Esipuhe
Pohtiessaan viimeisiä päiviä, apostoli Paavali näki selkeästi, minkälaisia ne tulisivat
olemaan: "Mutta sen sinun pitää tietämän, että viimeisinä päivinä vaaralliset ajat
lähenevät" 2 Tim. 3:1. Toiset käännökset kääntävät sanan "vaaralliset" sanana "
vaikeat." Jeesuksen sanoma viimeisille päiville on myös hyvin vaikuttava."... Ja sen
tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus." Matt. 24:12.
Mitä on maailma ilman rakkautta? Kuka voi olla onnellinen ilman sitä perheessä,
seurakunnassa ja yhteiskunnassa?
Hänen seuraava kuvauksensa päivistämme liittyy uskoon: "... kun Ihmisen Poika
tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" Luuk. 18:8. Tämä lause on hyvin lyhyt,
mutta myös hyvin merkityksellinen. Yhä harvempi uskoo Jumalaan, Hänen sanaansa,
Hänen ihmetekoihinsa, Hänen ylösnousemukseensa ja Hänen toiseen tulemiseen.
Mitä on jäljellä hengellisyydestä enää useimmille ihmisille? Vain "... jumalisuuden
ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman." 2 Tim. 3:5. Jokainen päivä näyttää lopun
olevan tulossa.
Katsoen historiaa, Profetian Henki kirjoittaa: "Esittäessään maan kuningaskuntien
voiman ja kunnian murenemista, Nebukadnessarille paljastettu kuva esittää myös
osuvasti uskonnon ja moraalisuuden murenemista niiden kuningaskuntien ihmisissä.
Kansojen unohtaessa Jumalan, yhtä suuressa määrin he tulevat moraalisesti heikoiksi.
"Babylon tuhoutui, koska vauraudessaan se unohti Jumalan ja piti menestyksensä
kunniaa ihmisten saavutuksena. Meedo-Persian kuningaskunta kohtasi taivaan vihan,
koska tässä kuningaskunnassa Jumalan laki poljettiin jalkojen alle. Herran pelko ei
löytänyt sijaa kansan sydämissä. Vallitsevat vaikutteet Meedo-Persiassa olivat
jumalattomuus, Jumalan pilkka, ja turmeltuneisuus. Tulevat kuningaskunnat olivat
vieläkin vähäisempiä ja turmeltuneempia. Ne murenivat, koska hylkäsivät liittonsa
Jumalan kanssa. Unohtaessaan Hänet, ne laskivat yhä alemmas moraalisen
arvokkuuden mittakaavassa." -The youth's Instructor, syyskuu 22, 1903
Sitten, kääntäen katseensa omaan aikaansa, hän lisäsi: "Olemme tulleet aikaan,
jolloin Jumalan pyhitettyä työtä esittää kuvan jalat, jotka olivat rautaa ja savea.
Jumalalla on kansa, valittu kansa, jonka tarkkanäköisyys täytyy pyhittää, joka ei saa
tulla epäpyhäksi asettamalla perustan päälle puuta, heinää ja sänkeä. Jokainen sielu,
joka on uskollinen Jumalan käskyille, näkee, että uskomme erityispiirre on
seitsemännen päivän Sapatti. Jos valtio kunnioittaisi Sapattia niin kuin Jumala on
käskenyt, se tulisi seisomaan Jumalan voimassa ja puolustaisi kerran pyhille annettua
uskoa. Mutta virkamiehet ylläpitävät valheellista sapattia, ja sekoittavat oman
uskonnollisen uskonsa tämän paavin vallan lapsen seuraamiseen, asettaen sen yli
Herran pyhittämän ja siunaaman Sapatin, joka on asetettu erilleen ihmisen pyhänä
pidettäväksi, merkkinä Hänen ja hänen kansansa välillä tuhanneksi sukupolveksi.
Kirkon ja valtion sekoittumista kuvastaa raudan ja saven sekoittuminen. Tämä liitto
heikentää kaikkien seurakuntien voiman. Tämä valtion voimien sijoittaminen
seurakuntiin tuottaa pahoja seurauksia. Ihmiset ovat lähestulkoon ohittaneet Jumalan
anteeksiannon rajan. He ovat asettaneet voimansa politiikkaan, ja ovat liittoutuneet
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paavin kanssa. Mutta koittaa aika, jolloin Jumala rankaisee niitä, jotka ovat tehneet
tyhjäksi hänen lakinsa, ja heidän pahat tekonsa kääntyvät heitä itseään vastaan." (Manuscript 63, 1899) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, s. 1168,
1169.
Tulevat tapahtumat tulevat olemaan vielä paljon järkyttävämpiä ja vakavampia kuin
voimme kuvitellakaan, koska kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta se, mikä
ei järky, pysyisi paikallaan. Hepr. 12:27. Siten tulevan koetuksen näkökulmasta,
Profetian Henki neuvoo: "Seitsemännen päivän adventisteilla tulee olemaan vilpitön
valmistelu tehtävänään, jos he haluavat seistä lujana koettelemuksissa, jotka heitä
odottavat. Jos he pysyvät uskollisina Jumalalle viimeisten päivien hämmennyksessä
ja houkutuksissa, heidän täytyy etsiä sydämen nöyryydessä Herralta viisautta
vastustaa vihollisen petoksia....
"Meidän tulee aina pitää mielessä vakava ajatus Herran pikaisesta tulemisesta, ja
tämän valossa tiedostaa yksilöllinen työ, joka on tehtävä. Pyhän Hengen avulla
meidän tulee vastustaa luonnollisia taipumuksia väärään, ja kitkeä pois elämästämme
kaikki piirteet, jotka eivät ole Kristuksen luonteen kaltaisia. Siten meidän tulee
valmistaa sydämemme vastaanottamaan Jumalan siunauksen, joka tulee välittämään
meihin armon ja tuomaan meidät sopusointuun Jeesuksen uskon kanssa. Tätä
valmistautumistyötä varten on annettu suuria etuja tälle kansalle annetussa valossa,
sanomien ja varoitusten kautta annettuina, Jumalan Hengen lähettämänä." -In High
Places, s. 347.
Nämä Sapattikoululäksyt, "Jumalan kansa viimeisinä päivinä" on valmisteltu siinä
valossa, mitä tapahtuu nyt, ja mitä on juuri tuloillaan. On niin kirjoittajan kuin
kaikkien Pääkonferenssin ja saarnaajaosaston veljien halu ja vilpitön rukous, että
oppilaat tulevat harkitsemaan näitä asioita suurella innokkuudella, jonka nämä ajat
ansaitsevat. Olkoot jokaisen viikon läksy suuri siunaus kaikille veljille ja sisarille,
nuorille, ja kiinnostuneille sieluille.
- Saarnaajaosaston ja pääkonferenssin veljet ja sisaret
1
Sapattina 2. heinäkuuta 2016

Danielin kirja ja Ilmestyskirja
Profetiat, uskon perusta
1. Mikä on ennustusten merkitys niille, jotka elävät lopun aikana?
Aam. 3:7 7. Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan
palvelijoillensa profeetoille.
1 Kor. 14:22 Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko;
mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville.
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.
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"Saarnaajien tulisi esittää profetian varma sana seitsemännen päivän adventistien
uskon perustana. Danielin ja Ilmestyskirjan ennustuksia tulisi huolellisesti tutkia, ja
niiden yhteydessä sanat, 'Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.'
"Matteuksen 24. luku esiintyy minulle uudestaan ja uudestaan jonakin, jonka tulisi
saada kaikkien huomion. Elämme tänään aikaa, jolloin tämän luvun ennustukset ovat
käymässä toteen. Selittäkööt saarnaajamme ja opettajamme nämä ennustukset niille,
joita he opastavat. Jättäkööt pois pohdintansa asioista, joilla on vähäiset seuraukset,
ja esittäkööt totuudet, jotka päättävät sielujen kohtalosta." -Gospel Workers, s. 148
(1915).
Ennustusten varmuus
2. Miten voimme olla varmoja, että viimeisille päiville annetut ennustukset
täyttyvät?
Hab. 2:3 Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä
se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.
Hepr. 10:36, 37 Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja
saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä "vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee
hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;
"Kaikki, mitä Jumala on profeetallisessa historiassa määrännyt tapahtuvaksi, on
käynyt toteen, ja kaikki, mitä on vielä määrä tapahtua, tulee käymään toteen. Daniel,
Jumalan profeetta, seisoo paikallaan. Johannes seisoo paikallaan. Ilmestyskirjassa
Juudan heimon Leijona on avannut oppilaille Daniellin kirjan ennustuksen, ja siten
Daniel seisoo paikallaan. Hän antaa todistuksensa, jonka Herra paljasti hänelle
näyssä suurista ja vakavista tapahtumista, jotka meidän tulee tietää, koska seisomme
niiden tapahtumisen kynnyksellä. "Historiassa ja profetioissa Jumalan sana esittää
pitkään jatkuneen taistelun totuuden ja erheen välillä. Tämä taistelu on yhä
käynnissä. Ne asiat, jotka ovat olleet, tulevat toistumaan. Vanhat ristiriidat tulevat
heräämään henkiin, ja uusia teorioita tulee jatkuvasti nousemaan. Mutta Jumalan
kansa, joka uskossaan ja profetian täyttymisessä on osallistunut osan ensimmäisen,
toisen, ja kolmannen enkelin sanoman julistukseen, tietää, missä seisoo. Heillä on
kokemus, joka on arvokkaampaa kuin hienoin kulta. He seisovat lujina kuin kallio,
pitäen luottamuksensa vakaasti loppuun asti." -Selected Messages, book 2, s. 109.
Vaara olla piittaamatta menneestä historiasta
3. Voimmeko olla tyytyväisiä tiedosta, joka meillä jo on ennustuksista? Tuleeko
yksinkertainen tietämys ennustuksista riittämään, jotta selvitään turvallisesti
viimeisistä vaaroista?
Ilm. 1:3 Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja
ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!
"Kaikki aito kokemus uskonnollisessa opissa kantaa Jehovan merkkiä. Kaikkien tulisi
nähdä välttämättömyys ymmärtää totuus yksilöllisesti. Meidän täytyy ymmärtää opit,
jotka on tutkittu huolellisesti ja rukouksella.... On suuri tarve tutkia Danielin kirjaa ja
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Ilmestyskirjaa, ja oppia kirjoitukset perinpohjaisesti, jotta voimme tietää mitä on
kirjoitettu.... "Herra haluaa, että jokainen sielu, joka väittää uskovansa totuuteen,
tulee tietämään, mikä on totuus. Vääriä profeettoja tulee nousemaan, ja ne tulevat
pettämään monia.... Eivätkö siis kaikki ymmärrä uskomme perusteita? Sen sijaan,
että pitäisimme paljon saarnoja, meillä tulisi olla enemmän Jumalan sanan tutkimista,
....että avaisimme Raamattua jae jakeelta ja etsisimme vahvoja todisteita, jotka
tukevat sitä oppia, joka on tuonut meidät siihen, missä nyt olemme, iankaikkisen
totuuden perustalle... "Kun ihmiset kääntyvät pois maamerkeistä, jotka Herra on
perustanut, jotta ymmärtäisimme asemamme ennustuksessa, he joutuvat harhaan."
-Evangelism, s. 363, 364.
4. Kohdatessamme väärien kristusten ja väärien profeettojen vaaran, mikä on
erityisen tärkeää?
Ef. 4:13-15 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan
tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa
opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me,
totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää,
Kristus,
"Ihmissieluja koettelevat ajat ovat aivan edessämme, Uskossaan heikot eivät tule
kestämään noina vaaran päivinä. Jumalan suuria totuuksia on tutkittava huolellisesti,
sillä me kaikki tarvitsemme järjellistä tietoa Jumalan sanasta. Tutkimalla Raamattua
ja seurustelemalla joka päivä Jeesuksen kanssa tulemme saamaan selvän, täsmällisen
käsityksen henkilökohtaisesta vastuustamme ja myös voimaa kestääksemme
koetuksen ja kiusauksen aikana. Se, jonka elämä on salaisilla yhdyssiteillä liitetty
Kristukseen, varjeltuu Jumalan voimasta uskon kautta pelastukseen.... "Kristityn tulee
tutkia Raamattua ahkerasti ja yhä uudelleen lukea Jumalan sanan totuuksia.
Tahallinen tietämättömyys tällä alueella vaarantaa kristillisen elämän ja luonteen
kehitystä. Se sokaisee ymmärryksen ja turmelee ylevimmätkin lahjat. Juuri se saa
aikaan hämmennystä elämässämme. Kansamme tulee olla selvillä siitä, mitä Jumala
on puhunut, ja sen tulee omata järjestelmällinen tieto ilmoitetun totuuden
periaatteista, jotta se kykenisi kestämään sen, mikä maanpiiriä kohtaa, ja ettei se
joutuisi kaikkien opintuulien viskeltäväksi. "Maailmassa tapahtuu pian suuria
muutoksia, ja jokainen tarvitsee kokemusperäistä tietoa hengellisistä asioista."
-Todistusaarteita osa 2, s. 98.
5. Mitä uskollisten täytyy kohdata - niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja
joilla on Jeesuksen usko?
Ap.t. 14:22 ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa
ja sanoivat: "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan
valtakuntaan."
2 Tim. 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa,
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joutuvat vainottaviksi.
"Ne, jotka koettavat noudattaa Jumalan kaikkia käskyjä, joutuvat kokemaan
vastustusta ja pilkkaa. He voivat kestää vain pysymällä Jumalan yhteydessä.
Voidakseen voitollisesti selvitä edessään olevasta koetuksesta, heidän täytyy
ymmärtää Jumalan tahto sellaisena, kuin se on ilmaistuna hänen sanassaan. He voivat
kunnioittaa häntä ainoastaan silloin, kun heillä on oikea käsitys hänen luonteestaan,
hallinnostaan ja tarkoituksistaan sekä toimivat niiden kanssa sopusoinnussa. Vain ne,
jotka ovat varustaneet mielensä Raamatun totuuksilla, tulevat kestämään viimeisessä
suuressa taistelussa. Jokaista koetellaan tällä tutkivalla kysymyksellä: »Onko minun
toteltava Jumalaa enemmän kuin ihmisiä?» Ratkaiseva hetki on pian käsillä.
Olemmeko laskeneet elämämme perustuksen Jumalan muuttumattoman sanan
kalliolle? Olemmeko valmistuneet kestävästi puolustamaan Jumalan käskyjä ja
Jeesuksen uskoa?" -Suuri taistelu, s. 580, 581.
Profeetallinen Danielin kirja
6. Onko Danielin kirja yhä sinetöity? Oliko pieni kirja, joka oli Ilmeskirjan
kymmenennen luvun enkelin kädessä, suljettu vai avattu?
Dan. 12:4 Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan
asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.
Ilm. 10:2 ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa
meren päälle ja vasemman maan päälle
"Näiden seitsemän ukkosen jylistyä äänensä, käsky kuuluu niin Johannekselle kuin
Danielillekin liittyen pieneen kirjaan: 'Pane sinetin taakse, mitä ne seitsemän
ukkosenjylinää puhuivat.' Nämä liittyvät tuleviin tapahtumiin, jotka tulevat
tapahtumaan aikanaan. Daniel tulee seisomaan paikallaan aikojen lopussa. Johannes
näkee pienen kirjan avattavan. Sitten Daniel näkee profetioidensa saavan oikean
paikkansa ensimmäisen, toisen, ja kolmannen enkelin sanomassa annettavana
maailmalle. Pienen kirjan avaaminen oli tiettyyn aikaan liittyvä sanoma." (Manuscript 59, 1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 971.
"Kun kirja avattiin, julistettiin, 'ettei enää ole oleva aikaa.' Katso Ilm. 10:6. Danielin
kirja on nyt avattu, ja Kristuksen Johannekselle antama ilmestys on tuleva kaikille
maan asukkaille. Tietoa kehittämällä kansan tulee olla valmistautunut seisomaan
viimeisinä päivinä." -Selected Messages, book 2, s. 105.
Ilmestyskirja on avattu kirja
7. Koska Ilmestyskirja on meidän ajallemme, miten meidän tulisi tutkistella
sitä? Ketkä tulevat olemaan erityisen siunattuja tutkiessaan sitä?
Ilm. 22:10, 6, 7 Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja;
sillä aika on lähellä… Ja hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja
Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään
palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää. Ja katso, minä tulen pian. Autuas se,
joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!"
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"Ilmestyskirja avaa maailmalle, mitä on ollut, mitä on, ja mitä tulee olemaan; se on
opetuksena meille, joille maailman loppu on tuloillaan. Sitä tulisi tutkia
kunnioittavalla arvostuksella. Olemme etuoikeutettuja tietämään mitä meillä on
opittavana.... "Herra itse paljasti palvelijalleen Johannekselle Ilmestyskirjan
salaisuudet, ja Hänen tarkoituksensa on, että ne tulevat olemaan avoinna jokaisen
tutkittavaksi. Tässä kirjassa on esitettynä kohtia, jotka ovat nyt menneisyydessä, ja
joitakin ikuisesti merkityksellisiä, jotka ovat nyt tapahtumassa; toiset sen profetioista
eivät tule täyttymään ennen aikojen loppua, ennen kuin viimeinen suuri taistelu
pimeyden voimien ja taivaan Ruhtinaan välillä tulee tapahtumaan." -(Review and
Herald, August 31, 1897) Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 954.
Pohdittavaksi
"Profetia on täyttynyt, rivi riviltä. Mitä lujemmin seisomme kolmannen enkelin
sanoman lipun alla, sitä selkeämmin ymmärrämme Danielin profetian; sillä
Ilmestyskirja on lisäys Danielin kirjaan. Mitä täydellisemmin hyväksymme Pyhän
hengen esittämän valon Jumalan vihittyjen palvelijoiden kautta, sitä syvempinä ja
varmempina, jopa kuin ikuinen valtaistuin, ilmenee muinaisen profetian totuudet;
tulemme olemaan vakuuttuneita Jumalan miesten puhuneen niin kuin Pyhä Henki
heitä liikutti. Ihmisten tulee itse olla Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena
ymmärtääkseen Hengen sanomia profeettojen kautta. Näitä viestejä ei annettu niille,
jotka toivat julki nämä profetiat, vaan meille, jotka elämme keskellä niiden
täyttymistä." -Selected Messages, book 2, s. 114.
"Jokaisen järjellisen olennon tärkein velvollisuus on oppia Raamattua tutkimalla
tuntemaan totuus ja sitten vaeltaa valkeudessa sekä kehottaa muita tekemään samoin.
Meidän tulisi joka päivä ahkerasti tutkia Raamattua, punniten jokaista ajatusta ja
verraten raamatunkohtia toisiinsa. Meidän on Jumalan avulla itsenäisesti
muodostettava käsityksemme, niin kuin itse joudumme vastaamaankin Jumalan
edessä." -Suuri taistelu, s. 584.
*****
2
Sapattina 9. heinäkuuta 2016

