).Ap. teot 11.
Rakennettu elävälle kalliolle
1. Kuka esitti suunnitelman seurakunnan perustamiseksi? Kuka perusti sen?
Matt. 16:18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan
seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.
“Jumalan seurakuntaa ei perustettu inhimillisellä voimalla eikä mahdilla, eikä sitä
niillä voida hävittääkään. Seurakuntaa ei laskettu ihmisvoiman kalliolle vaan
Kristukselle Jeesukselle, iankaikkiselle Kalliolle, »ja tuonelan portit eivät sitä voita»
(Matt. 16: 18). Jumalan läsnäolo vakauttaa hänen asiansa. Saamme neuvon: »Älkää
luottako ruhtinaihin älkääkä ihmislapseen» (Ps. 146:3). »Rauhallisuus ja luottamus
on teidän väkevyytenne» (Jes.30:15). Jumalan suuri työ on perustettu oikeuden
iankaikkisille periaatteille, eikä se koskaan raukea tyhjiin. Se etenee voimasta
voimaan, »ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot»
(Sak. 4:6).” P. ja k. 411.
2. Miten vankalle perustalle Kristuksen seurakunta on rakennettu? Mikä
varmuus on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, koskien seurakuntaa, että se on
todella rakennettu vankalle perustalle?
1 Kor. 3:11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on
Jeesus Kristus.
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Ef. 2:20-22 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse
Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi
Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi
Hengessä.
Jes. 28:16 sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin
peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei
pakene.
“Pietari ei ollut kallio, jolle seurakunta perustettiin. Helvetin portit voittivat hänet,
kun hän kiroten ja vannoen kielsi Herransa. Seurakunta rakennettiin perustukselle,
jota helvetin portit eivät voineet voittaa. Vuosisatoja ennen Vapahtajan syntymää
Mooses oli viitannut Israelin pelastuksen kallioon. Psalmien tekijä oli laulanut
»pelastukseni kalliosta». Jesaja oli kirjoittanut: »Näin sanoo Herra, Herra: Katso,
minä lasken Siioniin perustuskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti
perustetun.» 5 Moos. 32:4; Ps. 62:8; Jes. 28:16. Pietari itse kirjoittaessaan
innoituksen valtaamana, soveltaa tämän ennustuksen Jeesukseen. Hän sanoo: »Jos
olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa Hänen tykönsä, elävän kiven tykö,
jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja
rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. 1 Piet. 2:3 - 5.” AT. 396.
Järjestön ensimmäinen askel
3. Mikä oli ensimmäinen askel, jonka Jeesus otti, perustaessaan Hänen
seurakuntaansa? Mikä tarkoitus Hänellä oli organisaatiossaan?
Mark. 3:13, 14 Ja hän nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he
menivät hänen tykönsä. Niin hän asetti kaksitoista olemaan kanssansa ja
lähettääksensä heidät saarnaamaan,
Matt. 10:1 Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan
ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista
raihnautta.
Matt. 5:14 14. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki
olla kätkössä;
“Nyt oli otettava ensimmäinen askel sen seurakunnan järjestämiseksi, jonka
Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tuli olla Hänen edustajansa maan päällä. Heidän
käytettävissään ei ollut mitään komeata pyhäkköä, mutta Vapahtaja vei
opetuslapsensa rakastamansa luonnon helmaan, ja heidän mielessään liittyivät tuon
päivän pyhät kokemukset aina vuorten ja laaksojen ja meren kauneuteen. Jeesus oli
kutsunut opetuslapsensa lähettääkseen heidät toimimaan Hänen todistajinaan,
julistamaan maailmalle, mitä he olivat Hänessä nähneet ja Häneltä kuulleet. Heidän
tehtävänsä oli tärkein, mihin ihmislapsia koskaan on kutsuttu, ja vain Kristuksen oma
tehtävä oli sitä korkeampi. Heidän tuli Jumalan työtovereina toimia maailman
pelastukseksi. Kuten Vanhassa testamentissa kaksitoista patriarkkaa edustaa Israelia,
samoin kahdentoista apostolin tuli edustaa evankeliumiseurakuntaa.” AT. 268.
Kuin ruumis
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4. Millä kuvauksella apostoli esittää Jumalan seurakunnan monimuotoisuutta ja
yhtenäisyyttä? Millainen asenne jokaisella jäsenellä tulisi olla, että niin kuin
laitos niin myös seurakunta voi kasvaa ja toimia sopusoinnussa taivaan
valtakunnan edistämiseksi?
Room. 12:4, 5 Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta
kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi
ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;
1 Kor. 12:12 Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki
ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;
Ef. 4:16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä
avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä
kullakin osalla on.
“Niin kuin ihmisen kaikki eri jäsenet on yhdistetty muodostamaan yhtenäinen keho,
ja jokainen jäsen on kuuliainen älylle, joka hallitsee koko kehoa, niin myös
Kristuksen seurakunnan jäsenten pitäisi olla yhdistettynä yhteen symmetriseen
kehoon, joka kokonaisuudessaan pyhittyy.” –Testimonies for the Church, vol. 4, p.
16.
“Juutalaisten pyhäkkö oli kristillisen seurakunnan esikuva.... Seurakunta maan päällä,
joka koostuu niistä, jotka ovat uskollisia Jumalalle, on ’tosi pyhäkkö,’ jossa Vapahtaja
on Pappina. Jumala eikä ihminen, pystytti tämän pyhäkön lujalle pohjalle.
”Hän kokoaa Kristuksen ruumiin rakentajat pohjoisesta, etelästä, idästä, ja
lännestä.... Pyhä maja on rakennettu niistä, jotka ottivat Kristuksen vastaan
henkilökohtaisena Vapahtajanaan.... Kristus on totisen majan Pappi, Ylimmäinen
Pappi kaikille niille, jotka uskovat Häneen henkilökohtaisenaan Vapahtajanaan.” –
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7. p. 931.
Taistelurintamalla
5. Mikä kauhea vihamielisyys ja sota seurakuntaa kohtaa, varsinkin viimeisinä
päivinä? Sen vuoksi, mitä vaaditaan jokaiselta jäseneltä?
Ilm. 12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen
jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
1 Tim. 3:15 että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on
elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus.
1 Piet. 5:8, 9 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri
niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina
uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa
kestää. “ Minä näin epäjumalanpalvelijain neuvottelevan keskenään. Kun eivät

saaneet kristittyjä antautumaan, niin he turvautuivat toiseen suunnitelmaan.
Minä näin heidän alentavan lippuaan ja sitten lähestyvän lujaa kristittyjen
joukkoa, tehden heille ehdotuksia. Ensialussa ne kokonaan hylättiin. Sitten
minä näin kristittyjen joukon neuvottelevan keskenään. Jotkut sanoivat, että
he alentavat lippunsa, hyväksyvät ehdot ja säilyttävät elämänsä saaden lopulta
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voimaa ylentämään lippunsa pakanain keskellä. Muutamat eivät kuitenkaan
suostuneet tähän suunnitelmaan, vaan päättivät järkähtämättöminä
mieluummin kuolla lippua koroittaessaan kuin alentaa sitä. Sitten minä näin
monen alentavan lippua ja liittyvän pakanoihin; mutta nuo lujat ja
horjumattomat tarttuivat siihen jälleen ja kantoivat sitä korkealla. Minä näin,
että muutamia jatkuvasti luopui niistä, jotka kantoivat tahratonta lippua,
liittyen epäjumalanpalvelijoihin mustan lipun alla, vainotakseen valkoisen
lipun kantajia. Monta tapettiin, mutta valkoinen lippu pysyi silti ylhäällä, ja
uusia uskovaisia kokoontui sen ympärille.” HK s.236.
Erikoinen rakkaus
6. Kuinka suuri on Kristuksen rakkaus seurakuntaa kohtaan? Sen takia, kuinka
syvästi sen jäsenet rakastavat seurakuntaa?
Ef. 5:25-27 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa
ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä
pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa
ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja
nuhteeton.
Joh. 15:12, 13 Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä
olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän
antaa henkensä ystäväinsä edestä.
Ef. 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme
häneen, joka on pää, Kristus,
5.Moos. 32:10 loppuosa ”hän otti hänet suojaansa ja hoitoonsa, varjeli häntä kuin
silmäteräänsä.”
“Kristuksen seurakunta, vaikka miten heikko ja puutteellinen se onkaan, on ainoa
kohde maan päällä, jolle Hän osoittaa Hänen suurimman huomionsa .... Herralla on
valittu kansa, seurakunta, ollakseen Hänen omansa, hänen linnoituksensa, josta Hän
huolehtii synnistä kärsivässä ja kapinoitsevassa maailmassa.” –In Heavenly Places, p.
284.
“Seurakunta on Jumalan linnoitus, hänen turvakaupunkinsa kapinoivassa maailmassa.
Mikä tahansa seurakunnan pettäminen on myös hänen kavaltamistaan, joka on
ostanut ihmiskunnan ainokaisen Poikansa verellä.” Ap. teot 12.
Yksimielisyys ja edistys
7. Ottaen
huomioon nykyisen maailman olosuhteet ja Vapahtajan
rukouksen, mikä suhde on välttämätön seurakunnan jäsenten kesken, että
Hänen suunnitelmansa toteutuisi?
Joh. 17:11, 20, 21 Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja
minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle
antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.…. Mutta en minä rukoile ainoastaan
näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat
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minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa,
että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
1 Kor. 1:10 Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi
riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja
sama ajatus.
”Vain olemalla liitossa Kristuksen kanssa opetuslapset saattoivat toivoa pääsevänsä
osallisiksi Pyhän Hengen läsnä olevasta voimasta ja taivaan enkelten avusta. Näiden
jumalallisten voimien tuella he muodostaisivat maailmaa vastaan yhtenäisen
rintaman ja olisivat voittoisia taistelussa, jota heidän oli lakkaamatta käytävä
pimeyden voimia vastaan. Kun he edelleenkin työskentelisivät yksimielisesti,
taivaalliset sanansaattajat kulkisivat heidän edellään raivaten tietä; sydämet olisivat
valmiita vastaanottamaan totuuden, ja monia voitettaisiin Kristukselle. Niin kauan
kuin he pysyisivät yksimielisinä, seurakunta etenisi »kauniina kuin kuu, kirkkaana
kuin päivänpaiste, pelättävänä kuin sotajoukot» (Kork.v. 6:10). Mikään ei estäisi sen
edistymistä. Seurakunta etenisi voitosta voittoon ja täyttäisi kunniakkaasti
jumalallisen tehtävänsä julistaa evankeliumia maailmalle.” Ap. teot 70, 71.
Lisätutkistelua varten
Ps. 118:22, 23
“»Muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus
Kristus.» 1 Kor. 3: 11. »Tälle kalliolle», sanoi Jeesus, »minä rakennan seurakuntani».
Jumalan ja kaikkien taivaan olentojen ja helvetin näkymättömän sotajoukon edessä
Kristus perusti seurakuntansa elävälle kalliolle. Tuo kallio on Hän itse — Hänen oma
ruumiinsa, joka meidän tähtemme on murrettu ja särjetty. Tälle perustukselle
rakennettua seurakuntaa helvetin portit eivät tule voittamaan.” AT. 396.
–Gospel Workers, p. 464.
“Kun vainon myrskyt todella tulevat päällemme, tosi lampaat kuulevat oikean
Paimenen äänen. Uhrautuvia ponnisteluja tehdään kadotettujen pelastamiseksi, ja
monet, jotka ovat eksyneet laumasta tulevat takaisin seuraamaan suurta Paimenta.
Jumalan kansa yhdistyy, osoittamaan viholliselle yhtenäisen rintaman.... Kristuksen
rakkaus ja veljellinen rakkaus todistavat maailmalle, että olemme olleet Jeesuksen
kanssa ja oppineet Hänestä. Silloin kolmannen enkelin sanoma kaikuu suurella
äänellä, ja koko maailmaa valkenee Herran kirkkaudesta.” –Testimonies for the
Church, vol. 6, p. 401.
***
22
Sapattina, 28 marraskuuta, 2015

Jalkojen pesu
“Kun Jeesus vyötti itsensä pyyheliinalla pestäkseen pölyn heidän jaloistaan, Hän
halusi juuri sillä teollaan pestä kylmäkiskoisuuden, kateuden ja ylpeyden heidän
sydämestään. Tämä oli paljon tärkeämpää kuin heidän pölyisten jalkojensa
Sapattikoululäksyt

36

4 neljännes 2015

peseminen…. Heidän sydämensä täytyi puhdistua. Ylpeys ja itsekkyys aiheuttavat
riitaa ja vihamielisyyttä, mutta kaiken tämän Jeesus pesi pois pestessään heidän
jalkansa. Heidän tunteissaan tapahtui muutos.” AT. 626.
Jeesus palvelee opetuslapsiansa
1. Kuinka tärkeää on sydämen puhdistuminen Jeesuksen autuuslupauksen
mukaan? Mitä Jeesus teki opetuslastensa kanssa juuri ennen Hänen
lopullista kärsimystään ja kuolemaansa?
Matt. 5:8 8. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
Joh. 13:3-5 niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän
oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui
vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä
pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä
liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt.
“Jumalan arvioinnin mukaan puhdas sydän on kalliimpi kuin Ofirin kulta. Puhdas
sydän on temppeli, jossa Jumala asuu, pyhäkkö, jonka Kristus ottaa asuinpaikakseen.
Puhdas sydän on kaiken halvan ja arvottoman yläpuolella; se on loistava valo,
aarreaitta, josta tulee mieltä ylentäviä ja pyhittäviä sanoja. Se on paikka, jossa
vallitsee sopusointu, ja jossa on suurin ilo katsoa Hänen kuvaansa. Se sydän, joka
löytää sen täydellisen ilon ja tyytyväisyyden vain Jumalassa, ja jonka ajatukset ja
aikomukset ovat täynnä jumalisuutta. Tällainen sydän on pyhä paikka; se on kaikkien
hyveiden aarreaitta.” –My Life Today, p. 263.
Kieltäytyminen ei voi vanhurskauttaa
2. Hyväksyikö jokainen opetuslapsi tämän Jeesuksen suorittaman nöyryyden
palveluksen? Miten Jeesus vastasi Pietarin vastalauseeseen?
Joh. 13:6, 7 Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle, ja tämä sanoi hänelle: "Herra,
sinäkö peset minun jalkani?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Mitä minä teen, sitä et
nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät."
“Kun opetuslapset katselivat tätä Kristuksen tekoa, he tulivat hyvin liikuttuneiksi.
Kun Pietarin vuoro tuli, hän huudahti hämmästyneenä: »Herra, Sinäkö peset minun
jalkani?» Kristuksen alentuminen mursi hänen sydämensä. Hän häpesi ajatellessaan,
ettei kukaan opetuslapsista suorittanut tätä toimitusta. Kristus vastasi: »Mitä minä
teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät.» Pietari ei voinut kestää
sitä, että hänen Herransa, jonka hän uskoi olevan Jumalan Pojan, esitti palvelijan
osaa. Koko hänen sielunsa nousi tällaista nöyryytystä vastaan. Hän ei käsittänyt, että
juuri tätä varten Kristus oli tullut maailmaan. Hän huudahtikin hyvin painokkaasti:
»Et ikinä Sinä saa pestä minun jalkojani.»” AT 625.
3. Miten Pietari muutti mielensä, kun hän ymmärsi tämän palveluksen
tarkoituksen? Jos se oli vahingoksi hänelle kieltäytyä jalkojen pesusta, mitä
voidaan sanoa tästä toimituksesta tänään?
Joh. 13:8, 9 Pietari sanoi hänelle: "Et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani." Jeesus
vastasi hänelle: "Ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani."
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Simon Pietari sanoi hänelle: "Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan
myös kädet ja pää."
“Kristus vastasi vakavasti Pietarille: »Ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta
minun kanssani.» Palvelus, jota Pietari kieltäytyi vastaanottamasta, oli tärkeämmän
puhdistuksen vertauskuva. Kristus oli tullut puhdistamaan sydämen synnin saastasta.
Kieltäytyessään sallimasta Kristuksen pestä jalkansa Pietari kieltäytyi siitä
tärkeämmästä puhdistuksesta, joka sisältyi tähän merkityksettömämpään. Itse asiassa
hän kielsi Herransa. Ei ole nöyryyttävää Mestarille sallia Hänen työskennellä
puhdistukseksemme. Tosi nöyryyttä on kiitollisin sydämin vastaanottaa kaikki
hyväksemme tehdyt toimenpiteet ja vilpittömästi palvella Kristusta. Kuullessaan
sanat »ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani», Pietari luopui
ylpeydestään ja omasta tahdostaan. Hän ei voinut kestää ajatusta joutua eroon
Kristuksesta, sillä se olisi merkinnyt hänelle kuolemaa. »Pietari sanoi Hänelle:
'Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää.' Jeesus sanoi
hänelle: 'Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on
kokonaan puhdas.'»” AT. 625.
Sydämen puhdistus
4. Mitä Vapahtajan sanat osoittavat, että jalkojen pesu kuvaa sydämemme ja
mielemme puhdistusta? Mitä Herra kehottaa jokaista seuraajaansa
tekemään, saadakseen puhtaan sydämen ja mielen?
Joh. 13:10, 11 Jeesus sanoi hänelle: "Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että
jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan
kaikki." Sillä hän tiesi kavaltajansa; sentähden hän sanoi: "Ette kaikki ole puhtaat."
2 Kor. 6:17, 18 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."
“Kun Jeesus vyötti itsensä pyyheliinalla pestäkseen pölyn heidän jaloistaan, Hän
halusi juuri sillä teollaan pestä kylmäkiskoisuuden, kateuden ja ylpeyden heidän
sydämestään. Tämä oli paljon tärkeämpää kuin heidän pölyisten jalkojensa
peseminen. Siinä hengessä, joka heissä silloin oli, ei yksikään olisi ollut valmis
nauttimaan ehtoollista Kristuksen kanssa. Vasta kun he olisivat nöyrtyneet ja oppineet
rakastamaan toisiaan, he olisivat valmiit ottamaan osaa pääsiäisateriaan tai siihen
muistoateriaan, jonka Kristus aikoi asettaa. Heidän sydämensä täytyi puhdistua.
Ylpeys ja itsekkyys aiheuttavat riitaa ja vihamielisyyttä, mutta kaiken tämän Jeesus
pesi pois pestessään heidän jalkansa. Heidän tunteissaan tapahtui muutos.
Katsoessaan heihin Jeesus saattoi sanoa: »Te olette puhtaat.» Nyt heidän välillään
vallitsi sydämen yhteys, keskinäinen rakkaus. Heistä oli tullut nöyriä ja oppivaisia.
Juudasta lukuun ottamatta kukin oli valmis luovuttamaan toiselle korkeimman
paikan. Nyt he saattoivat nöyrin ja kiitollisin sydämin ottaa Kristuksen sanat
vastaan.” AT. 626.
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Asetettu säännöksi
5. Oliko jalkojen pesu Mestarin rakastavaan palvelukseen kuuluva toimenpide?
Millä sanoilla Hän vahvistaa jalkojen pesun pyhäksi asetukseksi?
Joh. 13:12-14 Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas
asettunut aterialle, sanoi hän heille: "Ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te
puhuttelette minua opettajaksi ja Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olette
tekin velvolliset pesemään toistenne jalat.
“Kristus sääsi tässä uskonnollisen palveluksen. Hänen tekonsa kautta tästä nöyryyden
toimituksesta tuli pyhä asetus. Opetuslasten tuli sitä noudattaa, voidakseen aina pitää
mielessään Hänen opetuksensa nöyryydestä ja palveluksesta.” AT. 628.