Kolmen enkelin sanoma
"Kristus on tulossa toisen kerran, ja hänellä on voima pelastaa. Valmistaakseen
ihmiset tähän tapahtumaan, hän on lähettänyt ensimmäisen, toisen, ja kolmannen
enkelin sanomat. Nämä enkelit kuvaavat niitä, jotka ottavat totuuden vastaan, ja
voimalla avaavat evankeliumin maailmalle." -(Letter 79, 1900) Seventh-Day
Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 978.
Sanoma ihmiskunnalle
1. Mikä näky annettiin apostoli Johannekselle lopun ajasta? Minkälaisen
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sanoman se sisältää?
Ilm. 14:6-10 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." Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se
suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat." 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.
"Ensimmäisen, toisen, ja kolmannen enkelin sanomien julistus on määrätty
Innoituksen sanassa. Niistä ei saa jättää pois piiruakaan. Millään inhimillisellä
arvovallalla ei ole oikeutta muuttaa näitten sanomien sijaintia yhtään enempää kuin
korvata Uusi Testamentti Vanhalla.... "Ensimmäinen ja toinen sanoma annettiin 1843
ja 1844, ja olemme nyt kolmannen sanoman julistamisen ajassa; mutta kaikkia
kolmea sanomaa on vielä julistettava. On aivan yhtä oleellista nyt kuin aina
ennenkin, että niitä toistetaan niille, jotka ovat etsimässä totuutta. Kynällä ja äänellä
meidän tulee kuuluttaa julistusta, näyttäen niiden järjestyksen, ja profetioiden
käytännön sovellutukset, jotka tuovat meidät kolmannen enkelin sanomaan. Ei voi
olla kolmatta ilman ensimmäistä ja toista. Nämä sanomat meidän tulee antaa
maailmalle julkaisuissa, keskusteluissa, näyttäen profeetallisen historian linjan asiat,
jotka ovat olleet ja tulevat olemaan." -Selected Messages, book 2, s. 104.
2. Miksi kolmen enkelin sanomaa täytyy julistaa? Kenelle on annettu tehtäväksi
saarnata tähän sanomaan sisältyvää iankaikkista evankeliumia?
Ps. 14:2 Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään
ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa.
Ilm. 1:1-3 Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen
palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta
antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja
Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Autuas se, joka
lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä
siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!
Ps. 51:13 Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää
Henkeäsi.
"Kansan valmistamiseksi kestämään Jumalan suurena päivänä oli suoritettava suuri
uudistustyö. Jumala näki, että monet hänen omikseen tunnustautuvat eivät
rakentaneet ikuisuutta varten, ja armossaan hän päätti lähettää varoitussanoman
herättämään heidät horrostilastaan ja saattamaan heidät valmistautumaan Herran
tulolle. "Tämä varoitus annetaan Ilmestyskirjan 14. luvussa. Siinä esitetään
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taivaallisten olentojen julistamana kolminkertainen sanoma, jota välittömästi seuraa
Ihmisen Pojan tuleminen korjaamaan maan eloa.... "Tämän sanoman mainitaan
olevan osa »iankaikkisesta evankeliumista». Evankeliumin julistamista ei ole annettu
enkeleille, vaan se on uskottu ihmisille. Pyhät enkelit toimivat tämän työn johdossa ja
pitävät huolta laajakantoisista toimenpiteistä ihmisten pelastamiseksi; mutta
evankeliumin varsinaisen julistamisen toimittavat maan päällä elävät Kristuksen
palvelijat." -Suuri taistelu, s. 299.
Suuri työ
3. Miksi kolmen enkelin sanoman julistaminen on niin tärkeää?
Matt. 24:12-14 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien
rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan
evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille
kansoille; ja sitten tulee loppu.
"Suuri työ on suoritettava: evankeliumin pelastustotuuksien esittäminen ihmisille. Se
on Jumalan säätämä keino moraalisen turmeluksen ehkäisemiseksi. Tämän keinon
avulla hän palauttaa oman kuvansa ihmiseen. Se on hänen parannuskeinonsa
yleismaailmalliseen sekasortoon. Se on voima, joka liittää ihmiset toisiinsa. Näiden
totuuksien esittäminen on kolmannen enkelin sanoman tehtävä. Jumalan suunnitelma
on, että tämän sanoman julistaminen on ylevintä ja suurinta työtä, mitä maailmassa
tänä aikana suoritetaan." -Todistusaarteita osa 2, s. 362.
4. Mikä siis on kaikkein vakavin ja pakottavin Jumalan kansan velvollisuus?
Jes. 58:1 Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niinkuin pasuna, ilmoita
minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä.
Ap.t. 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."
"Tänäkin aikana Jumala on kutsunut seurakuntansa, kuten hän kutsui muinaisen
Israelin, loistamaan valona maan päällä. Totuuden voimallisella miekalla,
ensimmäisen, toisen ja kolmannen enkelin sanomalla hän on erottanut heidät
kirkkokunnista ja maailmasta saattaakseen heidät pyhään läheisyyteen itsensä kanssa.
Hän on tehnyt heistä lakinsa säilyttäjät, ja hän on uskonut heille tämän ajan suuret
profeetalliset totuudet. Muinaiselle Israelille uskottujen pyhien ennustusten tavoin
nämä totuudet ovat pyhä aarteisto, joka on määrä jakaa koko maailmalle.
Ilmestyskirjan 14. luvun kolme enkeliä edustavat sitä kansaa, joka vastaanottaa
Jumalan sanomien valon ja jonka jäsenet hänen edustajinaan menevät maan äärestä
toiseen kaiuttamaan varoitusta. Kristus sanoo seuraajilleen: "Te olette maailman
valkeus" (Matt. 5:14). Jokaiselle sielulle, joka on vastaanottanut Jeesuksen, Golgatan
risti sanoo: "Ajattele sielun arvoa. 'Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
Sapattikoululäksyt

9

3 neljännes 2016

evankeliumia kaikille luoduille'" (Mark. 16:15). Meidän ei tule sallia minkään
jarruttaa tätä työtä. Se on kaikkein tärkeintä työtä tässä ajassa, ja sen tulokset nähdään
kautta koko iäisyyden. Rakkaus, jota Jeesus lunastusuhrillaan on osoittanut
ihmissieluja kohtaan, saa kaikki hänen seuraajansa liikkeelle." -Todistusaarteita osa
2, s. 156.
5. Miten kauaskantoinen on kolmen enkelin sanoma, jota täytyy julistaa?
Ilm. 14:6 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli
iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille
kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.
Matt. 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa
maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.
"Kylästä kylään, kaupungista kaupunkiin, maasta maahan, varoitussanomaa tulee
julistaa, ei ulkonaisella komeilulla, vaan Hengen voimalla, uskonmiesten kautta. "Ja
on välttämätöntä, että paras mahdollinen työpanos annetaan. Aika on koittanut,
jolloin, Jumalan sanansaattajat avaavat kirjakäärön maailmalle. Ensimmäisen, toisen
ja kolmannen enkelin sanoman sisältämä totuus täytyy levittää jokaiselle valtiolle,
kansalle, kielelle, ja ihmisryhmälle; sen täytyy valaista pimeys jokaisella mantereella
ja ulottua meren saarille...." -Evangelism, s. 19.
Yrityksiä vastustaa työtä
6. Mitä kolmen enkelin sanoma saa lohikäärmeen ja sen seuraajat tekemään?
Onko tämä syy väheksyä Herran antamaa sanomaa?
Ilm. 12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen
jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
Ef. 6:11-13 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen
kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia
vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan,
pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne
Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki
suoritettuanne pysyä pystyssä.
"Ilmestyskirjan 14. luvun kolme enkeliä esitetään lentävän keskitaivaalle kuvaten
niiden työtä, jotka julistavat ensimmäisen, toisen ja kolmannen enkelin sanomaa.
Kaikki ovat liittyneet yhteen. Ei puutu todisteita näiden ylevien sanomien pysyvästä
ja ikuisesta totuudesta, sanomien, jotka merkitsevät niin paljon seurakunnille ja jotka
ovat herättäneet niin kiivasta vastustusta uskonnollisessa maailmassa. Saatana koettaa
aina luoda varjojaan näiden sanomien ympärille, niin ettei Jumalan kansa näkisi
selvästi niiden tärkeyttä, niiden aikaa ja paikkaa, mutta ne tulevat elämään ja
vaikuttamaan hengellisiin kokemuksiimme ajan loppuun asti." -Todistusaarteita osa
2, s. 369.
"Työmme nyt on herättää kansa. Saatana kaikkine enkeleineen on tullut alas suurella
voimalla, tehdäkseen kaikki mahdolliset petokset vastustaakseen Jumalan työtä.
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Jumalalla on sanoma kansalleen. Tämä sanoma tulee, ottivat ihmiset sen vastaan tai
eivät. Niin kuin Kristuksen päivinä, tulee olemaan pimeyden voimien syviä
juonitteluja, mutta sanomaa ei saa silloitella hienoin sanoin tai kauniilla puheilla,
huutaen rauha, rauha, missä ei rauhaa ole niille, jotka ovat kääntymässä pois
Jumalasta. 'Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.' Jes. 57:21." (Manuscript 36, 1897) Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 4, s. 1149.
7. Ketkä tulevat erityisesti olemaan niiden maalitauluna, jotka vastustavat
jumallista varoitussanomaa?
Ilm. 14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja
Jeesuksen uskon.
Ilm. 12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen
jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
"Jumala on esittänyt minulle vaarat, jotka uhkaavat niitä, joille on annettu pyhä
tehtävä julistaa kolmannen enkelin sanoma. Heidän tulee muistaa, että tämä sanoma
on äärimmäisen tärkeä seurauksiltaan koko maailmalle. Heidän täytyy tutkia
Kirjoituksia innokkaasti, jotta he oppivat kuinka varoa laittomuuden salaisuutta, joka
näyttelee niin suurta osaa tämän maailman historian lopputapahtumissa. "Maalliset
vallat tulevat esittämään yhä näyttävämpiä voimainnäytöksiä. Jumala esitti
Johannekselle erilaisten vertauskuvien avulla kansansa vainoajina tunnettujen
jumalattoman luonteen ja houkuttelevan vaikutuksen. Ilmestyksen 18. luku puhuu
salaperäisestä Babylonista, joka on langennut korkealta sijaltaan ja tullut vainoavaksi
vallaksi. Ne, jotka pitävät jumalan käskyt, ja joilla on Jeesuksen usko, ovat tämän
voiman vihan kohteena. [Ilm. 18:1-8 lainattu,]" -(Manuscript 135, 1902) SeventhDay Adventist Bible commentary, vol. 7, s. 980.
Pohdittavaksi
"Totuus on saavuttava voiton sivuuttaen halveksijansa ja hylkääjänsä. Vaikka sen
kulku on toisinaan näyttänyt hidastuneen, se ei ole milloinkaan pysähtynyt. Kun
Jumalan sanoma kohtaa vastustusta, hän antaa sille lisävoimaa, jotta sen vaikutus
kasvaisi. Jumalallista voimaa saadessaan se raivaa tiensä vahvimpienkin esteiden läpi
ja voittaa kaikki vastukset." -Apostolien teot, s. 461.
*****
3
Sapattina 16. heinäkuuta 2016

Jumalan kansa ja pyhäkköoppi
"Kaikkien, joille nämä asiat ovat selvinneet, tulee todistaa niistä suurista totuuksista,
jotka Jumala on heille uskonut. Taivaassa oleva pyhäkkö on sen työn keskus, mitä
Kristus suorittaa ihmisten hyväksi. Tämä asia koskee jokaista maan päällä elävää
ihmistä. Pyhäkköoppi esittää pelastussuunnitelman, johtaen meidät aina ajan loppuun
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saakka, ja ilmaisee vanhurskauden ja synnin välisen taistelun onnellisen päätöksen.
On mitä tärkeintä, että kaikki tutkivat näitä asioita perusteellisesti, niin että kykenevät
antamaan vastauksen jokaiselle, joka kysyy heissä olevan toivon perustusta." -Suuri
taistelu, s. 481.
Pyhäkkö ja tuomio
1. Millä paikalla pyhäkkötotuus on Jumalan kansan uskossa?
Dan. 8:14 Ja hän sanoi minulle: "Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten
pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa."
Hepr. 9:24 Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle
kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot
sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä
vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.
"Oikea ymmärrys pyhäkköpalveluksesta taivaassa on uskomme perusta." -(Kirje 208,
1906) Evangelism, s. 221.
"Pyhäkköoppi oli se avain, jonka avulla vuonna 1844 koetun pettymyksen salaisuus
paljastui. Se toi päivän valoon täydellisen totuuden järjestelmän, yhtenäisen ja
sopusointuisen, näyttäen että Jumalan käsi oli johtanut suurta adventtiliikettä.
Samalla se ilmoitti Jumalan kansalle
sen velvollisuuden, paljastaessaan sen aseman ja tehtävän." -Suuri taistelu, s. 423.
2. Minkä tähden on niin tärkeää tietää, mitä taivaallisessa pyhäkössä tapahtuu
tällä hetkellä?
Hepr. 8:1, 2 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen
ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,
tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on
rakentanut Herra eikä ihminen.
Hepr. 9:27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen,
mutta senjälkeen tulee tuomio,
"Pyhäkön aihe ja tutkiva tuomio tulisi olla selkeästi ymmärretty Jumalan kansalle.
Kaikki tarvitsevat tietoa Ylimmäisen Pappinsa asemasta ja työstä. Muutoin heille
tulee olemaan mahdotonta harjoittaa uskoa, joka on tärkeää näinä aikoina, tai
täyttämään paikkaa, jonka jumala on suunnitellut heidän täyttävän. Jokaisella
yksilöllä on sielu pelstettavaksi tai kadotettavaksi. Jokaisen asia tulee Jumalan
ratkaistavaksi. Jokaisen täytyy kohdata suuri Tuomari kasvoista kasvoihin. Miten
tärkeää onkaan sitten, että jokainen mieli pohtii usein tuota juhlallista näkymää,
jolloin oikeus istuu tuomiolle, ja kirjat avataan, jolloin Danielin kanssa jokaisen
yksilön täytyy seistä yksin päivien lopussa." -Evangelism, s. 221.
Kristuksen välitystyö
3. Mitä tehtävää Jeesus suorittaa ihmisten hyväksi taivaallisessa pyhäkössä
nykyään? Mitä meidän tulee tehdä Hänen anoessaan jokaisen katuvaisen
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syntisen puolesta taivaassa?
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.
Hepr 7:25 jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan
Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.
"... Jeesuskin meni taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimpään Daan. 8:nnessa luvussa
ilmoitetun 2300 päätyttyä vuonna 1844, toimittaakseen lopullisen sovituksen
kaikkien niiden edestä, jotka ovat käyttäneet hyväkseen hänen välitystyötään,
puhdistaakseen siten pyhäkön." -Hengellisiä kokemuksia, s. 281.
"Taivaan temppelissä, missä Jumala asuu, hänen valtaistuimensa perustuksena on
vanhurskaus ja tuomio. Kaikkein pyhimmässä on hänen lakinsa, se oikeuden suuri
perusohje, jonka mukaan kaikkia ihmisiä koetellaan." -Suuri taistelu, s. 420
"Kristuksen puhdistaessa pyhäkköä, Häntä palvelevien tulisi huolellisesti tutkiskella
elämäänsä, ja verrata luonnettaan vanhurskauden mittapuuhun." -(Review and
Herald, April 8, 1890) Evangelism, s. 224
4. Miten tämä työ tehdään? Mikä tulee täten poistettavaksi ikuisiksi ajoiksi?
Job. 31:14 niin mitä minä tekisin, jos Jumala nousisi, ja mitä vastaisin hänelle, jos
hän kävisi tutkimaan?
Jes. 43: 25 Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun
syntejäsi muista.
Jes. 44:22 Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niinkuin pilven ja sinun syntisi
niinkuin sumun. Palaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut.
"Ja niin kuin maallisen pyhäkön vertauskuvallinen puhdistus toimitettiin poistamalla
ne synnit, jotka olivat sen tahrana, niin taivaallisen pyhäkön todellinen puhdistus
toimitetaan poistamalla eli pois pyyhkimällä ne synnit, jotka ovat sinne merkityt.
Mutta ennen kuin tämä voi tapahtua, täytyy tarkastaa niitä kirjoja, joihin ihmisten teot
ovat merkityt, jotta voitaisiin päättää, ketkä voivat synnistä pois kääntymisen ja
Kristukseen uskomisen kautta osallistua Kristuksen sovitusuhrin ansioista. Pyhäkön
puhdistamiseen kuuluu sen tähden tutkiminen ja tuomiopäätöksen tekeminen. Tämä
työ on tehtävä, ennen kuin Kristus tulee pelastamaan kansansa; sillä kun hän tulee,
hänellä on palkka mukanaan, antaakseen kullekin hänen tekojensa mukaan. Ilm. 22:
12." -Suuri taistelu, s.421, 422.
Nöyrtyminen ja synnistä pois kääntyminen
5. Mikä oli tärkeää Jumalan kansalle sovituspäivänä, ja on yhä, kun armonaika
lähenee loppuaan, ja Jeesus suorittaa tutkivaa tuomiota?
1 Joh; 3:3 minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että
teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa,
Jeesuksen Kristuksen, kanssa.
Ap.t. 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
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“Tämän seremonian tarkoituksena oli juurruttaa israelilaisten mieliin ajatus Jumalan
pyhyydestä ja hänen vihastaan syntiä kohtaan, sekä lisäksi osoittaa heille, etteivät he
voineet tulla kosketuksiin synnin kanssa saastumatta siitä. Jokaisen oli kuritettava
itseään paastolla tämän sovituspalveluksen aikana. Kaikki askareet oli jätettävä, ja
koko Israelin seurakunnan oli vietettävä päivä vakavasti nöyryyttämällä itsensä
Jumalan edessä, rukouksin, paastoin ja syvin sydämen tutkisteluin.... ”Samalla kun
tutkiva tuomio on käynnissä taivaassa ja katuvien uskovaisten synnit poistetaan
pyhäköstä, on erikoinen puhdistustyö ja synnin hylkääminen tapahtuva Jumalan
kansan keskuudessa maan päällä.” -Suuri taistelu, s. 420, 424.
6. Minkä tulisi olla niiden pääasiallinen huolenaiheensa, joiden nimet on
kirjoitettu elämän kirjaan kasteessa?
Ilm. 3:5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois
hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni
edessä ja hänen enkeliensä edessä.
Ilm. 21:26, 27 26. ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole
pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan
ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.
”Jokainen nimi mainitaan ja jokainen asia tutkitaan tarkoin. Nimiä hyväksytään ja
nimiä hyljätään. Kun joillakin on muistikirjoissa syntejä, joita ei ole kaduttu eikä
saatu anteeksi, pyyhitään heidän nimensä pois elämän kirjasta ja heidän hyviä töitään
koskevat merkinnät poistetaan Jumalan muistikirjasta.... ”Kaikki, jotka ovat
vilpittömästi katuneet syntejään ja tehneet parannuksen sekä uskossa turvautuneet
Kristuksen vereen sovitusuhrinaan, ovat saaneet nimiensä kohdalle taivaan kirjoihin
merkityksi anteeksiannon. Kun he ovat osallistuneet Kristuksen vanhurskaudesta ja
heidän luonteensa on havaittu olevan sopusoinnussa Jumalan lain kanssa, heidän
syntinsä pyyhitään pois ja heidät katsotaan arvollisiksi iankaikkiseen elämään.”
-Suuri taistelu, s. 476
Vihollisen erheelliset teoriat
7. Mikä varoitus annetaan, kun Saatana yrittää horjuttaa Jumalan kansan
uskoa pyhäkkösanomaan? Miten Jumalan lapset taistelevat elämän kruunun
puolesta?
Kol. 2:8, 9, 6, 7 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja
tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman
alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys
ruumiillisesti,… Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen,
Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja
uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne
ylitsevuotavainen.
”Saatana pyrkii jatkuvasti tuomaan hienosteltuja oletuksia liittyen pyhäkköön,
alentaen Jumalan kuvauksen ja Kristuksen toiminnan meidän hyväksemme joksikin,
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joka sopii lihalliseen mieleen. Hän poistaa sen piilevän voiman uskovaisten
sydämistä, ja tarjoaa tilalle ihmeellisiä oppeja, jotka on keksitty tekemään tyhjäksi
sovituksen totuudet, ja tuhoamaan meidän luottamuksemme oppeihin, joita me
olemme pitäneet pyhinä aina kolmannen enkelin sanoman ensimmäisestä
julistuksesta lähtien. Siten hän ryöstäisi meiltä meidän uskomme sanomaan, joka on
erottanut meidät muista kansoista ja antanut luonteen ja voiman työllemme.” (Special Testimonies, Series B, No. 7, s. 17 [1905]) Evangelism, s. 225.
”Te taistelette elämän kruunun puolesta.... Eläkää miellyttääksenne Häntä, joka piti
teitä niin korkeassa arvossa, että antoi Jeesuksen, ainoan poikansa, pelastaakseen
teidät synneistänne.... Pitäkää aina mielessänne, että jos jokin on tekemisen arvoista,
se on sen arvoista, että sen tekee hyvin. Riippukaa Jumalassa saadaksenne viisautta,
jotta ette lannistaisi yhtäkään sielua tekemästä oikein. Työskennelkää Kristuksen
kanssa vetääksenne sieluja Hänen puoleensa.... Tehkää parhaanne kaikessa, mihin
ryhdytte. Jeesus on teidän Vapahtajanne, luottakaa Hänen apuunsa päivä kerrallaan,
jotta ette kylväisi lustetta, vaan hyvää valtakunnan siementä....” -Sons and Daughters
of God, s. 283.
Henkilökohtaiseksi tutkisteltavaksi
Suuri taistelu, luvut 23, 24, 28.
Selected Messages, kirja 1, s. 344 (englannin kielisellä sivulla).
Evangelism, s. 222, 223 (englannin kielisillä sivuilla).
*****
4.
Sapattina 23. heinäkuuta 2016

Tutkiva tuomio
”Vakavia ovat sovitustyön päättymiseen liittyvät tapahtumat. Tärkeät edut ovat siinä
kysymyksessä. Tuomitseminen on nyt parhaillaan käynnissä taivaan pyhäkössä.
Tämä työ on kestänyt jo monta vuotta. Pian — kukaan ei tiedä, kuinka pian — se
tapahtuu elossa oleviin nähden. Suuren Jumalan läsnäollessa tarkastetaan meidän
elämämme.” -Suuri taistelu, s. 482.
Kukin tuomitaan tekojensa mukaan
1. Milloin ja mitä mittapuuta käyttäen tuomio tulee tapahtumaan?
Dan. 8:14 Ja hän sanoi minulle: "Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten
pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa."
Ilm. 20:12; loppuosa ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli
kirjoitettu, tekojensa mukaan.
Ilm. 2:23, loppuosa ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.
”Tuomiolle määrättynä aikana — 2300 päivän päättyessä vuonna 1844 — alkoi
tutkimus ja syntien poispyyhkiminen. Kaikkien, jotka joskus ovat tunnustaneet
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Kristuksen nimeä, täytyy läpikäydä tarkka tutkimus. Sekä elävät että kuolleet
tuomitaan »sen perusteella, mitä kirjoihin on kirjoitettu, tekojensa mukaan'” -Suuri
taistelu, s. 479.
”Tällaisina aikoina, juuri kun elävien tuomitsemisen suuri työ on alkamaisillaan,
voimmeko antaa epäpyhien intohimojen saada otteen sydämestä? Millä voisi olla
meille mitään arvoa nyt, paitsi tulla havaituksi uskollisiksi ja vilpittömiksi taivaan
Jumalan edessä? Mitä oikeata arvoa millään maallisella enää on, kun olemme ikuisen
maailman kynnyksellä?” -Testimonies for the Church, vol. 5, s. 526.
2. Keistä tutkiva tuomio taivaan saleissa alkaa? Kun emme tiedä, milloin
nimemme huudetaan tuomiolle, millainen asenne meillä tulisi olla?
1 Piet. 4:17, 18 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa
ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille
kuuliaiset? Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton
ja syntinen?"
Ilm. 14:7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle
kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt
taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet."
”Lopullisen sovituksen ja tutkivan tuomion suurena päivänä käsitellään vain Jumalan
omiksi tunnustautuvien asiat. Jumalattomien tuomitseminen on tästä erillään oleva
toimitus, joka tapahtuu myöhemmin. »Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan
huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät
ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?» 1 Piet. 4:17.” -Suuri taistelu, s. 474
”Mikä on tilamme näinä pelottavina ja vakavina aikoina? Voi, mikä ylpeys
piileekään seurakunnassa, mikä tekopyhyys, mikä petollisuus, mikä ulkokultaisuus,
typeryys, ja viihteellisyys, mikä halu ylempiarvoisuuteen! Kaikki nämä synnit ovat
hämärtäneet mielemme, niin että ikuiset asiat eivät ole tulleet käsitellyiksi.... Jos
yhtään välitämme sielujemme pelastumisesta, meidän täytyy tehdä päättäväinen
muutos. Meidän tulee etsiä Herraa aidosti katuen; meidän täytyy tunnustaa syntimme
syvällä katumuksella, jotta ne pyyhittäisiin pois. ”Meidän ei tule enää jäädä lumotulle
maaperälle. Olemme pian lähestymässä koeaikamme loppua. Miettiköön jokainen
sielu, miten seisoo Jumalan edessä? Emme tiedä miten pian nimemme saatetaan ottaa
Kristuksen huulille, ja asiamme päätetään lopullisesti. Mitä, oi, mitä nämä päätökset
tulevatkaan olemaan. Tullaanko meidät laskemaan vanhurskaiden joukkoon, vai
tulemmeko lasketuksi jumalattomiksi?” -Selected Messages, book 1, s. 125.
Oikeudenistunto
3.Kuka on istuva tuomari tässä salissa, ja kuka asianajaja? Minkä tekemistä
sielunvihollinen jatkaa?
Dan 7:9, 10 Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen
istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin
puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa
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tulta. Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja
kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui
tuomiolle, ja kirjat avattiin.
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.
Ilm. 12:10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja
voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän
veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on
heitetty ulos.
Sak. 3:1 Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin
edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä.
”Näin esitettiin profeetalle näyssä se suuri ja juhlallinen päivä, jolloin ihmisten
luonnetta ja elämää tutkitaan koko maailman tuomarin edessä ja jokaiselle maksetaan
»hänen tekojensa mukaan». Vanhaikäinen on Isä Jumala… ”Jeesus on heidän
asianajajanaan ja puolustaa heitä Jumalan edessä… ”Jeesuksen esittäessä
vetoomuksensa niiden puolesta, jotka ovat vastaanottaneet hänen armonsa, saatana
syyttää heitä Jumalan edessä, väittäen heidän olevan rikollisia.” -Suuri taistelu, s.
473, 476, 477.
4. Mikä on mittapuuna taivaallisella tuomiolla?
Saarn. 12:13, 14 Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja
pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki
teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa.
Jaak. 2:12 Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva.
Room. 3:19 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain
alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan
edessä;
”Opetuksissaan Kristus näytti, miten kauaskantoisia ovat Siinailla puhutun lain
periaatteet. Hän eli käytännössä tuota lakia, jonka periaatteet pysyvät ikuisesti
suurena vanhurskauden mittapuuna, mittapuuna, jonka mukaan jokainen tullaan
tuomitsemaan sinä suurena päivänä, kun oikeus istuu tuomiolle, ja kirjat avataan....”
”Kun oikeus istuu tuomiolle, ja kirjat avataan, ja jokainen ihminen tullaan
tuomitsemaan sen mukaan, mitä kirjaan on kirjoitettu, silloin kivitaulut, jotka Jumala
on kätkenyt siihen päivään saakka, tullaan esittämään koko maailmalle
vanhurskauden mittapuuna. Silloin miehet ja naiset tulevat näkemään, että heidän
pelastumisensa edellytys on kuuliaisuus Jumalan koko laille. Kukaan ei löydä
tekosyytä syntiin. Tämän lain oikeudenmukaisten periaatteiden kautta ihmiset tulevat
saamaan tuomionsa joko elämään tai kuolemaan.” -Selected Messages, book 1, s.
211, 225.
5. Mitkä kirjat antavat todistuksen tuomiolla?
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Dan. 12:1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun
kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut
siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan
pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
Ilm. 20:11, 12 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka
kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet,
suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen
kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli
kirjoitettu, tekojensa mukaan.
Mal. 3:16 Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra
tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka
Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät.
”Elämän kirjassa on kaikkien niiden nimet, jotka ovat alkaneet palvella Jumalaa…
”Herran edessä kirjoitetaan myös »muistokirja» niiden hyvistä teoista, »jotka Herraa
pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät». Mal. 3:16. Heidän uskonsanansa ja
rakkaudentekonsa ovat merkityt kirjaan taivaassa.... ”Jumalan muistokirjassa ikuistuu
jokainen vanhurskas teko. Sinne on tarkasti merkitty jokainen torjuttu kiusaus,
jokainen voitettu synti ja jokainen sääliä ilmaiseva sana. Jokainen uhrausta vaatinut
teko sekä jokainen Kristuksen asian tähden kestetty kärsimys ja suru on myös sinne
merkitty.... ”Myös ihmisten synnit ovat merkityt muistiin. »Sillä Jumala tuo kaikki
teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa.»
Vapahtaja sanoo: »Jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän
tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja
sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.» Saarn. 12: 14; Matt. 12: 36, 37.
Salaisimmatkin aikeet ja vaikuttimet käyvät ilmi näistä virheettömistä kirjoista”
-Suuri taistelu, s. 474, 475.
Tuomion ratkaisu
6. Mitä Jumalan kansan pitäisi varmistaa, kun tiedetään, että syntejä, joita ei
ole tunnustettu ja annettu anteeksi, ei voida pyyhkiä pois, ja sitten hyvien
tekojen muistot on pyyhitty pois muistikirjasta?
Ps. 32:1 Daavidin mietevirsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka
synti on peitetty!
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.
”Avattiin toinen kirja, johon oli kirjoitettu totuutta tunnustavien synnit. Yleisotsikon,
itsekkyyden alla seurasivat kaikki muut synnit. Oli myös otsikoita jokaisen sarakkeen
yläpuolella, ja näitten alle, jokaisen nimen kohdalle oli merkitty pienemmät synnit
kullekin kuuluvaan sarakkeeseen. ”Ahneuden otsikon alle oli merkitty vääryyttä,
varkautta, ryöstöä, petosta, ja saituutta; kunnianhimon sarakkeeseen merkitty ylpeys
ja tuhlaus; pahuuden, kateellisuuden ja vihan otsikkona oli kateus; ja hillittömyys oli
otsikkona pitkälle pelottavia rikoksia käsittelevälle luettelolla, kuten irstaudelle,
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haureudelle, aistillisten halujen hemmottelulle, ym:lle. Katsellessani tätä jouduin
kuvaamattoman tuskan valtaan ja huudahdin: 'Kuka voi pelastua? Ketkä tulevat
seisomaan vanhurskautettuina Jumalan edessä? Keiden vaatteet ovat tahrattomat?
Ketkä ovat virheettömät puhtaan ja pyhän Jumalan edessä?'” -Todistusaarteita osa 1,
s. 497, 498.
”Taivaan kirjoihin on jokaisen nimen kohdalle merkitty pelottavalla tarkkuudella
jokainen väärä sana, jokainen itsekäs teko, jokainen täyttämätön velvollisuus,
jokainen salainen synti ja jokainen petollinen teeskentely. Vähäarvoisina pidetyt
taivaasta lähetetyt varoitukset ja nuhteet, tuhlatut hetket, käyttämättömät tilaisuudet,
hyvää tai pahaa edistävä vaikutus kauaskantoisine seurauksineen — kaiken tämän on
enkeli merkinnyt taivaan kirjaan.” -Suuri taistelu, s. 475.
7. Kun tutkiva tuomio on päättynyt ja jokaisen kohtalo on ratkaistu joko
elämäksi tai kuolemaksi, mikä tulee olemaan voittajien palkinto?
Ilm. 3:5, 21 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois
hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni
edessä ja hänen enkeliensä edessä…. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani
valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen
valtaistuimellensa.
”Suurinkin ihmisten osoittama mielenkiinto maallisten tuomioistuinten päätöksiin
kuvaa vain heikosti sitä mielenkiintoa, jota osoitetaan taivaan saleissa, kun elämän
kirjassa olevat nimet tulevat esille tutkittaviksi koko maailman Tuomarin edessä.
Jumalallinen välittäjä pyytää, että kaikki, jotka ovat voittaneet uskon kautta hänen
vereensä, saisivat rikoksensa anteeksi, pääsisivät jälleen Eeden-kotiinsa ja heidät
kruunattaisiin hänen kanssaperillisinään kuninkaalliseen asemaan »entisessä
hallituksessa». Miika 4: 8.” -Suuri taistelu, s. 477.
Henkilökohtaiseksi tutkisteltavaksi
”Profeetta sanoo: »Kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän
ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua. Ja hän
istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi
kuin kullan ja hopean, ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.» Mal.
3: 2, 3. Niiden, jotka elävät maan päällä, kun Kristuksen välittäjätoimi taivaan
pyhäkössä päättyy, täytyy seisoa pyhän Jumalan kasvojen edessä ilman välittäjää.
Heidän vaatteidensa täytyy olla tahrattomat, heidän luonteidensa täytyy olla
vihmontaverellä synnistä puhdistetut. Jumalan armon ja omien uutterien
ponnistustensa kautta heidän on täytynyt päästä voittajiksi taistelussa pahaa vastaan.
Samalla kun tutkiva tuomio on käynnissä taivaassa ja katuvien uskovaisten synnit
poistetaan pyhäköstä, on erikoinen puhdistustyö ja synnin hylkääminen tapahtuva
Jumalan kansan keskuudessa maan päällä. Tämä työ esitetään tarkemmin
Ilmestyskirjan 14. luvun sanomissa.” -Suuri taistelu, s. 424, 425.
Todistusaarteita osa 1, s. 497-501.
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Suuri taistelu, luku 28.
*****
5
Sapattina 30. heinäkuuta 2016