”Tämä säädös on asetettu sovinnontekoa varten.... Aina kun sitä vietetään, Kristus on
läsnä Pyhän Henkensä kautta. Tämä on Henki, joka tuo uudistista sydämeen.” –The
Faith I Live By, p. 298.
6. Mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan, että hän oli antanut esimerkin
opetuslastensa seurattavaksi? Mitä jokainen vilpitön uskova haluaa tehdä
Jeesuksen sanojen kuulemisen jälkeen, että Hän odottaa seuraajansa
noudattavan Hänen palveluksensa esimerkkiä?
Joh. 13:15, 16 Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä
olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa
suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.
“Hän, joka pesi Juudaksen jalat, haluaa pestä jokaisen sydämen synnin saastasta.” AT.
637.
“Näin Kristus ilmaisi rakkautensa opetuslapsiaan kohtaan. Heidän itsekkyytensä
täytti Hänet surulla, mutta Hän ei ryhtynyt väittelemään heidän kanssaan heidän
vaikeuksistaan. Sen sijaan Hän antoi heille esimerkin, jota he eivät koskaan unohtaisi.
Hänen rakkauttaan heitä kohtaan ei ollut helppo järkyttää tai tukahduttaa. Hän tiesi
Isän antaneen kaiken Hänen käsiinsä sekä tulleensa Jumalan luota ja menevänsä
Jumalan luo. Hän oli täysin tietoinen jumaluudestaan, mutta Hän oli riisunut päältään
kuningaskruununsa ja ruhtinasvaippansa ja ottanut palvelijan muodon. Eräs Hänen
viimeisiä tekojaan Hänen eläessään täällä maailmassa oli vyöttää itsensä palvelijaksi
ja suorittaa palvelijan työtä.” AT. 624.
“Ihmisellä on taipumus arvioida itsensä veljeään korkeammalle, toimia itsensä
hyväksi ja tavoitella korkeinta paikkaa, ja tämä johtaa usein pahoihin ajatuksiin ja
katkeraan mieleen. Herran ehtoollista edeltävän asetuksen tulee poistaa nämä
väärinkäsitykset, saada ihminen luopumaan itsekkyydestään, vetää hänet alas
itsekorostuksensa korokkeelta sydämen nöyryyteen, joka johtaa hänet palvelemaan
veljeään.” AT. 628.
Lupaukset niille, jotka tietävät ja tekevät
7. Mitä tapahtuu niiden kohdalla jotka sallivat Mestarin puhdistaa
sydämensä ja siten olemaan yhteistyössä Hänen kanssaan hengellisessä
puhdistumisessa?
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Joh. 13:17 Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette.
Ps. 15:1, 2; Daavidin virsi. Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi, kuka asua
sinun pyhällä vuorellasi? Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, joka tekee vanhurskauden
ja puhuu sydämessänsä totuutta;
Ps. 24:3-5 Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa?
Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno
väärin. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta.
“Tämä asetus on Kristuksen säätämä valmistus ehtoollispalvelusta varten. Niin kauan
kuin sydämessä hellitään ylpeyttä, epäsopua ja vallanhimoa, se ei voi päästä
yhteyteen Kristuksen kanssa. Meidän tulee valmistautua osallistumaan Hänen
ruumiiinsa ja verensä yhteydestä. Siksi Jeesus määräsi nöyryytensä muiston
viettämisen ennen ehtoollista” – Seurakunta käsikirja s. 56
Lisätutkistelua varten
“Nämä sanat tarkoittavat enemmän kuin ruumiillista puhtautta. Kristus puhuu
vieläkin siitä tärkeämmästä puhdistuksesta, jota tuo vähempiarvoinen kuvaa.
Kylvystä tullut oli puhdas, mutta sandaaleihin verhotut jalat tulivat pian pölyisiksi, ja
tarvitsivat uudelleen pesua. Niin Pietari ja hänen veljensä olivat pestyt siinä suuressa
lähteessä, joka on avattu syntiä ja saastaisuutta vastaan. Kristus tunnusti heidät
omikseen. Mutta kiusaus oli johtanut heidät pahaan, ja niin he yhä tarvitsivat Hänen
puhdistavaa armoaan.” AT. 626.
***
23
Sapattina, 5 joulukuuta, 2015

Herran Ehtoollinen
“Kuukauden neljäntenätoista päivänä, illan tultua, vietettiin pääsiäistä. Sen

vaikuttavat juhlamenot muistuttivat Egyptin orjuudesta vapauttamisesta ja
viittasivat eteenpäin siihen uhriin, joka vapauttaisi heidät synnin orjuudesta.
Vapahtajan uhratessa henkensä Golgatalla pääsiäisen merkitys lakkasi, ja
Herran ehtoollinen asetettiin saman tapahtuman muistoksi, jota pääsiäinen oli
esikuvannut” P,p s. 524.
Jeesuksen suuri toivomus
1. Mitä Jeesus sanoi sinä iltana, jona hänet kavallettiin, kun he olivat yhdessä
viettämässä pääsiäisateriaa?
Luuk. 22:14, 15 Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa.
Ja hän sanoi heille: "Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan
teidän kanssanne, ennenkuin minä kärsin;
“Kristus tiesi, että Hänen hetkensä oli tullut lähteä pois maailmasta ja mennä Isänsä
luo. Ja niin kuin Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat maailmassa, Hän rakasti
heitä loppuun asti. Hän oli nyt ristin varjossa, ja tuska raastoi Hänen sydäntään. Hän
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tiesi, että Hänet jätettäisiin yksin sillä hetkellä, jolloin Hänet petettäisiin. Hän tiesi
tulevansa surmatuksi häpeällisimmällä tavalla, millä rikollisia surmattiin. Hän tiesi,
miten kiittämättömiä ja julmia olivat ne, joita Hän oli tullut pelastamaan. Hän tiesi,
kuinka suuri uhri Hänen täytyisi antaa ja kuinka monen kohdalla se olisi turha.
Tietäen kaiken, mikä Häntä odotti, Hän olisi luonnollisesti voinut kokonaan olla
nöyryytystänsä ja kärsimystänsä koskevien ajatusten vallassa. Mutta Hän katsoi
kahtatoista opetuslastaan, jotka olivat olleet Hänen kanssaan, Hänen omiaan, ja jotka
jäisivät yksin taistelemaan tänne maailmaan sen jälkeen kun Hänen häpeänsä,
surunsa ja tuskallinen pahoinpitelynsä olisivat ohi. Hänen ajatuksensa siitä, mitä
Hänen itsensä täytyisi kärsiä, liittyivät aina Hänen opetuslapsiinsa. Hän ei ajatellut
itseään. Huoli heistä oli etualalla Hänen mielessään.” AT. 622.
Hänen kehonsa vertauskuva
2. Sen jälkeen, kun Hän pesi heidän jalkansa, mitä Jeesus antoi
opetuslapsilleen? Mitä siunattu leipä kuvaa, jonka hän antoi heille?
Matt. 26:26 Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi
opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini."
“Kristus oli juuri sillä kohdalla, missä tapahtui siirtyminen järjestelmästä toiseen ja
suuresta juhlasta toiseen. Hän, tahraton Jumalan Karitsa, aikoi antaa itsensä syntiuhriksi. Täten Hän lopettaisi sen esikuvien ja muotomenojen järjestelmän, joka
neljäntuhannen vuoden ajan oli viitannut Hänen kuolemaansa. Syödessään
pääsiäislammasta opetuslastensa kanssa Hän asetti sen tilalle toimituksen, jonka tuli
olla Hänen suuren uhrinsa muistona. Juutalaisten kansallisen juhlan vietto päättyisi
ainiaaksi. Tätä Kristuksen säätämää asetusta noudattaisivat Hänen seuraajansa
kaikissa maissa kaikkina aikoina.” AT. 632.
3. Minkä muun selityksen hän antoi, merkiksi mitä pian tapahtui? Mitä Hänen
sanansa merkitsevät tulevaisuudessa, kun he uudelleen juhlivat ehtoollista?
Luuk. 22:19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun
ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."
1 Kor. 11:23, 24 Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi
antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi
ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä
minun muistokseni."
” Vapahtajamme asetti ehtoollisen, usein vietettäväksi, pitääkseen Hänen seuraajainsa
muistissa juhlallisen tapahtuman, ristiinnaulitsemisensa maailman syntien tähden.
Hän haluaa, että Hänen seuraajansa käsittävät heidän jatkuvan riippuvaisuutensa
Hänen verestään pelastuksemme edellytyksenä. Murrettu leipä on vertauskuva
Kristuksen murretusta ruumista, joka on annettu maailman pelastukseksi. Viini on
vertauskuva Hänen verestään, jonka Hän vuodatti syntiemme sovitukseksi kaikille,
jotka tulevat Hänen luokseen saavat anteeksi, ja ottavat Hänet vastaan
henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen.” –The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 203.
Hänen verensä muistomerkki
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4. Kun Hän kiitti, mitä Hän antoi opetuslapsilleen? Mitä viinimalja kuvaa,
jonka Hän antoi heille?
Matt. 26:27, 28, ensim. osa Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa
tästä kaikki; sillä tämä on minun vereni,…
“Kun otamme vastaan Kristuksen murrettua ruumista ja vuodatettua verta kuvaavan
leivän ja viinin, otamme mielikuvituksessamme osaa yläsalin tapahtumiin. Kuljemme
läpi puutarhan, minkä on pyhittänyt Hänen tuskansa, joka kantoi maailman synnit.
Näemme taistelun, jonka avulla meidät sovitettiin Jumalan kanssa. Kristus, on
ristiinnaulittuna keskuudessamme. ” AT. S640.
Uuden liiton veri
5. Mikä tarkoitus on Jeesuksen vuodatetulla verellä? Kuten Uuden liiton
määräyksellä, kenet on kutsuttu ottamaan siihen osaa?
Matt. 26:28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan
syntien anteeksiantamiseksi.
2. Moos. 12:43 Ja Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: "Tämä on säädös
pääsiäislampaasta: Kukaan muukalainen älköön siitä syökö;
“Syömällä leipää ja juomalla viiniä, osoitamme, että uskomme tämän. Osoitamme,
että saamme sovituksen synneistämme, ja saamme Kristuksen Vapahtajaksemme.” –
The Story of Jesus, p. 98.