Laodikea - kansan tuomio
”Sanoma laodikealaisille on osuva myös seitsemännen päivän adventisteille, joilla on
ollut suuri valo, mutta jotka eivät ole kulkeneet valossa. Se tarkoittaa niitä, joilla on
korkea tunnustus, mutta eivät ole seuranneet Johtajansa jalanjälkiä, ja heidät tullaan
sylkemään ulos Hänen suustaan, elleivät he kadu.” -Selected Messages, book 2, s. 66.
”Laodikean seurakunnalle annettu sanoma pätee erityisesti Jumalan kansaan tänä
päivänä. Se on sanoma tunnustautuneille kristityille, jotka ovat tulleet niin maailman
kaltaisiksi, ettei heidän ja maailman välillä voida nähdä eroa. [Vs. 14-18 lainattu].” (Review and Herald, August 20, 1903) Seventh-day Adventist Bible commentary,
vol. 7, s. 959.
Sanoma viimeiselle seurakunnalle
1. Mikä vakava sanoma annettiin Laodikean seurakunnalle?
Ilm. 3:14-17 Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se
uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun
tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt,
koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani
ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse;
etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.
”Tässä [Ilm. 3:14-17] Herra osoittaa, ettei se sanoma, joka Hänen kutsumiensa
saarnaajien tulee esittää varoitukseksi Hänen kansalleen ole väärään rauhaan ja
turvallisuuteen tuudittava. Eikä se ole pelkästään teoreettinen, vaan käytännöllinen
kaikkia yksityiskohtiaan myöten. Laodikean sanoma esittää, että Jumalan kansa on
lihallisessa varmuudessa. Kansa on levollinen ja luottaa siihen, että se on saavuttanut
korkean hengellisen tason. 'Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut
enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja
sokea ja alaston.'” -Todistusaarteita osa 1, s. 308.
2. Jos ihminen ei vertaa itseään Lunastajaansa, millaisena hän pitää itseään?
Onko hän silloin tietoinen penseästä tilastaan?
Luuk. 18:11 Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua,
etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä
myöskään niinkuin tuo publikaani.
Matt. 5:20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi
kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.
”Vaikea on niiden, jotka tuntevat itsensä varmoiksi saavutuksissaan, ja jotka luulevat
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olevansa rikkaita hengellisessä tiedossa, vastaanottaa sellainen sanoma, joka julistaa
heidän olevan petoksessa ja vailla kaikkia hengellisiä avuja. Pyhittymätön sydän on
'petollinen... ylitse kaiken ja pahanilkinen.' Jer. 17:9. Minulle näytettiin, että monet,
jotka eivät olleet vastaanottaneet ainoatakaan valonsädettä Jeesukselta, kuvittelivat
olevansa hyviä kristittyjä. Heillä ei ollut elävää, omakohtaista kokemusta
pyhityselämästä.” Todistusaarteita osa 1, s. 309.
”Jumalan kansan vaarana muutamina viime vuosina on ollut maailmanrakkaus. Siitä
ovat versoneet itsekkyyden ja ahneuden synnit.... ”Voimakas maailman rakkaus
voittaa ja tukahduttaa totuuden rakkauden. Tämän maailman valtakunnat tarjotaan
heille ja he tarttuvat innokkaasti aarteeseensa ja pitävät itseänsä ihmeen
menestyneinä. Saatana riemuitsee suunnitelmansa onnistumisesta. He ovat vaihtaneet
Jumalan rakkauden maailman rakkauteen..” -Todistusaarteita osa 1, s. 34, 35.
3. Miksi seurakunnassa vallitsee tällainen penseyden tila? Voiko ihminen
seurata samanaikaisesti Herraa ja maailmaa?
Hoos. 10.2 Liukas oli heidän sydämensä; nyt he saavat siitä kärsiä: hän särkee
heidän alttarinsa, hävittää heidän patsaansa.
Matt. 6:24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja
toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa
ja mammonaa.
1. Joh. 2:15,16. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki
lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä
kumoon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö
minun Isäni huonetta markkinahuoneeksi."
”Niille, jotka tuntevat itsensä varmoiksi avustuksistaan ja uskovat olevansa rikkaita
hengellisessä tiedossa, on vaikeaa vastaanottaa sanomaa, joka julistaa, että he ovat
petettyjä ja kaiken hengellisen armon tarpeessa. Pyhittymätön sydän on petollinen ja
paha. Minulle on näytetty, että monet imartelevat itseään sillä, että ovat hyviä
kristittyjä, vaikka heillä ei ole yhtään valon sädettä Jeesukselta. Heillä ei ole elävää
kokemusta jumalallisesta elämästä.” –Testimonies for the Church, vol. 3, p. 253.
”Jumalan kansalla on ollut viime vuosina vaarana rakkaus maailmaan. Siitä on
kummunnut itsekkyyden ja ahneuden synnit. … Voimakas maailman rakkaus voittaa
rakkauden totuuteen. Maan valtakuntia on uhrattu sille, ja ne pitävät epätoivoisesti
kiinniaarteeseensa, ja uskovat, että ovat menestyneet hyvin. Saatana riemuitsee,
koska hänen suunnitelmansa on onnistunut. He ovat vaihtaneet Jumalan rakkauden
maailman rakkauteen.” –Testimonies for the Church, vol. 1. pp. 141, 142.
Halu puhdistua ja rukoileminen sen puolesta
4. Mitä Jumala sanoo tekevänsä niille, jotka kieltäytyvät Hänen neuvoistaan ja
nuhteistaan?
Snl. 1:23-26 23. Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille
henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin
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kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette
suostuneet minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun
tulee se, mitä te kauhistutte;
”Monet kysyvät: Miksi kaikkia näitä nuhteita on annettu? Miksi Todistukset
jatkuvasti syyttävät meitä luopumuksesta ja hirvittävistä synneistä? Mehän
rakastamme totuutta, ja kaikki käy hyvin meidän kohdallamme, emmekä me tarvitse
näitä varoituksia ja nuhteita. Mutta jos nämä napisijat näkisivät sydämensä tilan ja
rinnastaisivat elämänsä Raamatun käytännöllisiin opetuksiin, niin suomukset
putoaisivat heidän silmiltään ja ha huomaisivat hengellisen köyhyytensä ja
viheliäisyytensä.... ”Hyvin monet tuntevat itsensä kärsimättömiksi ja kiusaantuneiksi,
kun heitä niin usein häiritään varoituksilla ja nuhteilla, jotka pitävät heidän syntejään
alati heidän edessään.... ”He eivät voi kestää sitä, että heille osoitetaan heidän
laiminlyödyt velvollisuutensa, vääryytensä, itsekkyytensä, ylpeytensä ja rakkautensa
maailmaan.” -Todistusaarteita osa 1, s. 310, 312, 314.
5. Kun tämä sanoma koskettaa ihmistä, millainen kaipaus hänelle tulee?
Ps.139:23, 24 Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja
tunne minun ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata
minut iankaikkiselle tielle.
Ps. 51:2, 7 kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen, sen jälkeen kuin hän oli
yhtynyt Batsebaan... Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä
siittänyt.
”... Synti on petollista, ja taipuvainen kuolettamaan moraalisen havaintokyvyn. Mutta
itsekutkistelun, Raamatun tutkimisen ja nöyrän rukouksen kautta ihmiset voivat,
Pyhän Hengen avulla, kyetä näkemään virheensä. Jos he tunnustavat syntinsä ja
kääntyvät niistä pois, kiusaaja ei vaikuta heistä valon enkeliltä, vaan pettäjältä, niiden
syyttäjältä, joita Jumala haluaisi käyttää kunniakseen. Ne, jotka tiedostavat nuhteen ja
ojennuksen olevan Jumalasta ja kykenevät siten näkemään ja korjaamaan virheensä,
oppivat arvokkaita läksyjä, jopa omista virheistään. Heidän ilmeinen tappionsa
kääntyy voitoksi. He eivät seiso luottaen omiin voimiinsa, vaan Jumalan voimiin.
Heillä on halukkuus, into, ja rakkaus yhdistettynä nöyryyteen, joita Jumalan sanan
ohjeet säätelevät. Siten he tuottavat vanhurskauden rauhanomaisia hedelmiä. Herra
voi opettaa heille tahtonsa, ja he tietävät opin, jos se on Jumalasta. He eivät kävele
kompuroiden, vaan turvallisesti, polulla, jolle loistaa taivaan valo.” -Review and
Herald, joulukuu 16, 1890. [par. 15]
Vahvemman uskon puolesta rukoileminen
6. Mitä puuttuu Jumalan kansan keskuudesta? Opetuslasten tavoin, minkä
tulisi olla jokaisen vilpittömän sielun halu ja jatkuva pyyntö Jumalalta?
Luuk. 18:8, toinen osa; Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa
maan päältä?"
Luuk. 17:5, 6 Ja apostolit sanoivat Herralle: "Lisää meille uskoa." Niin Herra
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sanoi: "Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle
silkkiäispuulle: 'Nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen', ja se tottelisi teitä.
”Usko ja rakkaus ovat kultaisia aarteita. Joista on suuri puute Jumalan kansan
keskuudessa.... ”Usko Kristuksen pikaiseen takaisintuloon on sammumaisillaan.
Sanoja 'Minun herrani viipyy' ei ilmaista ainoastaan sydämessä, vaan sanoin ja
kaikkein selvimmin teoin. Turtuneisuus tänä valvomisen aikana estää Jumalan kansaa
käsittämästä ajan merkkejä.... Usko on vähentynyt uhkaavasti, ja vain harjoituksen
avulla se saadaan lisääntymään.” -Todistusaarteita osa 1, s. 311.
”Uskoa tulee kasvattaa. Jos siitä on tullut heikko, se on kuin sairastunut kasvi, joka
tulisi laittaa auringon valoon ja huolellisesti kastella ja hoivata sitä. Herra haluaisi
jokaisen, jolla on ollut valoa ja todistusta, vaalivan tuota valoa ja vaeltavan sen
kirkkaudessa. Jumala on siunannut meitä päättelykyvyllä, jotta voisimme ymmärtää
syyn ja seurauksen. Jos meillä on valoa, meidän on tultava valoon. Meidän täytyy
henkilökohtaisesti asettaa toivo evankeliumissa eteemme tuotuun toivoon.... Miten
typerää olisikaan mennä kellariin, ja valittaa, koska olemme pimeässä. Jos haluamme
valoa, meidän täytyy mennä ylempiin huoneisiin. On etuoikeutemme tulla valoon,
tulla Jumalan läsnäoloon....” -That I May Know Him, s. 230.
7. Minkä kehotuksen Herra ja Profetian Henki antaa kaikille armon oven
ollessa vielä avoinna?
Jooel 2:12, 13 Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta
sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen. Reväiskää rikki sydämenne, älkää
vaatteitanne, ja kääntykää Herran, teidän Jumalanne, tykö; sillä hän on
armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa.
2 Kor. 7:1 Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme
kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi
Jumalan pelossa. ”Herättäisin veljeni valppaiksi jos voisin. Vetoaisin heihin kynällä
ja äänellä: Eläkää Herrassa, vaeltakaa Jumalan kanssa, jos kuolisitte Herrassa, niin
saavutte vähitellen sinne, missä Herra asustaa iankaikkisesti. Älkää olko
tottelemattomia taivaallisille varoituksille; tarttukaa torjuttuihin vetoomuksiin,
varoituksiin, nuhteisiin, Jumalan uhkauksiin, ja antakaa niiden korjata kuriton,
syntinen sydämenne. Antakaa Kristuksen muuntavan kirkkauden tehdä teistä
puhtaita, uskollisia, pyhiä, ja ihastuttavia kuin valkoinen lilja, joka puhkeaa kukkaan
järven rannalla. Siirtäkää rakkautenne ja kiintymyksenne Häneen, joka kuoli
puolestanne Golgatan ristillä. Opettakaa huulenne puhumaan Hänen ylistyksiään, ja
tarjotkaa rukouksenne pyhänä suitsukkeena.” -Testimonies to Ministers and Gospel
Workers, s. 430.
”Uudestaan ja uudestaan ääni taivaasta on kehottanut teitä. Totteletteko tätä ääntä?
Otatteko opiksi Totisen Todistajan neuvon etsiä tulessa koeteltua kultaa, valkoisia
vaatteita ja silmävoidetta? Kulta on usko ja rakkaus, valkoiset vaatteet ovat
Kristuksen vanhurskaus, silmävoide on se hengellinen erottelukyky, jonka avulla
ihminen näkee Saatanan juonet ja pystyy karttamaan niitä, havaitsemaan synnin ja
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kammoksumaan sitä, näkemään totuuden ja tottelemaan sitä.” -Testimonies ja the
Church, vol. 5, s. 233.
Henkilökohtaiseksi tutkisteltavaksi
”Kansana me voitamme totuuden kirkkaudessa ja voimassa. Valtavat määrät selviä
Raamatun todistuksia puoltavat täydellisesti meidän kantaamme. Mutta me
puutumme paljon Raamatun nöyryydestä, kärsivällisyydestä, uskosta, rakkaudesta,
itsensäkieltämisestä, valvomisesta ja uhrautuvaisuudesta. Meidän tulee vaalia
Raamatun pyhyyttä. Synti on päässyt valtaan Jumalan lasten keskuudessa
Laodikealaisille osoitettu suora nuhteleva sanoma on hylätty. Monet pitäytyvät omiin
epäilyksiinsä ja helmasynteihinsä, samalla kun he ovat niin suuressa petoksessa, että
he sekä sanovat että tuntevat, etteivät he tarvitse mitään.... Sellaiset tarvitsevat
suuresti Jumalan armoa ja hengellistä erottamiskykyä voidakseen huomata
puutteensa hengellisessä tiedossa. Heiltä puuttuvat melkein kaikki ne ominaisuudet,
jotka ovat välttämättömiä, jotta he voisivat saattaa kristillisen luonteensa
täydelliseksi. Heiltä puuttuu käytännöllinen tieto Raamatun totuudesta, joka johtaa
nöyrään elämään ja mukautumaan Jumalan tahtoon. He eivät ole kuuliaisia kaikille
Jumalan vaatimuksille.” Todistusaarteita osa 1, s. 309, 310
”Elämme kaikkein vakavinta, tärkeintä aikaa maailman historiassa. Olemme
viimeisten päivien tuhojen kynnyksellä. Tärkeitä ja pelottavia tapahtumia on
edessämme. Miten tärkeää onkaan, että kaikki, jotka pelkäävät Jumalaa ja rakastavat
Hänen lakiaan, nöyrtyisivät Hänen edessään, surisivat ja tunnustaisivat syntinsä,
jotka ovat erottaneet Jumalan kansastaan. Eniten meitä tulisi huolestuttaa se, että
emme tunne tai ymmärrä tilaamme, alhaista tasoamme, ja tyydymme pysymään
sellaisina, kuin olemme. Meidän tulisi paeta Jumalan sanaan ja rukoukseen,
henkilökohtaisesti etsien Herraa vilpittömästi, jotta voisimme löytää Hänet. Meidän
tulisi tehdä tästä elämämme tärkein asia.” -Testimonies for the Church, vol. 3, s. 53.
Testimonies for the Church, vol. 3, s. 252-258
*****
6.
Sapattina 6. elokuuta 2016

Osoita kansalle heidän rikkomuksensa
”Vaikka seurakunnassa on pahoja asioita, ja tulee olemaankin maailman loppuun
saakka, seurakunnan tulee näinä viimeisinä päivinä olla valona maailmalle, jonka
synti on saastuttanut ja tehnyt moraalittomaksi. Seurakunta, heikkona ja
puutteellisena, nuhteen, varoituksen ja neuvon tarpeessa, on ainoa kohde maan
päällä, johon Kristus kohdistaa suurimman huomionsa. Maailma on työpaja, jossa
Jeesus käyttää jumalallista armoaan yhdessä inhimillisten ja jumalallisten
välikappaleiden kanssa ihmissydämiin..” -Testimonies to Ministers and Gospel
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Workers, s. 49.
”Meillä ei ole lannistavia sanomia seurakunnalle. Vaikkakin nuhteita, varoituksia ja
ojennuksia, seurakunta on yhä seisonut Jumalan työaseena levittämään valoa....” (Manuscript 96, 1893) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 967.
Älä ikinä puolustele syntiä
1. Miksi on niin tärkeää nuhdella ja tulla nuhdelluksi synnistä? Mitkä ovat
synnin kauheat seuraukset?
Room. 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on
iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Hes. 18:4, 20 Katso, kaikki sielut ovat minun: niinkuin isän sielu, niin pojankin sielu
- ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava... Poika ei kanna isän
syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen
vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa.
”Nykyään suoritettavassa uskonpuhdistustyössä tarvitaan Esran ja Nehemian kaltaisia
miehiä, jotka eivät kaunistele tai puolustele syntiä vaan puolustavat pelottomasti
Jumalan kunniaa. Ne jotka ovat vastuussa tästä työstä, eivät jää katselemaan sivusta,
kun menetellään väärin, eivätkä peittele pahuutta väärällä armeliaisuudella. He
muistavat, ettei Jumala katso henkilöön ja että muutamille osoitettu ankaruus voi
koitua armoksi monille. He pitävät mielessä myös sen, että Kristuksen mielen tulee
aina ilmetä siinä henkilössä, joka nuhtelee pahaa. ” -Profeetat ja kuninkaat, s. 467.
2. Mitä Jumala neuvoo kansaansa tekemään heidän tullessa tietoiseksi synnistä?
Jes. 58:1 Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niinkuin pasuna, ilmoita
minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä.
Tit. 2:15 Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua
halveksiko.
”Jos minkään seurakunnan enkelille annettaisiin toimeksianto, niin kuin Efesoksen
seurakunnan enkelille annettiin, antaa sanoman tulla kuulluksi ihmistekijöiden halki,
nuhdellen huolimattomuutta, vajoamista, ja syntiä, jotta ihmiset voitaisiin tuoda
katumukseen ja synnin tunnustamiseen. Älä ikinä yritä suojata syntiä; sillä nuhtelun
sanomassa Kristus julistetaan ensimmäiseksi ja viimeiseksi, Häneksi, joka on kaikki
kaikessa sielulle. ”Hänen voimansa odottaa heitä, jotka voittaisivat. Nuhtelijan tulee
herätellä eloon kuulijoitaan, jotta he pyrkisivät mestaruuteen. Hänen tulee kannustaa
kamppailemaan vapautuksesta jokaisesta syntisestä teosta, olemaan vapaa jokaisesta
turmeltuneesta tottumuksesta, vaikka tämä itsensä kieltäminen olisi kuin oikean
silmän ottaminen, tai oikean käden erottaminen kehosta. Mitään myöntymistä tai
sopimusta ei tule tehdä pahojen tapojen tai syntisten tekojen suhteen.” -Selected
Messages, book 1, s. 380.
Synnin piilottamisen yrittämisen seuraukset
3. Mitä tapahtuu kun ihminen yrittää piilottaa syntiä? Mikä asenne joillakin
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seurakunnan jäsenillä on heitä nuhdeltaessa?
Ps. 31:10 Armahda minua, Herra, sillä minulla on ahdistus; minun silmäni on
surusta riutunut, niin myös minun sieluni ja ruumiini.
Ps. 32:3 Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä
valituksestani.
4. Moos. 17:10 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Vie Aaronin sauva takaisin lain arkin
eteen säilytettäväksi merkkinä uppiniskaisille, ja lopeta heidän napinansa, niin että
minä pääsen sitä kuulemasta, jotta he eivät kuolisi."
”Jumalan totiset lapset, jotka sydämestään ja hengessään ovat mukana
sielujenpelastustyössä, tulevat aina näkemään synnin todellisen luonteen. He tulevat
aina puoltamaan uskollista ja päättävää tarttumista synteihin, joiden pauloihin
Jumalan lapset niin helposti joutuvat. Varsinkin viimeisessä seurakunnan hyväksi
suoritettavassa työssä, jolloin sinetti painetaan 144 000:n otsaan, joiden on
tahrattomina seistävä Jumalan valtaistuimen edessä, he ovat syvästi huolissaan
Jumalan kansan synneistä. ”Ketkä seisovat tänä aikana Herran neuvottelussa? Nekö,
jotka puolustavat Jumalan lapsiksi tunnustautuvien vääryyksiä, ja jotka sydämessään,
elleivät julkisesti, nurisevat niitä vastaan, jotka tahtoisivat nuhdella synnistä? Nekö,
jotka vastustavat näitä ja osoittavat myötätuntoa vääryyden tekijöille? Eivät
suinkaan! Elleivät he tee parannusta ja luovu Saatanan työstä, sekä lakkaa sortamasta
niitä, jotka kantavat vastuuta työstä, vaan tukevat syntisten käsiä Siionissa, eivät he
milloinkaan tule saamaan merkkiä Jumalan sinetöivästä mielisuosiosta.”
-Todistusaarteita osa 1, s. 317.
4. Kuinka Jumala ilmensi tyytymättömyytensä syntiin niin Israelin kansan kuin
kristillisen alkuseurakunnan keskuudessa?
4. Moos. 16:30-35 Mutta jos Herra antaa jotakin erikoista tapahtua ja maa avaa
kitansa ja nielaisee heidät kaikkinensa, niin että he elävältä suistuvat tuonelaan, niin
siitä tietäkää, että nämä miehet ovat pilkanneet Herraa." Tuskin oli hän saanut
kaiken tämän sanotuksi, niin maa halkesi heidän altansa ja maa avasi kitansa ja
nielaisi heidät, heidän asuntonsa, kaiken Koorahin väen ja kaikki heidän tavaransa.
Ja he suistuivat kaikkinensa elävältä tuonelaan, ja maa peitti heidät; ja niin heidät
hävitettiin seurakunnan keskeltä. Ja koko Israel, joka oli heidän ympärillänsä,
pakeni kuullessaan heidän huutonsa, sillä he pelkäsivät maan nielaisevan heidätkin.
Mutta tuli lähti Herran tyköä ja kulutti ne kaksisataa viisikymmentä miestä, jotka
olivat tuoneet suitsutusta.
Joos. 7:19-21, 25 Silloin hän antoi Juudan sukukunnan astua esiin, ja arpa osui
serahilaisten sukuun. Sitten hän antoi serahilaisten suvun astua esiin mies mieheltä,
ja arpa osui Sabdiin. Niin hän antoi hänen perhekuntansa mies mieheltä astua esiin,
ja arpa osui Aakaniin, Karmin poikaan, joka oli Sabdin poika, joka Serahin poika,
Juudan sukukuntaa. Silloin Joosua sanoi Aakanille: "Poikani, anna Herralle,
Israelin Jumalalle, kunnia ja anna hänelle ylistys: tunnusta minulle, mitä olet tehnyt,
äläkä salaa sitä minulta." Niin Aakan vastasi Joosualle ja sanoi: "Minä todella olen
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tehnyt syntiä Herraa, Israelin Jumalaa, vastaan, sillä näin minä tein: kun minä näin
saaliin joukossa kauniin sinearilaisen vaipan, kaksisataa sekeliä hopeata ja
kultalevyn, viidenkymmenen sekelin painoisen niin minussa syttyi niihin himo, ja
minä otin ne; ne ovat kätkettyinä maahan keskelle minun telttaani, hopea alimpana."
… Ja Joosua sanoi: "Miksi olet syössyt meidät onnettomuuteen? Herra syöksee sinut
onnettomuuteen tänä päivänä." Silloin koko Israel kivitti hänet kuoliaaksi. He
polttivat heidät tulessa ja kivittivät heidät.
Ap.t. 5:5, 9, 10 Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti
henkensä. Ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat… Mutta Pietari sanoi
hänelle: "Miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran Henkeä? Katso,
niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat sinutkin
pois." Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä; ja kun
nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat
hänet hänen miehensä viereen.
”Valitkaa ennemmin köyhyys, moite, ero ystävistä tai mikä kärsimys tahansa kuin
synti, joka saastuttaa sieluanne. Kuolema ennemmin kuin kunniattomuus tulee olla
jokaisen kristityn tunnuslauseena. Uskonpuhdistajiksi tunnustautuvana kansana,
jonka hallussa ovat Jumalan sanan puhdistavat ja vakavimmat totuudet, meidän
täytyy korottaa mittapuuta paljon korkeammalle nykyisestään. Seurakunnassa olevia
synnintekijöitä ja syntiä täytyy käsitellä nopeasti, ettei toisia saastuteta. Totuus ja
puhtaus vaatii meitä tekemään perusteellista työtä puhdistaaksemme leirin aakaneista.
Älkööt vastuunalaisessa asemassa suvaitko syntiä veljessään. Osoittakaa hänelle, että
hänen täytyy joko luopua synnistään tai tulla erotetuksi seurakunnasta.”
-Todistusaarteita osa 2, s. 33, 34.
Toimi rakkaudella
5. Minkä toimintamallin Pyhä Raamattu ja Profetian Henki antavat sellaisten
asioiden käsittelyyn?
2 Tim. 4:1, 2 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on
tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa
kautta: saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele,
varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
1 Tim. 4:13 Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen.
”Meillä on lupa suhtautua samalla tavoin kuin tuo rakas opetuslapsi niihin, jotka
väittävät pysyvänsä Kristuksessa, vaikka elävät Jumalan lain vastaisesti. Näinä
viimeisinä aikoina esiintyy samanlaisia epäkohtia kuin ne, jotka uhkasivat
alkuseurakunnan hyvinvointia, ja opetuksia, joita apostoli Johannes esitti näiden
seikkojen suhteen, tulisi huolellisesti noudattaa. »On osoitettava rakkautta», kuulee
julistettavan kaikkialla, Uskollinen todistaja etenkin niiden keskuudessa, jotka
tunnustavat pyhityksen. Mutta tosi rakkaus on liian puhdasta peittämään
tunnustamattoman synnin. Vaikka meidän tuleekin rakastaa oieluja, joiden puolesta
Kristus kuoli, me emme saa suvaita pahaa. Emme saa liittyä niskoitteli joihin ja sanoa
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tätä rakkaudeksi. Jumala vaatii, että hänen kansansa tänä nykyisenä maailmanaikana
puolustaa oikeutta yhtä horjumattomasti kuin Johannes vastusti sielulle tuhoisia
erheitä.” -Apostolien teot, s. 426, 427.
6. Nuhteleminen tulisi aina tehdä Kristuksen rakkaudessa. Mitä neuvoa
apostoli Paavali painottaa?
Gal. 6:1, 2 Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te,
hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi
kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.
”Ihmiset vihaavat syntistä, mutta rakastavat syntiä. Kristus vihaa syntiä, mutta
rakastaa syntistä. Se henki on kaikissa Hänen seuraajissaan. Kristillinen rakkaus on
hidas arvostelemaan, nopea huomaamaan katumuksen, valmis antamaan anteeksi,
rohkaisemaan, tuomaan vaeltaja pyhyyden polulle ja pitämään hänen jalkansa
sillä.” ”On vaikea vihata ja paheksua syntiä ja samalla kuitenkin osoittaa sääliä ja
hellyyttä syntistä kohtaan. Mitä tarmokkaammin pyrimme itse sydämen ja elämän
hurskauteen, sitä selkeämmin havaitsemme synnin ja sitä päättäväisemmin
paheksumme kaikkea oikeasta poikkeamista. Meidän on varottava olemasta
tarpeettoman ankaria vääryydentekijää kohtaan, mutta meidän on huolehdittava
myös siitä, ettemme unohda synnin suurta synnillisyyttä. On tarpeellista osoittaa
Kristuksen esimerkin mukaista kärsivällisyyttä ja rakkautta erehtyneelle, mutta on
olemassa vaara, että osoitamme hänen erhettänsä kohtaan niin suurta
suvaitsevaisuutta, ettei hän katso ansaitsevansa nuhteita vaan torjuu ne aiheettomina
ja epäoikeudenmukaisina.” Apostolien teot, s. 385
7. Jos nuhde annetaan Pyhän Hengen ohjauksen alaisena, mikä on
seurauksena?
Jaak. 5:19, 20 Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin
tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen
sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.
Matt. 18:15 Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä
kahdenkesken; jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi.
”On nöyryyttävää kun virheet osoitetaan. Kenenkään ei tulisi tehdä kokemuksesta
katkerampaa tarpeettomalla tuomitsemisella. Ketään ei ole ikinä saatu takaisin
halveksunnalla; mutta monet on tällä lailla karkotettu ja johdettu kovettamaan
sydämensä vakaumusta vastaan. Lempeä henki, hellä, voittava käytös, saattaa
pelastaa erehtyneen ja peittää syntien paljouden… ”Apostoli Paavali näki
välttämättömäksi nuhdella vääryyttä, mutta miten varovaisesti hän näyttikään
olevansa erehtyneen ystävä! Miten huolellisesti hän selittikään heille toimintansa
syyn! Hän sai heidät ymmärtämään, että hänelle tuotti tuskaa tuottaa heille tuskaa.
Hän näytti luottamuksensa ja myötätuntonsa niitä kohtaan, jotka kamppailivat
voittaakseen.” -The Ministry of Healing, s. 166.
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Henkilökohtaiseksi tutkisteltavaksi
Testimonies for the Church, vol. 7, s. 260-264.
Testimonies for the Church, vol. 3, s. 358-362, 265-269.
Testimonies for the Church, vol. 5, s. 210, 211
*****
7
Sapatti, elokuu 13, 2016

”Ahkeroitse siis, ja tee parannus!”
”Herra on esittänyt minulle näyssä seurakunnan nykyisestä penseästä tilasta jotakin,
minkä tahdon kertoa teille. Seurakunta esitettiin minulle näyssä. Enkeli sanoi
seurakunnalle: 'Jeesus sanoo sinulle: 'Ahkeroitse ja tee parannus'' Näin, että tähän
työhön olisi ryhdyttävä tositeolla. Parannuksen syytä on. Maailmanmielisyys,
itsekkyys ja ahneus ovat jäytäneet Jumalan kansan hengellisyyttä ja elämää.”
Todistusaarteita osa 1, s. 34.
Uskollisen todistajan neuvo
1. Ollen tietoisia turmiollisesta tilasta ja tutkivasta tuomiosta, mitä uskollisen
todistajan neuvoa tulisi vakavasti noudattaa?
Ilm. 3:18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että
rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä
näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.
”Noudattakaa totisen todistajan neuvoa.... Yritä jotakin. Nämä kalliit aarteet eivät
putoa syliimme ilman mitään vaivannäköä meidän puoleltamme. Meidän on
osoitettava - 'ahkeroitava ja tehtävä parannus' penseästä tilastamme. Meidän on
herättävä näkemään vääryytemme, saamaan selville syntimme ja ahkeroimaan
parannusta niistä.” Todistusaarteita osa 1, s. 35.
”Tässä suositeltu tulessa puhdistettu kulta tarkoittaa uskoa ja rakkautta. Se tekee
sydämen rikkaaksi, sillä sitä on puhdistettu kunnes se on tullut puhtaaksi, ja mitä
enemmän sitä on koeteltu, sitä kirkkaampi on sen loiste. Valkeat vaatteet kuvaavat
luonteen puhtautta, Kristuksen antamaa vanhurskautta syntisille. Tämä puku on aitoa
taivaallista kudontaa ja se on ostettavissa ainoastaan Kristuksen kuuliaisen elämän
hinnalla. Silmävoide kuvaa sitä armoa ja viisautta, joka tekee meidät kykeneviksi
erottamaan hyvän pahasta ja huomaamaan synnin, ilmeni se minkä kaavun alla
tahansa. Jumala on antanut seurakunnalleen silmät ja Hän vaatii sen jäseniä
voitelemaan niitä viisaudella, jotta he saisivat tarkan näkökyvyn, mutta monet sitä
vastoin haluaisivat sokaista seurakunnan silmät, jos he vain voisivat, sillä he eivät
tahdo, että heidän tekonsa tulevat valoon ja että heitä nuhdellaan. Taivaallinen
silmävoide antaa käsityskyvyn selvyyttä.” Todistusaarteita osa 1, s. 456.
2. Tietäen, ettei synnillä ole sijaa iankaikkisessa valtakunnassa, ja että syntiset
tulevat tuhoutumaan synnin mukana Herran tullessa, mitä meidän tulisi
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tehdä, kun on vielä hieman aikaa jäljellä?
Room. 6:13 älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa
itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi
Jumalalle.
1 Kor. 9:25 Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he
saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.
Hepr. 12:14 14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei
kukaan ole näkevä Herraa;
1 Tim. 6:12 Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään,
johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen
todistajan edessä.
”Meidän ei tule koskaan olla tyytyväisiä synnilliseen elämään. Jokainen
luonteenvirhe, jokainen kohta, jossa kristitty ei täytyä jumalallista mittaa, on
saatanalle avoin ovi, jonka kautta hän pääsee kiusaamaan ja tuhoamaan heitä. Se on
ajatus, jonka tulisi herättää kristityissä suurempaa intoa ja vakavampia ponnistuksia
pahan voittamiseksi. Edelleen, heidän jokainen epäonnistumisensa ja puutteensa
antaa kiusaajalle ja hänen liittolaisilleen aihetta solvata Kristusta. Meidän tulee
ponnistaa kaikki sielunvoimamme päästäksemme voittajiksi, ja Jeesukselta voimme
pyytää voimaa, jotta hän tekisi sen, mihin emme itse pysty.
”Niissä, jotka tulevat vaeltamaan Kristuksen kanssa valkeisiin vaatteisiin puettuina,
ei voida hyväksyä ainoatakaan syntiä. Saastaiset vaatteet on riisuttava ja Kristuksen
vanhurskauden puku on puettava ylle. Katumuksen ja uskon tietä tulemme
kykeneviksi olemaan kuuliaisia kaikille Jumalan käskyille, niin että meidät havaitaan
nuhteettomiksi hänen edessään. Ne, jotka saavat osakseen Jumalan hyväksymisen,
vaivaavat nyt sieluaan, tunnustavat syntinsä ja anovat hartaasti anteeksiantoa
Jeesuksen, puolustajansa kautta.” Todistuaarteita osa 2, s. 176.
Kauhea vaara
3. Mikä vaara on olemassa, jos viivytellään hetkenkin, ennekuin käännytään
pois synnistä?
Hepr. 3:7-13 Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette
hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa,
kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat,
vaikka olivat nähneet minun tekojani neljäkymmentä vuotta; sentähden minä
vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: 'Aina he eksyvät sydämessään'; mutta he
eivät oppineet tuntemaan minun teitäni; ja niin minä vihassani vannoin: 'He eivät
pääse minun lepooni.'" Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha,
epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehoittakaa
toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaan
synnin pettämänä paatuisi;
”Varo viivyttelemästä. Älä lykkää tuonnemmaksi synneistäsi luopumista ja sydämen
puhtauden etsimistä Jeesuksen avulla. Juuri tässä ovat tuhannet ja taas tuhannet
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erehtyneet iankaikkiseksi tappiokseen. En ryhdy tässä pitemmältä kuvailemaan
elämän lyhyyttä ja epävarmuutta, mutta on hirvittävän vaarallista – vaarallisempaa
kuin ymmärretäänkään – siirtää Jumalan Pyhän Hengen kutsun hyväksyminen
tuonnemmaksi ja elää edelleenkin synnissä; sillä sitä tämä lykkääminen todella on.
Syntiä, niin vähäiseksi kuin se saatettaneenkin katsoa, voidaan harjoittaa vain
iankaikkisen kadotuksen uhalla. Se, mitä me emme voita, voittaa meidät ja tuottaa
meille turmion.” -Tie Kristuksen luo, s. 26.
Kutsu katumukseen
4. Tultuaan tietoiseksi synnistään silmänvoidetta käytettyään, mitä totinen
todistaja kutsuu ihmistä tekemään? Mitä todellinen katumus sisältää?
Ilm. 3:19 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan;
ahkeroitse siis ja tee parannus.
Jaak. 4:7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä
pakenee.
Sanan.l. 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja
hylkää, se saa armon.
”Kuka haluaa todella katua? Mitä hänen täytyy tehdä? Hänen on tultava Jeesuksen
luo, juuri sellaisena kuin on, viivyttelemättä. Hänen on uskottava, että Kristuksen
sana on tosi, ja uskottava lupaukseen, kysyttävä, jotta hänelle vastattaisiin. Kun
vilpitön halu saa ihmiset rukoilemaan, he eivät rukoile turhaan. Herra tulee pitämään
sanansa, ja antaa Pyhän Hengen johdattaa parannukseen Jumalaa kohtaan ja uskoon
Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Hän tulee rukoilemaan ja valvomaan, ja
asettamaan syrjään syntinsä, ilmentäen vilpittömyyttään innokkuudella
pyrkimyksessään totella Jumalan käskyjä. Rukouksen avulla hän alkaa uskoa, eikä
vain uskoa, vaan myös totella Jumalan käskyjä. Hän ilmaisee olevansa Kristuksen
puolella. Hän tulee hylkäämään kaikki tavat ja tottumukset, jotka vetävät sydämen
pois Jumalan luota.” -Selected Messages, book 1, s. 393.
5. Mitä Jeesus haluaa jokaiselta syntiseltä, jonka vuoksi Hän antoi elämänsä?
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.
”Näin monien sydämen ovelle kasaantuneen niin paljon roskaa, etteivät he saa ovea
aukki. Joillakin on poistettavanaan itsensä ja veljien välisiä erimielisyyksiä. Toisten
on poistettava kiivautensa ja itsekäs ahneutensa, ennen kuin voivat avata oven. Toiset
ovat vierittäneet sydämensä ovelle maailman, mikä salpaa sen. Kaikki tämä roska on
poistettava, ja sitten he voivat avata oven ja lausua vapahtajan tervetulleeksi sisälle…
”Vaikka olemme penseitä ja syntisiä, niin Hän sanoo: 'Kääntykää minun tyköni, niin
minä käännyn teidän tykönne ja parannan teidän luopumuksenne.'” -Todistusaarteita
osa 1, s.36.
”Miten halukas Kristus onkaan ottamaan sielun temppelin omistukseensa, jos
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annamme Hänen tehdä niin! Hänet esitetään odottamassa ja kolkuttamassa sydämen
ovella. Miksi Hän ei sitten astu sisään? Koska rakkaus syntiä kohtaan on sulkenut
sydämen oven. Niin pian kuin päätämme luopua synnistä, tiedostamme
syyllisyytemme, este sielun ja Pelastajan väliltä poistuu.” -Selected Messages, book
1, s. 325.
Kaksi mahdollista vastausta Laodikean sanomaan
6. Mitä tapahtuu kaikille, jotka eivät kadu?
Ilm. 3:16 Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä
oksentava sinut suustani ulos.
”Näin, että jotkut kääntyvät ilomielin. Toiset eivät anna tämän Laodikean sanoman
vaikutta itseensä. He jatkavat elämäänsä miltei entiseen tapaan ja Herra oksentaa
heidät ulos suustaan. Jumalan mielisuosion saavat vain ne, jotka ahkeroivat ja tekevät
parannuksen.” -Todistusaarteita osa 1, s. 36.
”On myös niitä, jotka ovat tunnustautuneet Jumalan palvelijoiksi, todistavat Häntä
vastaan. Sanoma Laodikean seurakunnalle on annettu heille. Kristus sanoo heille,
'Minä tiedän sinun tekosi; sinä et ole kylmä etkä palava.' Koston enkelin kulkiessa
maan halki, Kristus ei voi sanoa heistä, 'Älä koske heihin. Olen piirtänyt heidät
kätteni hipiään.' Ei; Näistä puolisydämisistä Hän sanoo, 'Minä oksennan heidät ulos
suustani, he loukkaavat Minua.'” -(Kirje 44, 1903) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 7, s. 963.
7. Mikä tulee olemaan onnellinen tulevaisuus, joka odottaa jokaista voittajaa,
joka seuraa Totisen Todistajan neuvoa?
Ilm. 3:21 Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin
minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.
”Me voimme voittaa. Niin, täysin, kokonaan. Jeesus kuoli valmistaakseen meille
pääsyn, jotta voisimme voittaa jokaisen huonon luonteenominaisuuden, jokaisen
synnin ja kiusauksen, ja päästä lopulta Hänen luokseen.” -Todistusaarteita osa 1, s.
37.
”Niiden, jotka tulevat voittamaan, tulee ponnistaa kaikki voimansa. Heidän täytyy
kamppailla polvillaan Jumalan edessä saadakseen jumalallista voimaa. Kristus tuli
esimerkiksemme, ja toi tietoomme, että voimme olla osallisia jumalallisesta
luonnosta. Miten? Pakenemalla turmelusta, joka vallitsee maailmassa himon kautta.
Saatana ei saavuttanut voittoa Kristuksesta. Hän ei saanut jalansijaa Hänen
sielussaan. Hän ei saanut päätä, vaikka pisti kantapäähän. Kristus teki omalla
esimerkillään selväksi, että ihminen voi olla turmeltumaton. Ihmisillä voi olla voima
vastustaa pahaa - voima, jota ei niin maa, kuolema, kuin helvettikään voi voittaa;
voima, joka tekee heidät kykeneviksi voittamaan, niin kuin Kristus voitti. Jumaluus
ja ihmisyys voi yhdistyä heissä.” -Selected Messages, book 1, s. 409.
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Henkilökohtaiseksi opiskeltavaksi
The Upward Look, s. 283.
”Kaikki ne, joilla on oikea ymmärrys Kristuksen uhrista Hänen jättäessään kotinsa
taivaassa tullakseen tämän maan päälle näyttääkseen omassa elämässään, miten
ihminen voi vastustaa kiusausta, kieltävät iloiten itsensä ja valitsevat päästä
osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä.” Testimonies for the Church, vol. 3, p. 491.
*****
8
Sapattina 20. elokuuta 2016