“Kaste- ja Herran ehtoollinen ovat kaksi muistomerkkiä, ensimmäinen seurakunnan
ulkopuolella ja toinen seurakunnan sisällä. Näiden toimitusten yläpuolelle Kristus on
kaivertanut oikean Jumalan nimen.” –Testimonies for the Church, vol. 6, p. 91.
Hänen kärsimyksensä ja uhrinsa muisto
6. Kuka oli heidän ajatuksensa keskipisteenä ehtoollisjuhlassa, aina kun he
joivat viiniköynnöksen antia? Montako opetuslasta joi sitä?
1 Kor. 11:25, 26 Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja
on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun
muistokseni." Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te
julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.
Mark. 14:23 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille; ja he kaikki joivat siitä.
“Näillä molemmilla tapahtumilla (Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus) on omat
muistomerkkinsä. Nauttiessamme Herran ehtoollista, murrettua leipää ja viinipuun
hedelmää, me julistamme Herran kuolemaa, kunnes hän tulee. Täten meitä elävästi
muistutetaan hänen kärsimyksistään ja kuolemastaan. Kristuksen ylösnousemisen
muistoa vietämme, silloin kuin meidät haudataan hänen kanssaan kasteen kautta ja
herätetään vesihaudasta, niin kuin hänetkin herätettiin kuolleista, elääksemme
uudessa elämässä.” H. k. 217.
Herran Ehtoollinen ja yhtenäisyys
7. Mitä tarkoittaa ottaa siunaus maljasta ja murretusta leivästä? Mitä apostoli
Paavali tarkoitti sanoessaan, “Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi
ruumis” nauttimalla "tuosta yhdestä leivästä"?
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1 Kor. 10:16, 17 Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus
Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen
ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me
olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.
“Kristus kutsuu ihmisiä pois maailmasta, iankaikkiselle totuuden perustalle, Jumalan
käskyt ja Jeesuksen usko... Suorittaessaan jokapäiväisiä tehtäviään vanhurskaat
joutuvat viimeiseen saakka kosketukseen jumalattomien kanssa. Valon lapset on
hajotettu pimeyden lasten keskuuteen, jotta kaikki voisivat nähdä, miten jyrkästi he
eroavat toisistaan. Sillä tavalla Jumalan lasten tulee julistaa 'sen jaloja tekoja, joka on
pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa'. Sydämessä uhkuva
jumalallinen rakkaus ja elämässä ilmenevä Kristuksen kaltainen sopusuhtaisuus on
oleva ikäänkuin välähdyksenä taivaasta maailman lapsille, jotta he näkisivät sen
oivallisuuden ja pitäisivät sitä arvossa.
Samanlaiset vetävät toisiaan puoleensa. Ne, jotka juovat samasta autuuden lähteestä,
tulevat vetäytymään lähemmäksi toisiaan. Uskovaisen sydämessä asuva totuus on
johtava siunattuun ja onnelliseen yhteensulautumiseen. Siten tulee vastatuksi se
Kristuksen rukous, jossa hän anoi, että hänen opetuslapsensa olisivat yhtä samalla
tavalla kuin hän on yhtä Isänsä kanssa. Tämän yksimielisyyden saavuttamiseen täysin
kääntynyt sydän pyrkii. Tod.aart. 2. s.9
Pitää Vapahtajan uhri elävästi mielessä
8. Mihin asti Herran Ehtoollista juhlitaan? Mikä etuoikeus on niillä, jotka nyt
jakavat Jeesuksen ruumiin ja veren?
1 Kor. 11:26 Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te
julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.
Luuk. 22:16, 18 sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö, ennenkuin sen
täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa." …. Sillä minä sanon teille: tästedes
minä en juo viinipuun antia, ennenkuin Jumalan valtakunta tulee.
“Syödessään pääsiäislammasta opetuslastensa kanssa Hän asetti sen tilalle
toimituksen, jonka tuli olla Hänen suuren uhrinsa muistona. Juutalaisten kansallisen
juhlan vietto päättyisi ainiaaksi. Tätä Kristuksen säätämää asetusta noudattaisivat
Hänen seuraajansa kaikissa maissa kaikkina aikoina.…. Ehtoollispalvelus viittaa
Kristuksen toiseen tulemiseen. Sen tarkoitus oli säilyttää tämä toivo elävänä
opetuslasten mielessä.… Ahdistuksissaan he saivat lohdutusta Herransa takaisintulon
toivosta. Sanomattoman kallis oli heille ajatus: »Sillä niin usein kuin te syötte tätä
leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin Hän
tulee.» 1 Kor. 11:26.” AT. 632, 638.
Lisätutkistelua varten,
“Katsoen ristiinnaulittuun Lunastajaan, me täydellisemmin ymmärrämme taivaan
Majesteetin uhrin suuruuden ja tarkoituksen. Pelastussuunnitelma on kirkastettuna
edessämme, ja ajatus Golgatasta herättää eläviä ja pyhiä tunteita sydämessämme.
Ylistys Jumalalle ja Karitsalle on sydämissämme ja huulillamme; ylpeys ja itsensä
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palvonta ei voi kukoistaa sielussa, joka pitää tuoreessa muistissa Golgatan
tapahtumat.” –The Faith I Live By, p. 300.
Mikä liitto on sinetöity Jeesuksen veren vuodatuksella?
Matt. 26:29 “Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia,
ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa.”
***
24.
Sapattina, 12. joulukuuta 2015

Profetian Henki
”Sielunvihollinen on kintereillämme. Meidän on oltava täysin valveilla, varuillamme
hänen tähtensä. Meidän on puettava yllemme Jumalan koko sota-asu. Meidän on
noudatettava ohjeita, jotka on annettu profetian hengen välityksellä. Meidän on
rakastettava ja noudatettava tälle ajalle tarkoitettua totuutta. Tämä pelastaa meidät
joutumasta väkeviin eksytyksiin. Jumala on puhunut meille sanansa kautta. Hän on
puhunut meille seurakunnalle annettujen todistusten kautta ja niiden kirjojen kautta,
jotka ovat osaltaan selventäneet nykyistä velvollisuuttamme ja asemaa, jossa meidän
olisi nyt oltava. Varoitukset, jotka on annettu, … tulisi ottaa varteen. Jos niitä
halveksimme, niin mihin puolusteluihin voimme vedota?” T.a. III, 267./Gospel
Workers, 308.
Lupaus Jumalan kansalle
1. Mikä on eräs suurista lupauksista, joita Herra antoi Israelille vuosisatoja
ennen kristillistä aikaa?
Jes. 44:3 Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle.
Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle,
Hes. 39:29 Enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni
Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra."
”Sanassaan Jumala on antanut ihmisille pelastukseen välttämättömän tiedon. Pyhät
kirjoitukset on otettava vastaan Jumalan tahdon ohjeellisena ja erehtymättömänä
ilmoituksena. Ne muodostavat luonteen mittapuun, oppien ilmaisijan, kokemusten
koetinkiven. `Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on
myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi
vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin
valmistunut.` 2. Tim. 3: 16, 17. Tämä tosiasia, että Jumala on ilmoittanut tahtonsa
ihmisille sanansa kautta, ei kuitenkaan ole tehnyt Pyhän Hengen jatkuvaa läsnäoloa
ja ohjausta tarpeettomaksi. Päinvastoin Vapahtajamme lupasi Hengen avaamaan
sanaa palvelijoilleen, valaisemaan ja selittämään sen opetuksia. Ja koska Jumalan
Henki on innoittanut Raamatun, ei Hengen opetus voi milloinkaan olla ristiriidassa
sanan kanssa.” S. T., 14, 15.
2. Mitä Herra selitti erään muun profeetan kautta? Mihin aikaan tämä ennustus
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viittaa?
Jooel 2: 28-30. Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja
teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat,
nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä
niinä päivinä vuodatan Henkeni. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa:
verta ja tulta ja savupatsaita;
”Henkeä ei annettu – eikä sitä koskaan voidakaan antaa – syrjäyttämään Raamattua,
sillä kirjoitukset sanovat selvästi, että Jumalan sana on se mitta, jolla kaikki muut
opetukset ja kokemukset on mitattava. Apostoli Johannes sanoo: `Rakkaani, älkää
jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta
väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.` 1 Joh. 4: 1. Ja Jesaja selittää: `Pysykää
laissa ja todistuksessa! Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole.` Jes. 8:20.”
S. T., 15.
Toteutumisen aika
3. Milloin tapahtui ensimmäinen Pyhän Hengen vuodatus, johon yllä olevassa
jakeessa viitattiin? Miten Apostolien teoissa oleva viittaus Jooelin kirjaan
katsoo eteenpäin lopun aikaan?
Apt. 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
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.
”Profeetta Jooelin kautta Herra on luvannut erikoisen Henkensä vuodatuksen
välittömässä yhteydessä Jumalan suuren päivän tapahtumien kanssa. Jooel. 2:28.
Tämä ennustus täyttyi osittain helluntain suuressa Hengen vuodatuksessa, mutta se
tulee toteutumaan täydellisesti siinä jumalallisen armon ilmenemisessä, mikä liittyy
evankeliumityön päättämiseen.” S. T., 16.
4. Miten apostoli Pietari helluntaisaarnassaan vahvisti, ettei tämä lupaus
rajoittunut apostolien aikaan, vaan ulottui viimeisiin päiviin asti?
Apt. 2:38, 39. Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä
kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte
Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja
kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."
”Helluntaina tapahtuneen Pyhän Hengen ihmeellisen ilmestymisen jälkeen Pietari
kehotti kansaa tekemään parannuksen ja ottamaan kasteen Kristuksen nimeen syntien
anteeksisaamiseksi, ja hän jatkoi: `Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja
teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä
Herra, meidän Jumalamme kutsuu.` Apt. 2: 38, 39.” S. T., 16.
”Sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa Jumalan Henki oli jatkava työtään halki
kristillisen aikakauden.” S. T., 15.
Jäännöskansa ja profetian lahja
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5. Minkä hengellisen lahjan ennustettiin tukevan jäännöskansaa viimeisinä
päivinä?
Ilm. 12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen
jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
(engl. Käännös:`… sotaa hänen siemenensä jäännöstä vastaan, … `)
Ilm. 19:10. Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni
häntä. Mutta hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun
veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile
Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki."
”`Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä
vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.` Tämä ennustus
osoittaa selvästi, että jäännösseurakunta tunnustaa Jumalan Hänen laissaan ja sillä on
profetian lahja. Kuuliaisuus Jumalan laille ja profetian henki ovat aina olleet
tunnusomaista todelliselle Jumalan kansalle, ja tämä todistus annetaan tavallisesti
nykyisissä ilmestyksissä.” Loma Linda Messages, 33.
Profetian Hengen lahjan tarkoitus
6. Mikä on Herran tarkoitus Hänen lähettäessään profeettojaan ja profetioitaan
kansalleen? Millainen profetian valoa ja sanaa koskeva vetoomus esitetään?
2. Piet. 1:19. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos
otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä
valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.
”Jumalan sana riittää valaisemaan pimeimmänkin mielen, ja se on jokaisen
ymmärrettävissä, joka vähänkin haluaa ymmärtää sitä. Mutta siitä huolimatta jotkut,
jotka sanovat valinneensa Raamatun erityiseksi tutkistelun kohteeksi, elävät täysin
ristiriidassa sen selvimpien opetusten kanssa. .sen vuoksi Jumala antaa selviä ja
sattuvia todistuksia saattaakseen ihmiset jälleen sen sanan luo, jonka seuraamisen he
ovat laiminlyöneet, niin että heillä ei olisi mitään millä puolustautua. Jumalan sanassa
on runsaasti yleisiä periaatteita oikeiden elämäntapojen muodostamiseksi, ja
todistusten tarkoituksena, olivatpa ne yleisiä tai henkilökohtaisia, on ihmisten
huomion kiinnittäminen tarkemmin näihin periaatteisiin.” T.a. II, 279, 280.
Siunauksia niille, jotka luottavat profeetan sanomiin
7. Mitä tapahtuu, ellei profetian lahjaa ole saatavissa tai ellei sitä hyväksytä?
Miten siunataan niitä, jotka luottavat Herran profeettoihin ja ottavat Hänen
sanomansa vastaan?
Snl. 29:18 Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi; autuas se, joka
noudattaa lakia.
2. Aikak. 20:20. Mutta varhain seuraavana aamuna he menivät Tekoan erämaahan.
Ja heidän lähtiessänsä Joosafat astui esiin ja sanoi: "Kuulkaa minua, te Juudan ja
Jerusalemin asukkaat. Uskokaa Herraan, Jumalaanne, niin te olette hyvässä
turvassa, ja uskokaa hänen profeettojansa, niin te menestytte."
”Apostoli varoitti tesalonikalaisia halveksimasta profetian lahjaa: `Henkeä älkää
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sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se,
mikä hyvää on.` Hän kehotti heitä huolellisesti erottamaan valheen totuudesta ja
karttamaan `kaikenlaista pahaa`. Hän lopetti kirjeensä rukouksella, että Jumala
pyhittäisi heidät kokonaan, että heidän henkensä ja sielunsa ja ruumiinsa säilyisi
`nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka
teitä kutsuu, on uskollinen`, hän lisäsi, `ja hän on sen myös tekevä.`” Ap. teot, 200,
201.
”Meidän on noudatettava ohjeita, jotka on annettu profetian hengen välityksellä.
Meidän on rakastettava ja noudatettava tälle ajalle tarkoitettua totuutta. Tämä pelastaa
meidät joutumasta väkeviin eksytyksiin. Jumala on puhunut meille sanansa kautta.
Hän on puhunut meille seurakunnalle annettujen todistusten kautta, ja niiden kirjojen
kautta, jotka ovat osaltaan selventäneet nykyistä velvollisuuttamme ja asemaa, jossa
meidän olisi nyt oltava.” T.a. III, 267.
Lisätutkistelua varten
”Elämme viimeisissä päivissä, aikana, jolloin voimme odottaa paljon Jumalalta.
Näiden sanojen (Jooel 2:28) tulisi saattaa meidät armoistuimen eteen pyytämään
Häneltä suuria asioita. Tässä annetaan lupaus, että Pyhä Henki tulee miesten ja
naisten, poikiemme ja tyttäriemme päälle; ja `jokainen, joka huutaa avuksi Herran
nimeä, pelastuu`. Tämä osoittaa ihmeellisen työn, joka on tehtävä, jota varten
tarvitsemme Jumalan käännyttävää voimaa sydämiimme joka päivä. On
etuoikeutemme kokea tämä. Taivas on täynnä siunauksia, ja etuoikeutemme on
vedota Jumalan runsaisiin lupauksiin itseämme varten. Tarpeemme on etsiä Herraa
päivin ja öin, jotta tietäisimme, minne astua ja mitä tehdä.” My Life Today, 62.
”Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitusten antamisaikoina Pyhä Henki jakoi valoaan
jatkuvasti yksityisille henkilöille niiden ilmestysten lisäksi, mitkä oli määrä
sisällyttää Pyhään Raamattuun. Raamattu itse osoittaa, että ihmiset Pyhän Hengen
välityksellä saivat varoituksia, nuhteita, neuvoja ja opetuksia, mitkä eivät millään
tavoin liittyneet Raamatun kirjoitusten antamiseen. Se mainitsee eri aikakausina
eläneitä profeettoja, joiden sanomista ei ole mitään merkitty muistiin. Samalla tavalla
Pyhä Henki oli Raamatun kaanonin päätökseen saattamisen jälkeenkin jatkava
työtään valaisten, varoittaen ja lohduttaen Jumalan lapsia.” S. T., 15.
*****
25.
Sapattina, 19 joulukuuta 2015

Jumalan temppeli
”Ruumiimme ovat Kristuksen ostamaa omaisuutta, eikä meillä ole oikeutta tehdä
niille mitä haluamme. Ihminen on tehnyt niin. Hän on kohdellut kehoaan niinkuin sen
lakeihin ei liittyisi mitään rangaistusta. … Koska ihminen on tehnyt syntiä
ruumistaan vastaan ja turmellut elämäntapansa, Jumalaa on häpäisty.” Counsel on
Diet and Foods, 18.
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”Jos ihmiset millä tavoin tahansa kuluttavat tarpeettomasti elinvoimiaan tai
himmentävät älykkyyttään, he tekevät syntiä Jumalaa vastaan; he eivät kirkasta Häntä
ruumiissaan ja hengessään, jotka ovat Hänen.” Christian Temperance and Bible
Hygiene, 8.
Ruumis – Pyhän Hengen Temppeli
1. Miten Herran sana kuvaa ruumista? Miten meidän pitäisi sen vuoksi toimia
ruumiimme, sielumme ja henkemme suhteen?
1. Kor. 6: 19, 20 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli,
joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?
Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.
Room. 14: 7, 8. Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä.
Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle.
Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat.
”Emme ole itsemme omia. Meidät on ostettu kalliilla hinnalla, Jumalan Pojan
kärsimyksillä ja kuolemalla. Jos voisimme käsittää tämän, ja ymmärtäisimme sen
täydellisesti, tuntisimme suuren vastuun lepäävän yllämme pitääksemme itsemme
parhaassa mahdollisessa terveydentilassa palvellaksemme Jumalaa täydellisesti.
Mutta jos millä tahansa tavalla tuhlaamme elinvoimiamme, vähennämme
voimiamme, tai himmennämme älykkyyttämme, teemme syntiä Jumalaa vastaan.
Menetellessämme sillä tavoin emme kirkasta Häntä ruumiissamme ja hengessämme,
jotka ovat Hänen, vaan teemme suuren virheen Hänen silmissään.” Testimonies for
the Church 2, 354.
Ravinto Eedenissä ja erämaassa
2. Millaista ruokaa Herra antoi Aadamille ja Eevalle Eedenissä? Mitä Hän
antoi kansalleen syötäväksi matkalla Kaanaaseen?
1. Moos. 1:29 Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä
tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on
siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi.
2. Moos. 16:4, 35. Niin Herra sanoi Moosekselle: "Katso, minä annan sataa teille
leipää taivaasta. Ja kansa menköön ja kootkoon kunakin päivänä sen päivän tarpeen.
Näin minä koettelen heitä, vaeltavatko he minun lakini mukaan vai eivät… Ja
israelilaiset söivät mannaa neljäkymmentä vuotta, kunnes he tulivat asuttuun
maahan; he söivät mannaa siihen asti, kunnes tulivat Kanaanin maan rajalle.
”Valitessaan ihmiselle ravintoa Eedenissä Herra osoitti, mikä oli paras ruokavalio;
valitessaan ruokaa Israelille Hän opetti samaa läksyä. …
”Kun Jumala johdatti Israelin lapset pois Egyptistä, Hänen tarkoituksensa oli asettaa
heidät Kanaanin maahan puhtaana, onnellisena, terveenä kansana. Katsokaamme
niitä keinoja, joiden avulla Hän halusi suorittaa tämän. Hän saattoi heidät sellaisen
kasvatuksen alaisiksi, josta olisi, jos sitä oltaisiin noudatettu iloiten, ollut hyvät
seuraukset sekä heille itselleen että heidän jälkeläisilleen. Hän poisti heiltä liharuuan
suuressa määrin. Hän oli antanut heille lihaa vastauksena heidän vaatimuksiinsa juuri
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ennenkuin he saapuivat Siinaille, mutta sitä annettiin vain yhdeksi päiväksi. Jumala
olisi voinut hankkia lihaa yhtä helposti kuin mannaakin, mutta tämä rajoitus
säädettiin kansalle heidän parhaakseen. Hänen tarkoituksensa oli antaa heille ruokaa,
joka tyydytti heidän tarpeensa paremmin kuin se kiihottava ruokavalio, johon monet
heistä olivat tottuneet Egyptissä. Turmeltunut ruokahalu oli saatettava terveempään
tilaan, niin että he voisivat nauttia ravinnosta, joka oli alunperin annettu ihmisille –
maan hedelmistä, jotka Jumala antoi Aadamille ja Eevalle Eedenissä.” Counsels on
Diet and Foods, 374, 377, 378.