Luste ja Jumalan siemen
”Kristus ei ikinä kylvänyt kuoleman siementä järjestelmäänsä. Saatana kylvi sen
siemenen houkutellessaan Aadamin syömään hyvän ja pahan tiedon puusta, mikä
tarkoitti tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan. Yhtäkään myrkyllistä kasvia ei ollut
istutettu Herran suureen puutarhaan, mutta Aadamin ja Eevan tehtyä syntiä,
myrkyllisiä kasveja alkoi versomaan maasta. Kylväjän vertauksessa, Mestarilta
kysyttiin kysymys, 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten
on tullut lustetta?' Mestari vastasi, 'Sen on vihamies tehnyt.' Matt. 13:27, 28. Kaikki
huono siemen on pahan kylvämä. Jokainen myrkyllinen kasvi on hänen kylvämänsä,
ja viekkaudellaan hän on turmellut maan huonolla siemenellä.” -Selcted Messages,
vol. 2, s. 288.
Luste vehnän joukossa
1. Mitä luste ja vehnä kuvaavat? Mistä molemmat löytyvät Profetian Hengen
mukaan?
Matt. 13:37, 38 Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen
Poika. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat
pahan lapset.
”Eikö Jumalalla ole elävää seurakuntaa? Hänellä on seurakunta, mutta se on riitaisa
seurakunta, ei voittoisa seurakunta. Olemme pahoillamme, että seurakunnassa on
puutteellisia jäseniä, joukossa on lustetta vehnän joukossa.... ”... Seurakunnassa on
pahoja, ja tulee olemaan maailman loppuun saakka,...” -Testimonies to Ministers and
Gospel Workers, s. 45, 49 (1893).
”Hyvä siemen kuvaa niitä, jotka ovat syntyneet Jumalan sanasta, totuudesta. Luste
kuvaa niitä, jotka omaksuttuaan väärät periaatteet ja valheen ovat tulleet sen
hedelmäksi.” -Kristuksen vertaukset, s. 44.
”Jumalalla on arvokkaita yksilöitä seurakunnassaan; siellä on myös miehiä ja naisia,
jotka ovat lusteena vehnän joukossa. Mutta Jumala ei anna sinulle tai kenellekään
muulle valtaa sanoa, kuka on lustetta ja kuka vehnää.” -Testimonies for the church,
vol. 5, s. 333.
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2. Mikä on Saatanan toimintamalli? Etenkin hänen kyetessään toimimaan?
Matt. 13:25 Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun
sekaan ja meni pois.
”... Samoin saatana Kristuksen viha-miehenä kylvää pahaa siementään valtakunnan
hyvän laihon sekaan. Oman kylvönsä satoa hän väittää Jumalan Pojan tuottamaksi.
Tuomalla seurakuntaan niitä, jotka tunnustavat Kristuksen nimeä vaikka kieltävät
Hänen luonteensa, vihollinen aiheuttaa häpeää Jumalalle, saa pelastustyön väärin
tulkituksi ja vaarantaa sielut.” -Kristuksen vertaukset, s. 44, 45.
3. Mistä olemme vastuussa, jos annamme Saatanan levittää lustetta?
1 Tess. 5:6 Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme
raittiit.
”Saatana ei ota valtaa ihmisen mielestä voimalla. Ihmisten nukkuessa, vihollinen
kylvää lustetta seurakuntaan. Ihmisten nukkuessa hengellisesti, vihollinen onnistuu
vääryyden työssään. Kun hänen kohteensa ”kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä”
(Matt. 13:19) niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin.
Kun miehet ja naiset ovat tässä tilassa, kun Jumalan Henki ei koko aikaa ruoki heidän
hengellistä elämäänsä, saatana voi täyttää heidät omalla hengellään, ja johtaa heidät
omiin tekoihinsa.” -Selected Messages, book 2, s. 353.
Lustetta ei tule kitkeä vielä
4. mikä neuvo pyhässä Raamatussa ja Profetian Hengessä on annettu lusteesta?
Miltä luste ja vehnä näyttävät aluksi?
Matt. 13:28, toinen osa, 29, 30 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?' …
Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.
Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon
leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta
nisu korjatkaa minun aittaani.'"
”Itämailla kostettiin toisinaan vihamiehelle levittämällä hänen vasta kylvetyille
pelloilleen sellaisen vahingollisen rikkaruohon siementä, joka kasvuaikanaan oli
hyvin vehnän näköistä. Orastaessaan vehnän seassa se haittasi laihoa ja aiheutti
vaivaa ja tappiota pellon omistajalle.... ”Kristuksen palvelijat surevat nähdessään
seurakunnan sekä oikeita että vääriä uskovia. He haluavat tehdä jotakin
puhdistaakseen seurakunnan. Perheenisännän palvelijan tavoin he kysyvät, tahtooko
tämä, että he nyhtävät pois lusteen. Mutta Kristus vastaa heille: 'En, ettette lustetta
kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempaan kasvaa yhdessä
elonleikkuuseen asti....' ”Vapahtajan sanoihin sisältyy lisäksi opetus hänen
ihmeellisestä pitkämielisyydestään ja hellästä rakkaudestaan. Niin kuin luste on
kietonut juurensa tiukasti hyvän viljan juurien sekaan, niin seurakunnan
valheveljetkin voivat olla likekkäin tosi opetuslasten kanssa. Näiden näennäisten
uskovien tosi luonne ei ole tullut täysin ilmi. Jos heidät erotettaisiin seurakunnasta, se
voisi saada sellaisiakin hairahtumaan, jotka muutoin olisivat pysyneet lujina.”
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-Kristuksen vertaukset, s. 71, 72.
5. Miten tätä vertauskuvaa tulisi soveltaa ihmisen pysyessä avoimessa synnissä?
Mitä tehtävää Vapahtaja ei ole koskaan antanut yhdellekään ihmiselle?
Matt. 18:15-17 Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä
kahdenkesken; jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua
kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, 'että jokainen asia vahvistettaisiin kahden
tai kolmen todistajan sanalla.' Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita
seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle,
niinkuin olisi pakana ja publikaani.
1 Tim. 6:3-5 Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen,
niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen
kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia
kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden
menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.
”Kristus on selvästi opettanut että ne, jotka itsepintaisesti pysyvät julkisynnissä,
täytyy erottaa seurakunnasta, mutta luonteen ja vaikuttimien tuomitsemista hän ei ole
antanut meidän tehtäväksemme. Hän tuntee luontomme kyllin hyvin ollakseen
uskomatta meille tätä työtä. Jos me koettaisimme nyhtää irti seurakunnasta niitä, joita
pidämme valekristittyinä, tekisimme varmasti virheitä. Usein pidämme toivottomina
juuri niitä, joita Kristus vetää puoleensa.” -Kristuksen vertaukset, s. 45.
6. Mitä ne tekevät, joita kuvataan lusteeksi?
Matt. 15:8, 9 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on
minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat
ihmiskäskyjä.'"
1 Tim. 6:3-5 Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen,
niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen
kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia
kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden
menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.
”Lusteen kasvaminen vehnän joukossa vetää puoleensa erityistä huomiota. Vilja
asetetaan ankaran arvostelun alle. Tosiaan, joku pinnallinen seuraaja, tai joku, joka
nauttii pahan löytämisestä, saattaisi niittää koko pellon matalaksi. Hän saattaisi
tuomita kylväjän siksi, joka sekoitti pahan siemenen hyvän kanssa pahojen
tarkoitusperiensä edistämiseksi. Juuri näin erheelliset ja tekopyhät, jotka tunnustavat
seuraavansa Jeesusta, tuovat moitetta Kristuksen työlle, ja saattavat maailman
epäilemään Kristukseen liittyviä totuuksia. Niin kuin lusteen läsnäolo haittaa suuresti
kylväjän työtä, niin synti Jumalan miesten keskuudessa turhauttaa, jossain määrin,
Jeesuksen suunnitelmaa pelastaa langennut ihminen saatanan pauloista ja muovata
Sapattikoululäksyt

35

3 neljännes 2016

paatunut ihmissydämen maaperä hyvistä töistä hedelmälliseksi.” -The Spirit of
Prophecy, vol. 2, s. 348, 249.
”Maailmalla ei ole mitään oikeutta epäillä kristinuskon totuuksia sen tähden, että
seurakunnassa on arvottomia jäseniä, eikä kristittyjen pitäisi masentua näistä
valeveljistä.” -Kristuksen vertaukset, s. 46.
Sadon korjuussa
7. Milloin ero vehnän ja lusteen välillä tulee ilmeiseksi?
Mal. 3:18 Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen
välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei häntä palvele.
Matt. 13:39, 40 Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja
leikkuumiehet ovat enkelit. Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on
tapahtuva maailman lopussa.
”Tällä vertauksellaan Kristus ei opeta toisten tuomitsemista ja moittimista vaan
nöyryyttä ja vaatimattomuutta. Ei kaikki peltoon kylvetty ole hyvää viljaa. Ei
seurakuntaan kuuluminen todista ihmisten olevan kristittyjä… ”Luste oli hyvin
vehnän näköistä niin kauan kuin ne molemmat vihersivät, mutta kun laiho vaaleni
leikkuuta varten, arvottomat rikkaruohot eivät enää lainkaan muistuttaneet vehnää,
joka taipui täysien, kypsien tähkiensä painosta... mutta maailman elonleikkuussa
hyvä ja paha eivät vähääkään muistuta toisiaan. Silloin ilmenee, ketkä ovat liittyneet
seurakuntaan mutta eivät Kristukseen.” -Kristuksen vertaukset, s. 47.
8. Mikä on lusteen kohtalo, ja mitä tapahtuu vehälle?
Matt. 13:41-43 Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen
valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja
heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin
vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se
kuulkoon.
Matt. 15:13 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen
Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.
”Kristus itse ratkaisee, ketkä ovat arvolliset pääsemään taivaallisen perheen seuraan.
Hän tuomitsee jokaisen ihmisen tämän sanojen ja tekojen perusteella. Tunnustus ei
paina vaa'assa mitään. Luonne ratkaisee kohtalon… ”Vapahtaja ei puhu mitään ajasta,
jolloin luste muuttuisi vehnäksi. Nisu ja luste kasvavat yhdessä elonleikkuuseen eli
maailman loppuun asti. Silloin luste sidotaan kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu
korjataan Jumalan aittaan.” -Kristuksen vertaukset, s. 47.
Henkilökohtaiseksi tutkisteltavaksi
Kristuksen vertaukset, s. 44-47.
Todistusaarteita osa 1, s. 292-295.
The Ministry of Healing
******
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Tänään luetaan lähetyskertomus Malista
9
Sapattina 27. elokuuta 2016