Ravinto uudessa maassa
3. Mitä uudessa maassa kasvaa tuottaen ravintoa ja terveyttä Kuninkaan
lapsille? Kun ajattelemme sekä menneisyyttä että tulevaisuutta, mitä
Jumalan kansan tulisi tehdä nykyään säilyttääkseen terveytensä parhaalla
mahdollisella tavalla?
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 niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat
elinpäivät minun kansasani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn` (Jes. 65:
21, 22.)” E. ja k., 286.
”Vieläkö se kansa, joka valmistautuu pyhyyteen, puhtauteen ja kirkkauteen
päästäkseen taivaan enkelien seuraan, aikoo riistää hengen Jumalan luomilta
olennoilta saadakseen syödä niiden lihaa ja nauttia sitä ylellisyytenä? Saamani valon
mukaan tämä asiaintila tulee muuttumaan, ja Jumalan omaisuuskansa tulee
noudattamaan itsensähillitsemistä kaikessa.” T.a. I, 181.
”Ne, jotka ovat saaneet tietoa liharuokien, teen ja kahvin sekä voimakkaiden ja
epäterveellisten ravintovalmisteiden haitallisuudesta ja jotka ovat uhrimielellä
päättäneet tehdä liiton Jumalan kanssa, eivät enää anna periksi halulleen nauttia
ruokaa, jonka tietävät epäterveelliseksi. Jumala vaatii ihmistä puhdistamaan halunsa
ja harjoittamaan kieltäymystä sellaisen suhteen, mikä ei ole hyväksi. Tämä on työ,
joka on tehtävä, ennen kuin hänen kansansa voi seistä hänen edessään täydelliseksi
tulleena kansana.” T.a. 3, 344. /counsels on Diet and Foods, 36.
Vaatimattomuus ja säädyllisyys vaatetuksessa
4. Koska meidän ruumiimme ovat Jumalan temppeleitä, minkä pitäisi olla
tunnusomaista meidän ulkoiselle olemuksellemme kunnioittaaksemme
Jumalaa, Luojaamme?
1. Tim. 2:9, 10 niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään
kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä
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kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka
tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.
1. Piet. 3:2-4. kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön
teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien
ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon
salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa;
tämä on Jumalan silmissä kallis.
”Pukeutukaa, niinkuin kristittujen tulee pukeutua – kaunistakaa itseänne
yksinkertaisesti ja vaatimattomasti, niinkuin jumalisuutta tunnustavien naisten sopii,
hyvillä teoilla.” Child Guidance, 421.
”Tämä opetus soveltuu kaikkien aikakausien uskoville. `Te - - tunnette heidät heidän
hedelmistään` (Matt. 7: 20). Hiljaisen ja rauhaisan hengen sisäinen kaunistus on
mittaamattoman arvokas. Todellisen kristityn elämässä ulkonainen kaunistus on aina
sopusoinnussa sisäisen rauhan ja pyhyyden kanssa. `Jos joku tahtoo minun perässäni
kulkea`, Kristus sanoi, `hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon
minua` (Matt. 16: 24). Kieltäymys ja uhrautuminen on tunnusmerkillistä kristilliselle
elämälle. Mieltymysten suunnan kääntyminen on nähtävissä kaikkien niiden
pukeutumisessa, jotka vaeltavat Herran lunastetuille valmistettua tietä.” Ap. teot, 401.
Kohtuullisuuden tärkeys
5. Mitä tasapainoa meidän pitäisi ylläpitää välittämättä yhteiskunnan aatteista
ja käytännöistä? Minkä pitäisi olla päämäärämme syömisessä, juomisessa,
pukeutumisessa, puhumisessa ja kaikessa, mitä teemme?
2. Piet. 1:6 6. ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä
kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, (engl. Käännös: ...tiedossa
kohtuullisuutta …);
Gal. 5:22, 23 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei
ole laki.
1. Kor. 10:31-33. Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki
Jumalan kunniaksi. Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille
älkääkä Jumalan seurakunnalle, niinkuin minäkin koetan kelvata kaikille kaikessa
enkä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat.
”Miten voimakas kiusaus ruokahalun hemmottelemiseen on, sitä voidaan mitata
ainoastaan Lunastajamme sanoinkuvaamattomalla ahdistuksella pitkän paaston
aikana erämaassa. Hän tiesi, että turmeltuneen ruokahalun hemmottelu voisi
heikentää ihmisen käsityskykyä niin, ettei pyhiä asioita pystyttäisi erottamaan. Adam
lankesi ruokahalun hemmottelulla; Kristus voitti kieltäessään ruokahalunsa. Ja
meidän ainoa toivomme päästä takaisin Eedeniin on lujan itsehillinnän kautta. Jos
ruokahalun hemmottelun voima oli suvullamme niin vahva, että murtaakseen sen
otteen Jumalan Pojan täytyi ihmisen puolesta kestää melkein kuuden viikon paasto,
millainen työ odottaakkaan kristittyä! Kuitenkin hän voi voittaa, miten suuri taistelu
sitten onkin. Sen jumalallisen voiman avulla, joka kesti raivoisimmat kiusaukset,
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mitä saatana kykeni keksimään, myös ihminen voi menestyä täydellisesti
sodankäynnissään pahaa vastaan, ja voi viimein kantaa voittajan kruunua Jumalan
valtakunnassa.” Counsels on Diet and Foods, 167.
Ruumiin ja mielen pitäminen puhtaana
6. Toimintansa aikana Jeesus puhdisti pyhäkön kaksi kertaa, vaikka se
tultaisiin pian tuhoamaan. Nyt Jumalan temppeli maan päällä on ihmisen
ruumis. Mitä meidän pitäisi tehdä pitääksemme ruumiimme puhtaana?
2. Kor. 7:1 Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme
kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi
Jumalan pelossa.
1. Tess. 5:23, 24. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja
säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen,
ja hän on sen myös tekevä.
”Tämä on todellinen pyhitys. Se ei ole ainoastaan teoriaa, tunnetta, tai sanamuotoa,
vaan elävä, toimiva periaate, joka tuodaan jokapäiväiseen elämään. Se vaatii, että
tapamme syömisessä, juomisessa ja pukeutumisessa ovat sellaisia, jotka takaavat
fyysisen, henkisen ja moraalisen terveyden säilymisen, niin että voimme tuoda
Herralle ruumiimme – ei väärien tapojen turmelemana uhrina, vaan `elävänä, pyhänä,
Jumalalle otollisena uhrina.`” Counsels on Diet and Foods, 165.
Terveys ja siunaus
7. Jos toivomme Jumalan siunausta, mikä on elämämme tarkoitus? Mikä on
seurauksena, jos seuraamme iloisesti taivaallista valoa ja tottelemme
Mestarin ääntä?
2. Kor. 5:15 ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi
itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.
2. Moos. 15:26 Hän sanoi: "Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on
oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen
lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka
olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi."
Snl. 4:18, 22. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu
kirkastumistaan sydänpäivään saakka… sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja
lääke koko hänen ruumiillensa.
”Jumala halusi tehdä kansansa Israelin kirkkautensa kiitokseksi. He saivat kaikkia
mahdollisia hengellisiä etuja, eikä Jumala pidättänyt heiltä mitään, mikä saattoi
suotuisasti kehittää heidän luonnettaan sellaiseksi, että he voivat edustaa häntä.” Kr.
v., 211.
”Heidän kuuliaisuutensa Jumalan laille olisi ennen pitkää saanut maailman kansat
ihmettelemään heidän hyvinvointiaan ja menestystään. Hän, joka saattoi tehdä heidät
viisaiksi ja taitaviksi kaikkeen luovaan työhön, olisi edelleenkin heidän opettajanaan,
jalostaisi heitä ja kohottaisi heidän tasoaan, kun he vain noudattavaisivat hänen
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lakejaan. Jos he pysyisivät kuuliaisina, hän varjelisi heitä niiltä sairauksilta, jotka
vaivasivat muita kansoja, ja pitäisi heidät siunauksellaan myös älyltään voimakkaina.
Heidän tuli kaikella menestymisellään ilmaista Jumalan kunniaa, majesteettiutta ja
voimaa. Heidän valtakuntansa oli määrä tulla pappien ja ruhtinasten tyyssijaksi.
Jumala varusti heidät kaikilla niillä edellytyksillä, jotka saattoivat tehdä heidät
maailman suurimmaksi kansakunnaksi. Kr. v., 211.
Lisää tutkittavaksi
Ilm. 22: 2; 1. Piet. 4: 2; Room. 14: 7, 8.
”Pukeutukoot sisaremme yksinkertaisesti, niinkuin monet tekevät, olkoon heidän
pukunsa hyvää, kestävää kangasta, aikaan sopiva, ja älköön pukeutumiskysymys
täyttäkö mieltä. … Heidän pitäisi vaatettaa itsensä vaatimattomasti, kainosti ja
hillitysti. Antakaa maailmalle elävä osoitus Jumalan armon sisäisestä
kaunistuksesta.” ChildGuidance, 414.
”Aadam ja Eeva lankesivat kohtuuttoman ruokahalun kautta. Kristus tuli ja kesti
saatanan raivokkaimmat kiusaukset sukumme vuoksi, Hän voitti ruokahalun,
osoittaen, että ihminen voi voittaa. Kun Aadam lankesi ruokahalun kautta ja menetti
autuaallisen Eedenin, Adamin lapset voivat Kristuksen kautta voittaa ruokahalunsa ja
kohtuullisuudella kaikessa saada Eedenin takaisin.” Counsels on Diet and Foods, 7 –
26.
Sapattina, 26 joulukuuta 2015

Kristitty ja hallitus
“Herran nimessä meidän on kuljettava eteenpäin levittäen hänen lippuansa ja
puolustaen hänen sanaansa. Kun viranomaiset antavat meille määräyksen, ettemme
saa tehdä tätä työtä, kun he kieltävät meitä julistamasta Jumalan käskyjä ja
Jeesukssen uskoa, silloin meidän on välttämätöntä sanoa apostolien tavoin:
"Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa;
mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet." Apt.
4:19, Tod. Aart. 3. s.42
Hallituksen alkuperä ja tehtävä
1. Kuinka kauan maallinen hallitus on voimassa Raamatun mukaan? Mikä on
niiden täsmällisyys ja Jumalan antamien käskyjen raja?
Room. 13:1, 3, 4 Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla
hän
on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat
Jumalan
asettamat…. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät
hyvää, vaan
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niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä,
niin tee sitä,
mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija,
sinulle
hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan
kanna, koska
se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.
“Ketä siis on pidettävä kansakuntien Hallitsijana? Herra Jumala on Kaikkivaltias.
Kaikki kuninkaat, kaikki hallitsijat, kaikki kansat, ovat Hänen sääntöjensä ja
hallituksensa alaisina.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p.
1081.
“Hallitsijat ovat Jumalan palvelijoita, ja heidän tulee palvella virkansa puolesta niin
kuin kuuluukin. Se on heille hyödyksi, että he uskollisesti noudattavat ohjeita: "Näin
sanoo Herra," seuraisivat ja kulkisivat Herran tietä, että tekisivät oikeudenmukaisia
päätöksiä.Heidän tulee harjoittaa puolueettomasti ja teeskentelemättä, kieltäytyen
ottamasta tai antamasta lahjuksia ja seisoa pilkasta ja häväistyksestä huolimatta
riippumattomana arvokkaasti Jumalan edessä. He eivät saa osoittaa
myötävaikutusta yhteenkään epärehelliseen tai epäoikeudenmukaiseen tekoon. He
eivät saa ottaa osaa mihinkään epäoikeudenmukaiseen toimintaan, eikä tukea muita
sortamisessa. Viisaat hallitsijat eivät salli sorra ihmisiä kateuden ja
mustasukkaisuuden tähden, jotka halveksivat Jumalan lakia.... Kaikkien tulee pitää
ikuisuus mielessään, eikä toimia sillä tavalla, että ei Jumalan tarvitse tuomita heitä
viimeisellä tuomiolla.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6,
2. Mikä on meidän tehtävmme jokaista valtion viranomaista kohtaan joka
edistää hyvää ja rankaisee pahan? Onko olemassa minkäänlaista perustaa
epäillä heidän auktoriteettiaan kun he toimivat virassaan?
1 Piet 2:13-15 Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran
tähden,
niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on
lähettänyt
pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi; sillä se
on Jumalan
tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten
ymmärtämättömyydeltä
“Olen nähnyt, että se on meidän velvollisuutemme kaikissa tapauksissa noudattaa
maamme lakeja, jolleivät ne ole ristiriidassa korkeamman lain kanssa, jonka Jumala
puhui kuuluvalla äänellä Siinailta, ja jälkeenpäin kaiversi kivitauluihin omalla
sormellaan. "Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä,
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ja tahdon olla heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Ne, joilla Jumalan laki
on kirjoitettu sydämeen tottelee Jumalaa, ja ennemmin ovat tottelemattomia ihmisiin,
kuin vähänkin poiketa Jumalan käskyistä. Jumalan kansan opetettu totuuden
innoituksesta, ja johdettu hyvällä omalla tunnolla elää jokaisesta Jumalan sanasta,
ottavat Hänen lakinsa, kirjoitettuna heidän sydämensä, ainoana auktoriteettina, jonka
he voivat tunnustaa tai suostua tottelemaan. Jumalallisen viisauden ja lain arvovalta
ovat ylivertaisia.” –Testimonies for the Church, vol. 1, p. 361..
Laki ja säädökset Raamatun valossa
3. Onko kaikki lait ja säädökset oikeudenmukaisia, tarkoituksenaan estää paha
ja edistää hyvää? Mitkä esimerkit ovat hyviä ja mitkä huonoja?
2 Moos. 1:8-10, 15, 16 Niin Egyptiin tuli uusi kuningas, joka ei Joosefista mitään
tiennyt. Tämä sanoi kansallensa: "Katso, israelilaisten kansa on suurempi ja
väkevämpi kuin me. Tulkaa, menetelkäämme siis viisaasti heitä kohtaan, että he eivät
lisääntyisi eivätkä, jos sota syttyisi, liittyisi hekin vihollisiimme ja sotisi meitä
vastaan ja lähtisi maasta pois." … Ja Egyptin kuningas puhui hebrealaisille
kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Puua; ja hän sanoi: "Kun te
autatte hebrealaisia vaimoja heidän synnyttäessänsä, niin tarkastakaa lapsen
sukupuoli: jos se on poika, surmatkaa se, mutta jos se on tyttö, jääköön eloon."
1 Sam. 22:11, Silloin kuningas lähetti kutsumaan pappi Ahimelekin, Ahitubin pojan,
ja koko hänen isänsä suvun, Noobin papit. Ja he tulivat kaikki kuninkaan luo…
Mutta kuningas sanoi: "Sinun on kuolemalla kuoltava, Ahimelek, sinun ja koko sinun
isäsi suvun."
“Maailman päämäärä on hallita ihmisiä maallisilla periaatteilla. He eivät voi arvostaa
mitään muuta. Maailman politiikka ja yleinen mielipide muodostavat perustan heidän
toiminnalleen, ja he kunniottavat ja toteuttavat oikein tekemistä sen mukaan. Mutta
Jumalan kansa ei voi toimia näin. Jumalan sanat ja käskyt, sydämeen kirjoitettuna,
ovat henki ja ovat elämä, voima asuu heissä ja se auttaa heitä kuuliaisuuteen.” –
Testimonies for the Church, vol. 1, p. 361.
Milloin hallitus menee liian pitkälle
4. Mitä periaatetta kristityn on noudatettava, kun ristiriitaa tulee Jumalan lain
ja hallituksen välillä? Voiko kristitty sodan aikana ottaa aseen ja tappaa
kanssaihmisiä jos hallitus niin vaatii?
Matt. 22:15-17, 21 Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet
sanoissa solmituksi. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten
kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan
tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Sano siis
meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?"…He vastasivat:
"Keisarin." Silloin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja
Jumalalle, mikä Jumalan on."
2. Moos. 20:13 Älä tapa.
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“Vapahtajan sanat »antakaa Jumalalle, mikä Jumalan »sisälsivät ankaran moitteen
juonittelevia juutalaisia kohtaan. Jos he olisivat uskollisesti täyttäneet
velvollisuutensa Jumalaa kohtaan, heistä ei olisi tullut sorrettu vieraan vallan alainen
kansa. Rooman lippu ei olisi liehunut Jerusalemin yllä, roomalainen sotilas ei olisi
seissyt heidän porteillaan, roomalainen maaherra ei olisi hallinnut heidän muuriensa
sisäpuolella. Juudan kansa kärsi rangaistustaan, koska se oli luopunut Jumalasta. Kun
fariseukset kuulivat Kristuksen vastauksen, »ihmettelivät he ja jättivät Hänet ja
menivät pois». Hän oli nuhdellut heidän ulkokultaisuuttaan ja omahyväisyyttään, ja
näin tehdessään Hän oli tuonut julki erään suuren periaatteen, joka selvästi määrää
ihmisen velvollisuuden rajat hallitusta kohtaan ja hänen velvollisuutensa Jumalaa
kohtaan.” –AT. 576, 577.
5. Tiesivätkö esimerkiksi
kuningas Saulin palvelijat,
että
antoivat
epäoikeudenmukaisen ja vahingollisen käskyn? Minkä lujan kannan
Danielin kolme ystävää ottivat, kun heitä käskettiin kumartaa Babylonian
kuninkaan tekemää kuvapatsasta?
1. Sam. 22:17 Ja kuningas sanoi henkivartijoille, jotka seisoivat hänen luonaan:
"Käykää tänne ja surmatkaa Herran papit, sillä hekin pitävät Daavidin puolta; ja
vaikka tiesivät hänen paenneen, eivät he ilmoittaneet sitä minulle." Mutta kuninkaan
palvelijat eivät tahtoneet ojentaa kättään lyömään kuoliaaksi Herran pappeja.
Dan. 3:15-18 Nyt, jos te siinä silmänräpäyksessä, kun kuulette torvien, huilujen,
kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien
äänen, olette valmiit lankeamaan maahan ja kumartaen rukoilemaan kuvapatsasta,
jonka minä olen teettänyt, niin hyvä! Mutta ellette kumarra, niin teidät heti paikalla
heitetään tuliseen pätsiin; ja kuka on se jumala, joka pelastaa teidät minun
kädestäni?" Sadrak, Meesak ja Abednego vastasivat ja sanoivat kuninkaalle:
"Nebukadnessar! Ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan. Jos
niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän
pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se,
kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä kumartaen rukoile kultaista
kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt."
“Opettakaa ihmisiä mukautumaan kaikissa osavaltionsa lakeihin, milloin he voivat
tehdä tämän joutumatta ristiriitaan Jumalan lain kanssa. Ta. 3.s.390
“Jehovan kymmenen käskysanaa ovat perusta kaikelle oikealle ja hyvälle laille. Ne,
jotka rakastavat Jumalan lakia jättävät ne maalliset lait, jotka menevät Jumalan lain
yläpuolelle. Tämä on ratkaiseva kysymys, tottelemmeko Jumalaa enemmän kuin
ihmisiä.” Testimonies for the Church, vol. 1, p. 361.362
6. Mitä opetuslapset kunnioittivat seuratessaan uskollista Jumalaa kun
juutalaisten viranomaiset käskivät heitä lopettamaan saarnaamisen
Jeesuksen nimessä?