Seulominen
”Seulominen tulee. Luste täytyy erottaa ajoissa vehnästä. Epäoikeudenmukaisuuden
vallitsemisen takia monen rakkaus kovettuu kylmäksi. On juuri se aika, jolloin
puhtaat ovat vahvimpia” -(Kirje 46, 1887) Last day events, s. 173.
Totisen todistajan sanoman vastaanottaminen tai hylkääminen
1. Mitä seurakunnassa täytyy tapahtua ennen Jeesuksen paluuta? Miksi?
Matt. 3:11, 12 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. Hänellä on viskimensä
kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta
ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."
Amos 9:9 Sillä katso, minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansain seassa,
niinkuin seulalla seulotaan: ei jyvääkään putoa maahan.
”Herra on pian tuleva. Jokaisessa seurakunnassa täytyy tapahtua jalostuminen,
hiominen, sillä joukossamme on jumalattomia miehiä, jotka eivät rakasta totuutta tai
kunnioita Jumalaa.” -(Review and Herald, March 19, 1895) Last Day Events, s. 173.
”Olemme seulonnan ajassa, aikana jolloin kaikki mikä voi järkkyä tulee järkkymään.
Herra ei anna anteeksi niille, jotka tietävät totuuden, mutta eivät tottele hänen
käskyjään sanoin ja teoin.” -Testimonies for the church, vol. 6, s. 332 (1900).
2. Mikä toinen ennustus kertoo suuresta seulonnasta? Milloin seulonta
Profetian Hengen mukaan alkoi?
Hagg. 2:6, 7 Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Vielä vähän aikaa, ja minä liikutan
taivaat ja maan, meren ja kuivan. Ja minä liikutan kaikki pakanakansat, ja kaikkien
pakanakansojen kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo
Herra Sebaot.
Hepr. 12:26, 27 Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut
sanoen: "Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin." Mutta tuo "vielä
kerran" osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan,
että ne, jotka eivät järky, pysyisivät.
”Herra antoi minulle näyn, Tammikuu 26, 1850, johon viittaan.... ”Voimakas
järkkyminen on alkanut, ja se on jatkuva. Jokaisen, joka ei asetu rohkeasti ja
järkkymättömästi totuuden puolelle, jokaisen, joka ei uhraa Jumalalle ja hänen
asialleen, tulee tuo järkkyminen ravistamaan pois. Enkeli sanoi: 'Luuletteko, että
joitakuita pakotetaan uhraamaan? Ei, ei! Uhrauksen pitää olla vapaaehtoista. Pellon
ostaminen vaatii kaiken.” -Hengellisiä kokemuksia, s. 58.
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3. Miksi seulominen tapahtuu?
1 Kun. 18:21 Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte
molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on
Jumala, seuratkaa häntä." Eikä kansa vastannut hänelle mitään.
Ilm. 3:15, 16 Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit
kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen
minä oksentava sinut suustani ulos.
”Lokakuu 20, 1857, Minulle näytettiin Jumalan kansa, ja näin heitä raivoisasti
seulottavan....
”Kysyin näkemäni seulonnan merkitystä, ja minulle näytettiin että sen aiheutti suora
todistus, minkä herätti Totisen Todistajan laodikealaisille antama neuvo. Tämä
vaikuttaa vastaanottajansa sydämeen ja saa hänet kohottamaan tason ja esittämään
suoran totuuden. Jotkut eivät siedä tätä suoraa todistusta. He ryhtyvät vastustamaan
sitä, ja tämä aiheuttaa seulonnan Jumalan kansan keskuudessa.” -Todistusaarteita osa
1, s. 53.
”Yksi asia on varma: Seitsemäinen-päivän adventistit, jotka ottavat asemansa
Saatanan lipun alla luopuvat ensimmäisenä uskostaan Jumalan Hengen todistuksiin
sisällytetyissä varoituksissa ja nuhteissa.” -Selected Messages, vol. 3, s. 84 (1903).
Puhdas seurakunta
4. Mikä on Jumalan tarkoitus seulonnalla?
Room. 12:2, 3 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa
mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja
otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon
teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan
ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.
Fil. 1:9-11 Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi
tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te
Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä
vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja
ylistykseksi.
Dan. 12:10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat
pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset
ymmärtävät.
”Missä on seurakunnan hengellisyys? Missä ovat miehet ja naiset täynnä uskoa ja
Pyhää Henkeä? Minun rukoukseni on: Puhdista seurakuntasi, oi Jumala.... ”Jumala
koettelee kansaansa. Hänellä tulee olemaan puhdas ja pyhä seurakunta. Me emme voi
lukea ihmisten sydämiä. Mutta Herra on antanut keinot pitää seurakunta puhtaana.
Turmeltunut kansa on noussut, joka ei voi elää Jumalan kansan kanssa. He
halveksivat nuhteita, eivätkä suostu tulemaan ojennetuiksi. Heillä oli tilaisuus tietää,
että heidän käymänsä sota oli oikeuttamaton. Heillä oli aikaa katua vääryyksiään;
mutta oma minä oli liian kallisarvoinen kuoletettavaksi. He vaalivat sitä, ja siitä
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kasvoi vahva, ja he erottuivat Jumalaan luottavasta kansasta, jota Hän puhdistaa
itselleen. Meillä kaikilla on syytä kiittää Jumalaa, että on annettu keino pelastaa
seurakunta; sillä Jumalan vihan olisi täytynyt tulla yllemme, jos nämä turmeltuneen
teeskentelijät olisivat pysyneet kanssamme.... ”Seulonta on liikkeellä. Älkäämme
sanoko, pidätä kätesi, oi Jumala. Seurakunta täytyy puhdistaa, ja se tullaan
puhdistamaan.” -Testimonies for the church, vol. 1, s. 99, 100.
5. Jumalan koetellessa kansaansa, miten seulonta etenee?
1 Piet. 4:12 Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille
koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa,
Mal. 3:1-3 Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te
halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen
tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin
kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa
hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten
he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.
”Minulle näytettiin Jumalan kaitselmus kansansa keskuudessa, ja se, että jokainen
koetus, joka jalosti ja puhdisti tunnustautuneita kristittyjä, ilmaisi osan olevan
kuonaa. Puhdas kulta ei aina näy. Jokaisessa uskonnollisessa kriisissä jotkut
lankeavat kiusaukseen. Jumalan seulonta puhaltaa pois ihmisjoukkoja kuin kuivia
lehtiä. Menestys moninkertaistaa uskontunnustajien määrän. Vastustus saa heidät
jättämään seurakunnan. Luokkana heidän henkensä ei ole lujittunut Jumalaan. He
erkanevat meistä, koska he eivät ole osa joukkoamme;
sillä kun vainon
koettelemukset nousevat sanan tähden, monet loukkaantuvat.”
”Vainojen puuttuessa joukkoomme on on ajautunut ihmisiä, jotka näyttävät sopuisilta
ja heidän uskonsa kyseenalaistamattomalta, mutta jotka vainojen koittaessa lähtisivät
luotamme.” -Evangelism, s. 360 (1890).
Viimeinen koetus
6. Mihin koetukseen seulonta päättyy?
Ilm. 13:15-17 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva
puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne
tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat
että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi
ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.
”Aika ei ole kaukana, jolloin tulee koetus jokaiselle sielulle. Pedon merkkiä tullaan
pakottamaan meille. Ne, jotka ovat askel askeleelta taipuneet maallisille
vaatimuksille ja maallisten tapojen mukavuuksille, eivät pidä vaikeana asiana taipua
vallalla oleville voimille, ennemmin kuin alistaa itsensä eristykselle, loukkauksille,
vankilan uhalle, ja kuolemalle. Taistelu on Jumalan käskyjen ja ihmisten käskyjen
välillä. Tänä aikana kulta erotellaan kuonasta seurakunnassa.” -Testimonies for the
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Church, vol. 5, s. 81 (1882).
”Kun Jumalan laki tehdään tyhjäksi, seurakuntaa koettelee kiivaat koettelemukset, ja
nyt arvelemaamme isompi joukko tulee antamaan periksi houkutteleville hengille ja
paholaisten opeille.” -Selected Messages, book 2, s. 368 (1891).
7. Tullaanko useat havaitsemaan uskollisiksi, ja läpäisevätkö he
menestyksellisesti seulonnan ajan?
Room. 11:3-5 "Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun
alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni"? Mutta
mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? "Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta
miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille." Samoin on nyt tänäkin aikana
olemassa jäännös armon valinnan mukaan.
Sef. 3:12, 13 Mutta minä jätän jäljelle sinun keskuuteesi kurjan ja vaivaisen kansan,
ja he luottavat Herran nimeen. Israelin jäännökset eivät tee väärin, eivät puhu
valhetta, eikä heidän suussaan tavata vilpillistä kieltä. Sillä he kaitsevat kaittaviansa
ja makaavat kenenkään peloittelematta.
”Herralla on uskollisia palvelijoita, jotka seulonnan aikana, koetuksen aikana tullaan
tuomaan esille. On arvokkaita ihmisiä, jotka nyt piileskelevät, eivätkä ole
polvistuneet Baalin edessä. Heillä ei ole ollut valoa, joka on loistanut keskitettynä
säteenä teidän yllänne. Mutta, karun ja luotaantyöntävän ulkokuoren alta voi
paljastua aidon Kristityn luonteen puhdas kirkkaus. Päivällä katsomme kohti taivasta,
mutta emme näe tähtiä. Ne ovat siellä, säädettyinä asemiinsa, mutta silmä ei voi
erottaa niitä. Yöllä katsomme niiden aitoa loistetta.” -Christian Service, s. 49.
”Kaukana ei ole aika, jolloin jokaiselle sielulle tulee koetus.... Tänä aikana kulta
tullaan erottamaan kuonasta seurakunnassa. Aito jumalisuus tullaan selkeästi
erottamaan pintakiillosta. Moni tähti, jota olemme ihailleet sen kirkkauden tähden,
tulee häviämään pimeyteen. Pilven lailla akanat tulevat lentämään tuulen mukana,
jopa paikoista, joissa näemme vain puhdasta vehnää. Kaikki, jotka ottavat itselleen
pyhäkön esineet, mutta eivät ole puettuina Kristuksen vanhurskauteen, tulevat
ilmestymään oman alastomuutensa häpeässä.” -Testimonies for the Church, vol. 5, s.
80, 81.
Henkilökohtaiseksi tutkisteltavaksi
Last Day Events, kappale 12
*****
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Lähetyskertomus Malista
Luettavaksi sapattina 27. elokuuta 2016
Erikoissapattikolehti tarkoitusta varten kerätään 3. syyskuuta 2016
Ps. 126:5, 6 Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun
kylvösiemenen vievät; he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat.
Malin tasavalta on suhteellisen iso sisämaan valtio Luoteis-Afrikassa, ja sen
naapurivaltioita on Algeria pohjoisessa, Mauritania lännessä, Niger idässä ja Guinea,
Norsunluurannikko ja Burkina Faso etelässä. Maa kattaa yli 1,24 miljoonaa
neliökilometriä, ja siellä asuu noin 14,5 miljoonaa asukasta. Paikallisten kielten,
kuten fulani, lisäksi maan virallinen kieliä on ranskan kieli.
Mali oli aikanaan osa kolmesta Länsi-Afrikan valtiosta, jotka hallitsivat Saharan
halki kulkevaa kauppaa. Sen huippuaikoina, 1300-luvulla, Malin valtakunta kattoi
lähes kaksi kertaa nykyisen Ranskan kokoisen alueen, ja ulottui Afrikan
länsirannikolle. 1800-Luvun lopulla Ranska otti Malin hallintaansa, tehden siitä osan
Ranskalaista Sudania. Kuitenkin 1960 luvulla Mali julistautui itsenäiseksi valtioksi.
Pitkän yhden puolueen valtakauden jälkeen, vallankaappaus vuonna 1991 johti uuden
perustuslain kirjoittamiseen.
Maan talous keskittyy maatalouteen, kalastukseen ja kaivostoimintaan; se on
kolmanneksi suurin kullan ja suolan tuottaja. Noin puolet väestöstä elää
kansainvälisen köyhyysrajan alapuolella, mikä on 1,25 Yhdysvaltain dollaria
päivässä. Melkein 90 prosenttia maan väestöstä on muslimeja (Lähinnä sunni- ja
ahmaddiya-muslimeja), noin 5 prosenttia on kristittyjä (joista noin kaksi kolmannesta
on roomalaiskatolisia), ja jäljelle jäävät 5 prosenttia noudattavat alkuperäisiä tai
perinteisiä henkioppeja. Vuoden 1991 perustuslaki asetti Malin demokraattiseksi,
monipuolueiseksi valtioksi ja antaa uskonnonvapauden, jota hallitus pääsääntöisesti
kunnioittaa.
Muutama vuosi sitten nykyinen totuus astui Maliin kansainvälisen seitsemännen
päivän adventistien uskonpuhdistusliikkeen, kristityn Veljen Gadoroxin kautta, joka
tuli Ghanasta. Myöhemmin lähetystyö Malissa voimistui, kun pääkonferenssi pyysi
pastori Mohammed Inusahia Beninistä jatkamaan toimintaa. Huhtikuussa 2014 hän
kastoi kaksi ensimmäistä sielua Malissa, ja useammatkin ovat tulleet uskoon ja
liittyneet seurakuntaan. Työ tällä uudella lähetystyön alueella on vielä vasta aluillaan,
joten se tarvitsee teidän rukouksenne sekä taloudellisen tukenne. Suurin tarpeemme
on paikka Jumalan palvelukselle ja kotipaikalle. Nykyisellään taloa vuokrataan
palveluita vastaan; mutta Malin väestön halveksuessa kotikirkkoja, sovelias rakennus
on välttämätön Jumalan asian kasvamiselle.
Lisäksi, koska Malissa on hallitsevana uskontona islam, pääkonferenssi haluaisi
pyrkiä keskitettyihin tuloksiin käyttämällä muslimeihin suunnatun materiaalin
julkaisemista. Siten teidän osallistumisenne on tässä asiassa hyvin tärkeää. Kuka
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tahansa ei voi matkustaa sellaisiin maihin työskentelemään, mutta jokainen voi tukea
lahjoillaan niitä, joilla on kykyjä ja mahdollisuuksia tehdä niin. Erikoissapattikolehti
ensi viikolla antaa siihen täydellisen mahdollisuuden. Pohtiessasi, miten uskovien
kanssa täytät evankeliumin työn tarpeita Malissa, muista nämä innoitetut sanat: ”Ja
tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi
kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” ”Kuka siis on se uskollinen ja
ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta
palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka hänen
herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!” Matteus 24:14, 45, 46.
”Jumala on tehnyt ihmisistä taloudenhoitajiaan. Hän on uskonut heidän hoitoonsa
omaisuutta, jolla hän toivoo heidän levittävän evankeliumia. Ja omaisuutensa
uskollisille hoitajille hän uskoo yhä enemmän hoidettavaa. Herra sanoo: »Minä
kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat» (1 Sam. 2:30). »Iloista antajaa Jumala
rakastaa», ja lupauksensa mukaan hän siunaa kansaansa, kun se kiitollisin mielin tuo
hänelle uhrilahjansa, »ei surkeillen eikä pakosta». »Tuokaa täydet kymmenykset
varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua,
sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille
siunausta ylenpalttisesti» (Mal.3: 10). ”
Olkoot Jumalan rikkaat siunaukset mukana uhrauksessanne Hänen asiallensa.
Parmenas N. Shirima - Afrikan osaston johtaja
*****
Erikoissapattikolehti
Jumalan siunausta avokätisille lahjoillenne arvokkaiden sielujen pelastamiselle!
10
Sapattina 3. syyskuuta 2016

Yksi pää, yksi ruumis
Pää ja jäsenet
1. Kuka on hengellisen ruumiin pää?
Kol. 1:18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen
kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
Ef. 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme
häneen, joka on pää, Kristus,
”... Kristus on seurakunnan Pää ja tuon salaperäisen ruumiin Vapahtaja?” ”»Kristus
on jokaisen miehen pää.» Jumala, joka on asettanut kaikki Hänen jalkainsa alle, on
»antanut Hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on Hänen ruumiinsa, Hänen
täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää». 1 Kor. 11:3; Ef. 1: 22, 23. Seurakunta on
rakennettu Kristukselle, joka on sen perustus, sen on toteltava Kristusta johtajanaan.
Sen ei tule luottaa ihmiseen eikä olla ihmisen hallittavana.” -Aikakausien toivo, s.
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397.
2. Ketkä ovat ruumiin jäsenet?
Ef. 1:22, 23 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken
pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki
kaikissa täyttää.
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;
”Me olemme jäseniä Hänen salaperäisessä ruumiissaan. Hän on pää, halliten kaikkia
ruumiin jäseniä.” -Testimonies for the Church, vol. 5, s. 731.
”Varhaisessa kristillisessä seurakunnassa noudatettu järjestys auttoi sitä etenemään
vakaasti, ikään kuin kurinalaisena, Jumalan sota-asuun sonnustautuneena
sotajoukkona. Uskovien ryhmät, vaikka olivatkin hajallaan laajalla alueella, olivat
kaikki saman yhteisön jäseniä; ne kaikki toimivat keskinäisessä yksimielisyydessä ja
yhteisymmärryksessä.” -Apostolien teot, s. 74.
”Joka minun tyköni tulee, häntä minä en suinkaan heitä ulos. Kaikki, jotka haluavat,
voivat tulla sovitetuiksi Jumalan kanssa ja saada iankaikkisen elämän. Teille,
opetuslapsilleni, uskon tämän armon sanoman. Se on ensin julistettava Israelille,
sitten kaikille kansoille, kielille ja kansanheimoille. Se on julistettava juutalaisille ja
pakanoille. Kaikki, jotka uskovat, on koottava yhteen seurakuntaan.” -Aikakausien
toivo, s. 787.
Riippuvaisuus
3. Mikä suhde on ihmisen jäsenten välillä? Voiko toinen olla olemassa ilman
toista, tai toimia itsenäisesti ilman muuta ruumista?
1 Kor. 12:14-21 Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos
jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi
ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu
ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi
silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti?
Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin hän on
tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi?
Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa
kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En tarvitse teitä."
”Vertaamalla seurakuntaa ihmisruumiiseen apostoli sattuvasti havainnollisti sitä
läheistä ja sopusointuista yhteyttä, jonka tulisi vallita kaikkien Kristuksen
seurakunnan jäsenten kesken.” -Apostolien teot, s. 241.
”Ei ainoakaan ruumiin elin voisi elää, jos se rajoittuisi palvelemaan vain itseään. Ellei
sydän lähettäisi elämänantavaa verta jäseniin ja päähän, se menettäisi nopeasti
voimansa. Kuten veri meissä, niin Kristuksen rakkaus hajaantuu Hänen salaperäisen
ruumiinsa jokaiseen osaan. Me olemme toistemme jäseniä, ja sielu, joka kieltäytyy
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jakamasta toisille, menehtyy.” -Aikakausien toivo, s. 401.
4. Niin kuin ihmisen aineellisen ruumiin jokaisella ruumiinosalla on tietty rooli,
miten seurakunnan jäsenet toimivat osana seurakunnan ruumista?
1 Kor. 12:4-13 Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat
ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta
Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan Hengen
ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat,
toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa
Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen
lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella
henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta
kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.
Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet,
vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; sillä me olemme kaikki
yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia,
orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.
”Köynnöksellä on monta haaraa, mutta vaikka kaikki haarat ovat erilaisia, ne eivät
kiistele keskenään. Moninaisuudessa on yksimielisyys. Kaikki haarat saavat
voimansa yhdestä lähteestä. Tämä on kuvaus ykseydestä jonka tulisi vallita
Kristuksen seuraajien kesken. Kaikissa erilaisissa töissään heillä kaikilla on vain yksi
Pää. Sama henki, eri tavoin, työskentelee heidän kauttaan. Toiminta on
sopusointuista, vaikka lahjat vaihtelevat. Tutki tätä kappaletta. Näet siitä, että
ihminen, joka todella on yhdistynyt Kristukseen ei ikinä toimi kuin olisi kokonainen
yksistään.... ”Seurakunnan täydellisyys ei ole kaikkien yhdenkaltaisuuden varassa.
Jumala kutsuu jokaista ottamaan oman paikkansa, seisomaan paikallaan ja tekemään
työn, joka hänelle on annettu hänelle annettujen kykyjen mukaan.” -(Kirje 19, 1901)
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, s. 1090.
Yhdistettynä köynnökseen
5. Mikä on ehdottoman tärkeää, jotta ihminen kantaisi hedelmää? Miten
Jumalan kansa voi yksistään paeta viimeisten päivien turmeltuneisuutta ja
jumalattomuutta?
Joh. 15:4-6 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa
hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se
kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
”Hillittömimmät ja turmeltuneimmat ovat näiden saatanallisten henkien suuresti
imartelemia. He uskovat näiden olevan kuolleiden ystäviensä henkiä ja ovat lihallisen
mielensä turhaan paisuttamia. He eivät 'pitäydy Häneen, joka on pää ja josta koko
ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua'
(Kol. 2:19), vaan kieltävät Hänet, jolta tulee voimaa ruumiiseen, jotta jokainen jäsen
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kasvaisi Jumalan antamaa kasvua.... ”Tyhjää järkeisoppia. Ruumiin jäsenet ovat pään
valvonnassa. Spiritistit syrjäyttävät Pään ja uskovat, että kaikkien ruumiin jäsenten
täytyy itse toimia ja että määrätyt lait johtavat niitä kehityksen tietä täydellisyyteen
ilman päätä.... ”Kristus on meidän voimamme lähde. Hän on viinipuu, ja me olemme
oksat. Meidän on saatava ravintoa elävästä viinipuusta. Jos jäämme vaille tuon
viinipuun voimaa ja ravintoa, olemme kuin ruumiin jäsenet ilman päätä ja juuri siinä
tilassa, missä Saatana toivoo meidän olevan voidakseen hallita meitä mielensä
mukaan.” -Todistusaarteita osa 1, s. 89, 90.
Itsenäisyyden henki
6. Minkälaista henkeä Saatana välittää niille, joilla ei ole vakaata uskoa
Jeesukseen?
Hepr. 10:25 älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien
on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette
tuon päivän lähestyvän.
Sananl. 11:14 Missä ohjausta ei ole, sortuu kansa, mutta neuvonantajain runsaus tuo
menestyksen.
”Jotkut pitävät kaikkia järjestyksen luomiseen tähtääviä pyrkimyksiä vaarallisina –
henkilökohtaisen vapauden rajoituksina ja sen vuoksi pelättävänä kuin paavinvalta.
Nämä eksytetyt sielut katsovat hyveelliseksi kerskata vapaudestaan ajatella ja toimia
itsenäisesti. He julistavat, etteivät vastaanota kenenkään mielivaltaisia päätöksiä,
etteivät ole vastuussa kenellekään. Minulle on selitetty, että saatanalla on erityisenä
pyrkimyksenä johdattaa ihmiset ajatukseen, että Jumala on mielissään, jos he
valitsevat itse oman tiensä olematta riippuvaisia veljiensä neuvoista.... ”Jotkut ovat
esittäneet ajatuksen, että aikojen lopun lähestyessä jokainen Jumalan lapsi toimisi
irrallaan kaikista uskonnollisista organisaatioista. Herra on kuitenkin selittänyt
minulle, ettei tällainen irrallisuus tule tässä työssä kysymykseen.... Ja jotta Herran työ
edistyisi terveesti ja vakaasti, hänen kansansa on hakeuduttava yhteen.... ”Jos ihmiset
kantavat Kristuksen iestä, he eivät voi vetää eri suuntiin; he vetävät samaan suuntaan
kuin Kristus.” -Todistusaateita osa 3, s. 395, 396.
Herran ehtoollinen
7. Mikä toimitus yhdistää sielun Jumalaan, Kristukseen ja hengellisen perheen
jäseniin?
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 asetti tämän toimituksen, jotta se puhuisi sydämellemme Jumalan
rakkaudesta, joka on ilmaistu meidän hyväksemme. Meidän sielumme ja Jumalan
välillä ei voi olla yhteyttä muutoin kuin Kristuksen kautta. Kristuksen rakkauden
täytyy saada vahvistaa ja lujittaa veljien välinen yhteys ja rakkaus. … Kun usko
tutkistelee Herramme suurta uhria, sulautuu sielu Kristuksen hengelliseen elämään.
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Uskova saa hengellistä voimaa jokaisesta ehtoollisesta. Tämä toimitus muodostaa
elävän yhteyden, joka liittää uskovan Kristukseen ja samalla myös Isään. Se
muodostaa erikoisessa mielessä yhdyssiteen Jumalan ja Hänestä riippuvien
ihmisolentojen välillä.” ST. s. 639,640.
*****
11
Sapattina 10.syyskuuta 2016