Apt. 4:18, 19 Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja
opettamasta Jeesuksen nimeen. 19. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja
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sanoivat: "Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin
Jumalaa;
Apt. 5:28, 29 ja sanoi: "Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän
nimeen; ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa
meidän päällemme tuon miehen veren." Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja
sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.
“Tätä periaatetta meidän tulee tänä omana aikanamme päättäväisesti puolustaa.
Totuuden ja uskonnonvapauden lippu, jota evankelisen seurakunnan perustajat ja
Jumalan todistajat kautta vuosisatojen ovat pitäneet koholla, on tässä viimeisessä
taistelussa uskottu meidän käsiimme. Vastuu tästä suuresta lahjasta kuuluu niille,
joita Jumala on siunannut sanansa tuntemuksella. Meidän tulee pitää tätä sanaa
ylimpänä auktoriteettina. Meidän tulee tunnustaa inhimillinen esivalta Jumalan
säätämäksi ja opettaa, että sen totteleminen sille kuuluvan laillisen toimialueen
rajoissa on pyhä velvollisuutemme. Mutta kun sen vaatimukset ovat ristiriidassa
Jumalan vaatimusten kanssa, meidän on toteltava enemmän Jumalaa kuin ihmistä.
Jumalan sana on tunnustettava kaikkea inhimillistä lainsäädäntöä korkeammaksi.
Julistus »näin sanoo Herra» ei saa koskaan hävitä julistukselle »näin sanoo kirkko»
tai »näin sanoo hallitusvalta». Kristuksen kruunu on kohotettava maallisten
vallanpitäjien kruunuja korkeammalle.” Ap. teot s.55.
Kestävyys ja elämän kruunu
7. Minkä suuren uhrin Jumalan lapset tuovat pysyäkseen uskollisena loppuun
asti? Mikä lupaus annetaan kaikille, jotka tahtovat tehdä Herran tahdon
vainon tai jopa kuolemankin edessä?
Ilm. 12:11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan
kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.
Ilm. 2:10 Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia
teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa
kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän
kruunun.
“Kaikki, jotka tahtovat, voivat tulla voittajiksi. Pyrkikäämme hartaasti saavuttamaan
tämä. Kristus tuntee heikkoutemme, ja Hänen luokseen voimme mennä päivittäin
saamaan apua. Ei ole tarpeellista saada voimaa kuukaudeksi eteenpäin. Vaan meidän
on rukoiltava voittoja päivästä toiseen.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 7. p. 974.
“Näin tapahtuu myös Kristuksen valtakunnassa… Sen kasvuperiaatteet ovat niiden
periaatteiden vastaisia, joiden mukaan tämän maailman valtakunnat kehittyvät.
Maallisten hallitusten valta on fyysisen voiman varassa. Ne tukevat valtaansa sodalla,
mutta uuden valtakunnan perustaja on Rauhanruhtinas. Pyhä Henki käyttää
raivokkaita petoja kuvaamaan maailmallisia valtakuntia, mutta Kristus on »Jumalan
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin» (Joh. 1:29). Hän ei hallitessaan koskaan
väkivalloin pakota omaatuntoa. Juutalaiset odottivat Jumalan valtakunnan tulevan
perustetuksi maailman valtakuntien tapaan. He koettivat edistää vanhurskautta
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ulkonaisin toimenpitein. He laativat menetelmiä ja suunnitelmia. Mutta Kristus
istuttaa sydämeen periaatteen. Totuuden ja vanhurskauden istutuksellaan hän
vastustaa valhetta ja syntiä.” Kr. v. 50.
Lisää tutkittavaksi
Matt. 2:16; Matt. 5:21, 22; Matt. 10:17, 18, 22.
“Daavid oli saanut valtansa Jumalalta mutta vain käyttääkseen sitä hänen lakinsa
mukaisesti. Kun Daavid antoi Jumalan lain vastaisen käskyn, sen totteleminen oli
syntiä. »Ne [esivallat], jotka ovat, ovat Jumalan asettamat» (Room. 13: 1), mutta
emme saa totella niitä Jumalan lain vastaisesti. Kirjoittaessaan korinttolaisille
apostoli Paavali ilmaisee periaatteen, jota meidän tulisi noudattaa. Hän sanoo: »Olkaa
minun seuraajiani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja» (1 Kor. 11: 1).” P.p. 705,
706.
***

Lähetyskertomus: “Sapatinvartijan” uudistaminen
aikakausi/lähetyslehdeksi
Luettavaksi sapattina, 26.12.2015
Erikoissapattikolehti tarkoitusta varten kerätään sapattina 2.1.2013
Pyyntö tukea avautuvaa työn muotoa
Nämä julkaisut mitä painetaan, tulisi valmistaa kansaa kohtaamaan Jumalaa.
Kaikkialla maailmassa tulee tehdä samaa työtä, kuin Johannes kastaja teki
juutalaisten keskuudessa.. Tällä vakavalla varoitussanomalla Jumalan profeetta
herätti ihmisiä maallisesta unesta. Hänen kauttaan Jumala kutsui luopunutta Israelia
parannukseen.
Hänen totuuden julituksensa kautta paljastui harhakäsityksiä. Väärien oppien
vastakohtana oli silloin totuus, hänen opetuksensa oli ikuinen varmuus. “Ja sanoi:
"Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle." Matt. 3:2. Tämä
sanoma on annettava julkaisujemme kautta nykyiselle maailmalle.
Profetia, jota Johannes kastaja kuulutti, kuvaa meidän työtämme: ”Valmistakaa
Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.” jae 3
Niin kun Johannes valmisti tietä Vapahtajamme ensimmäiselle tulolle, niin meidän
tulee valmistaa tietä Hänen toiselle tulemiselleen. Julkaisulaitostemme tulee korottaa
Jumalan poljetun lain vaatimuksia. Meidän tulee seisoa maailman edessä
uskonpuhdistajina. Julkaisujemme on osoitettava, että Jumalan laki on kaikkien
kestävin uudistuksen perusta. Ne on esitettävä selkeillä sanoilla kuuliaisuus Hänen
käskyilleen on välttämätön kaikille. Kristuksen rakkauteen juurtuneiden on tehtävä
yhteistyötä jotta monien sukupolvien aikana ravistuneet rauniot saattettaisiin
asuttavaan kuntoon. Meidän tulee olla: ’halkeamain umpeen muuraajia, ja teitten
korjaajia maan asuttamiseksi.’ Sen todistuksen kautta neljännen käskyn sapatti on
todisteena, joka muistututtaa jatkuvasti Jumalasta Luojana. Herättäen ihmisten
kaipuun Luojan luo.
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Älä koskaan unohda, että nämä julkaisut ovat yhteistyössä taivaan sanoman
kanssa. Ne ovat työvälineitä, joita kuvataan lentävinä enkeleinä ”Ja minä näin
lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi
julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja
kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa
hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on
tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet."” Ilm. 14:6, 7.
He ilmoittavat: “Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa
vihan viinillä on juottanut kaikki kansat.” jae 8.
”Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "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, ja
häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan
edessä.” Ilm 14:9,10. Julkaisujemme tulisi myös vahvistaa sanomaa joka suurella
voimalla on julistettu taivaasta valaistakeen koko maailman.
Meillä on vakava vastuu julkaisustamme. Ne, jotka valmistavat näitä julkaisuja,
tekisivät niitä Jumalan työn edistämiseksi ja antavat varoituksen maailmalle.
Tietäkääme että olemme vasuuussa Jumalan edessä siitä mitä julkaisemme. Myöskin
olemme vastuussa jokaisesta sielusta. Niin kuin saarnaajat saarnasivat sanomaa ja
Jumalan profeetat muinoin: ”Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin
heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä
minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuolemalla
kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se
jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi.”
Hes. 33:7, 8.
”Tätä sanomaa ei ole koskaan levitetty suuremmalla voimalla kuin sitä tehdään
tänään .... Jokaiselle ihmisille ympäri maailmaa, joka ottaa huomioon sen, meidän on
tehtävä selväksi kyseiset periaatteet suuresta taistelusta - periaatteet, josta riippuu
sielun ikuinen kohtalo. Ihmisille maailmassa jotka kuulevat tulee selvittää uskon
perusta. Siitä riippuu ikuinen kohtlomme. Meidän tulee esittää ihmisille kysymys.
Seuraatko suurta lankeemusta ja uskottomuutta Jumalan käskyjä vastaan tai seuraatko
Jumalan Poikaa joka sanoi:: ’Minä olen pitänyt Isäni käskyt?’ Tämä tehtävä on
edessämme; Julkaisujemme tulee olla tehty sitä varten; tämä on työ, jota Jumala
odottaa ....
Älä päästä huuliltasi kritiikkiä ja napinaa. Älköön tulko sivuääniä tai valituksia
huulillesi; muista, että enkelit kuulevat nämä sanat. Kaikki ovat Jumalan asettamat.
Jotka arvostelevat niitä, palvelevat omia etujaan, joutuvat tekemään tilin Jumalalle.
Hän toivoo, että kaikki, mikä liittyy Hänen työhönsä pidetään pyhänä ....
Jumala haluaa, että rukoilemme paljon enemmän ja puhumme vähemmän. Veljet
ja sisaret, Herra on tyytyväinen, jos sydämellisesti pidätte yllä julkaisujamme
rukouksellanne ja varoillanne. Rukoilkaa joka aamu ja ilta, että ne voivat saada
Jumalan runsaat siunaukset.” –Testimonies for the Church, vol. 7, pp. 139-142, 182,
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183. –Ellen G. White
Uhrilahja, joka kerätään tulevana sapattina auttaa 'Sapatin Vartijan' julkaisua.
Teidän rukouksienne ja lahjoituksienne lisäksi tarvitaan ehdotuksia, hengellisiä
artikkeleita, uutisia, ja henkilökohtaisia kokemuksia. Jumala siunatkoon meitä
kaikkia Hänen palveluksessaan.
–Larry Watts, Pääkonferenssin julkaisuosaston johtaja
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