Jumalan jäännöskansa
”Jumalan jäännöskansan, joka seisoo maailman edessä uskonpuhistajina, tulee
osoittaa Jumalan lain olevan kaiken kestävän uudistuksen perusta, ja että neljännen
käskyn sapatti on seisova luomisen muistona, pysyvänä muistutuksena Jumalan
voimasta. Heidän tulee seistä selkeässä linjassa ja esittää, kuinka välttämätöntä on
totella kaikkia kymmenen käskyn määräyksiä. Kristuksen rakkauden pakottamina he
tekevät yhteistyötä Hänen kanssaan rakentaessaan autiomaita. He ovat halkeamain
muuraajia, teitten korjaajia maan asuttamiseksi.” -Confict and Courage, s. 269.
Jäännös Vanhassa Testamentissa ja Jeesuksen aikaan
1. Mitä voimme todeta niiden ihmisten määrästä, jotka olivat uskollisia
Jumalalle Vanhan Testamentin aikaan.
2 Kun. 19:31 Sillä Jerusalemista lähtee kasvamaan jäännös, pelastunut joukko
Siionin vuorelta. Herran kiivaus on sen tekevä.
Jes. 10:22 Sillä vaikka sinun kansasi, Israel, olisi kuin meren hiekka, on siitä
palajava ainoastaan jäännös. Päätetty on hävitys, joka tulee, vanhurskautta
tulvillaan.
”Miten Jumala kutsui Israelin, miten se menestyi ja epäonnistui, miten se pääsi
jälleen Jumalan suosioon, miten he hylkäsivät viinitarhan Mestarin ja miten lopulta
melkoinen jäännös tulee toteuttamaan aikakausien suunnitelman ja itse kokemaan
kaikkien liiton lupausten täyttymyksen.... ”Hänen tehtävänsä ei jäisi kokonaan
tuloksettomaksi.... Jumalallisen tarkoituksen vihdoin täyttyessä saataisiin nähdä
lopulliset tulokset hänen vaivannäöstään ja kaikkien Jumalan uskollisten
sanansaattajien ponnistuksista. Jäännös olisi pelastettava. Jotta tämä aikaansaataisiin,
oli varoittavia ja vetoavia sanomia julistettava kapinoivalle kansakunnalle....”
-Profeetat ja kuninkaant, s. 15, 214.
2. Minkälainen tämän jäännöksen tila oli Jeesuksen päivinä?
Joh 3:32 Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustansa
ei kukaan ota vastaan.
Luuk. 12:32 Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi
antaa teille valtakunnan.
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”Johanneksen opetuslapset olivat sanoneet, että kaikki ihmiset menevät Kristuksen
luo, mutta Johannes, jolla oli selvempi näkemys, sanoi: »Hänen todistustansa ei
kukaan ota vastaan.» Harvat olivat valmiit vastaanottamaan hänet syntisten
Vapahtajana.... 159 160
”Vapahtaja tiesi, että Hänen henkilökohtainen työnsä maan päällä pian päättyisi, ja
että harvat vastaanottaisivat Hänet Lunastajanaan.” -Aikakausien toivo, s. 159, 160,
355.
”Jeesus, taivaan Majesteetti, Hän, joka oli tasavertainen Jumalan kanssa, oli
maailmassa kolmekymmentäkolme vuotta, ja silti vain muutama tunnusti Hänen
jumalallisen luontonsa.” -Selected Messages, kirja 1, s. 69.
Meidän päivinämme
3. Tänään, miljoonien eläessä maan päällä, minkälaisena Jumalan kansaa
pidetään?
Room. 9:27 Mutta Esaias huudahtaa Israelista: "Vaikka Israelin lapset olisivat
luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös.
”Verrattuna maailman miljooniin asukkaisiin Jumalan kansa on oleva, kuten se on
aina ollut, piskuinen lauma. Mutta jos se puolustaa sitä totuutta, joka on ilmoitettu
hänen sanassaan, Jumala on oleva sen turva. Se saa seistä Kaikkivaltiaan suuren
kilven suojassa. Jumala on aina enemmistö. Kun viimeisen pasuunan ääni tunkeutuu
kuolleiden vankihuoneeseen ja vanhurskaat astuvat esiin riemuiten ja huudahtavat:
»Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?» (1 Kor. 15: 55)
— niin seistessään silloin Jumalan rinnalla, Kristuksen rinnalla, enkelien rinnalla ja
kaikkina aikoina eläneiden kuuliaisten ja uskollisten rinnalla Jumalan lapset
muodostavat suuren enemmistön.” -Apostolien teot, s. 452
4. Mikä on tunnusomaista Jumalan jäännökselle?
Ilm. 12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen
jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
Ilm. 14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja
Jeesuksen uskon.
1 Tess. 1:9, 10 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän
tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää
ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt
kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.
”»Sinä päivänä Israelin jäännös» ja »Jaakobin heimon pelastuneet totuudessa
turvautuvat Herraan, Israelin Pyhään» (Jes. 10: 20). On oleva niitä, jotka iloiten
ottavat vastaan »kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille»
julistettavan sanoman: »Peljätkää Jumala a ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen
tuomionsa hetki on tullut.» He luopuvat jokaisesta epäjumalasta, joka sitoo heitä
maahan, ja kumartavat »häntä, joka on tehnyt taivaan ja maa n ja meren ja vetten
lähteet». He irrottautuvat jokaisesta esteestä ja seisovat maailman edessä Jumalan
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armon muistomerkkeinä. He noudattavat jumalallisia vaatimuksia, ja sekä enkelit että
ihmiset tuntevat heidät niiksi, jotka ovat pitäneet »Jumalan käskyt ja Jeesuksen
uskon» (Ilm. 14: 6,7,12).” -Profeetat ja kuninkaat, s. 208, 209.
Pieni, uskollinen jäännös loppuun asti
5. Miten ihmisten silmissä pieni vähemmistö tulee lopun aikana kolmen enkelin
sanoman julistamisen työaseeksi?
Sef. 3:12, 13 Mutta minä jätän jäljelle sinun keskuuteesi kurjan ja vaivaisen kansan,
ja he luottavat Herran nimeen. Israelin jäännökset eivät tee väärin, eivät puhu
valhetta, eikä heidän suussaan tavata vilpillistä kieltä. Sillä he kaitsevat kaittaviansa
ja makaavat kenenkään peloittelematta.
”Korkea asema ei tee meistä arvokkaita Jumalan silmissä. Ihmisen mittana on hänen
antautuneisuutensa ja uskollisuutensa Jumalan tahdon toteuttamisessa. Jos Jumalan
jäännöskansa vaeltaa hänen edessään nöyryydessä ja uskossa, hän toteuttaa sen
välityksellä iankaikkisen aivoituksensa auttaen sitä toimimaan sopusointuisessa
yhteistyössä Jeesuksessa olevan totuuden julistamiseksi maailmalle. Hän käyttää
hyväkseen kaikkia – miehiä, naisia ja lapsia – saattaessaan valkeuden loistamaan
maailmalle ja kutsuessaan esiin kansan, joka on uskollinen hänen käskyilleen. Sen
uskon kautta, jolla hänen kansansa uskoo häneen, Jumala tekee tiettäväksi
maailmalle, että hän on totinen Jumala, Israelin Jumala.” -Todistusaarteita osa 3, s.
410, 411.
6. Miten Raamattu selittää sen tosiseikan, että tulee aina olemaan vain jäännös,
vaikka suurelle määrälle ihmisiä on kerrottu totuudesta, ja heitä on kutsuttu
ulos Babylonista?
Apt. 28:26, 27 sanoen: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa
älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän
kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet,
että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään
eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.'
Joh. 3:19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset
rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
Ilm. 2:7 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka
voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.'
”Ihmisen henkilökohtaisen vastuun aiheen ymmärtävät vain harvat; ja silti se on
kaikkein tärkein seikka. Jokainen meistä voi joko totella ja elää, tai voimme rikkoa
Jumalan lakia, uhmata Hänen arvovaltaansa, ja saada asiaankuuluvan rangaistuksen.
Sitten jokaiselle sielulle tulee voimalla kysymys: tottelenko ääntä taivaasta,
kymmentä Siinailla lausuttua käskyä, vai menenkö joukon mukana, joka tallaa
jalkoihinsa tämän hehkuvan lain? Niille, jotka rakastavat Jumalaa, on suurin ilo pitää
Hänen käskynsä, ja tehdä asioita, jotka ovat miellyttäviä hänen silmissään. Mutta
luonnollinen sydän vihaa Jumalan lakia ja sotii sen pyhiä vaatimuksia vastaan.
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Ihmiset sulkevat sielunsa jumalalliselta valolta, kieltäytyen vaeltamasta siinä sen
loistaessa heidän ylleen. He uhraavat sydämen puhtauden, Jumalan suosion, ja
toivonsa taivaasta, itsekkään tyydytyksen tai maallisen edun saavuttamisen tähden.”
-Selected Messages, kirja 1, s. 216.
”Kristus näki, miten lujan otteen synti oli saanut ihmissydämeen ja miten harvat
halusivat vapautua sen vallasta. Hän tiesi, että ilman Jumalan apua ihmiskunta
joutuisi kadotukseen, ja Hän näki monen tuhoutuvan, vaikka apua oli runsaasti
saatavissa.” -Aikakausien toivo, s.725.
7. Mikä tulee olemaan Jumalan jäännöksen palkinto – niiden, jotka rakastavat
Jumalaa ja pitävät Hänen käskynsä, ja jotka ovat uskollisia loppuun saakka?
Matt. 24:13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
Ilm. 3:10-12 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin
minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli
koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian;
pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä
teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä
kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden
Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden
nimeni.
Kristuksen todelliset opetuslapset seuraavat häntä ankarien ristiriitojen läpi. He
kokevat kieltäymystä ja kohtaavat katkeraa pettymystä, mutta tämä opettaa heille
synnin tuottaman syyllisyyden ja murheen, ja he ymmärtävät kammoksua sitä.
Osallisena Kristuksen kärsimyksistä he tulevat vääjäämättömästi osallisiksi hänen
kirkkaudestaan. Pyhässä näyssä profeetta näki Jumalan jäännösseurakunnan
lopullisen voiton....”; he palvelivat häntä älyllä ja sydämellä; ja nyt hän voi kirjoittaa
nimensä heidän »otsaansa».” -Apostoline teot, s. 452.
Henkilökohtaiseksi tutkisteltavaksi
Jes. 11:11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen
itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa,
Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla.
Jes. 49:6 hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa
ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut
pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.
”Olkoonpa seurakunta vaikka maan köyhin ja vailla kaikkea ulkonaista
viehättävyyttä, mutta jos sen jäsenillä on Kristuksen luonteen periaatteet, heillä on
myös sydämessään hänen ilonsa. Enkelit yhtyvät heidän Jumalanpalveluksiinsa.
Kiitollisista sydämistä kohoaa ylistys ja kiitos Jumalan luo suloisena uhrina.”
-Kristuksen vertaukset, s. 219.
”Olen rohkaistu ja siunattu ymmärtäessäni, että Israelin Jumala ohjaa yhä kansaansa,
ja että Hän tulee olemaan heidän kanssaan, aina loppuun saakka.” -Selected
Sapattikoululäksyt

49

3 neljännes 2016

Meswsages, kirja 2, s. 406 (1913).
Testimonies for the Church, vol 3. s. 255, 256.
Early Writings, s. 66.
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Israelin historia, varoitus Jumalan kansalle
nykyaikana
”Näinä viimeisinä päivinä Jumalan kansa joutuu samoille vaaroille alttiiksi kuin
muinainen Israel. Ne, jotka eivät ota vastaan Jumalan antamia varoituksia, joutuvat
samoihin vaaroihin kuin muinainen Israel, eivätkä he pääse rauhaan. Muinainen
Israel kärsi vitsauksista pyhittämättömästä sydämestään ja alistamattomasta
tahdostaan johtuen. Heidän viimeinen hylkäämisensä kansana oli heidän oma
uskonpuutteensa, itsevarmuutensa, katumattomuutensa, mielen sokeutensa ja
sydämen kovuutensa tulos. Heidän historiassaan meillä on varoitusmerkki nostettuna
suoraan eteemme.” -Last Day Events, s. 60.
Punaisen meren ylittäminen
1. Vaihtelevina aikoina, minkä käskyn Jumala on antanut kansalleen, etenkin
valtavien vaikeuksien edessä?
Moos. 2. 14:10, 15 Ja kun farao oli lähellä, nostivat israelilaiset silmänsä ja näkivät,
että egyptiläiset olivat tulossa heidän jäljessänsä. Silloin israelilaiset peljästyivät
kovin ja huusivat Herraa… Ja Herra sanoi Moosekselle: "Miksi huudat minulle?
Sano israelilaisille, että he lähtevät liikkeelle.
Hepr. 11:29 Uskon kautta he kulkivat poikki Punaisen meren ikäänkuin kuivalla
maalla; jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat.
Jes. 30:31 Sillä Herran äänestä peljästyy Assur. Hän lyö vitsalla.
”Tähän sisältyy suuri opetus kaikille ajoille. Kristityn elämä on usein vaaran alaista,
ja velvollisuuden täyttäminen näyttää vaikealta. Mielikuvitus näkee vain edessä
uhkaavan tuhon ja takana orjuuden tai kuoleman. Kuitenkin Jumala lausuu selvästi:
»Käy eteenpäin.» Meidän pitäisi totella tätä käskyä, vaikkemme näkisikään eteemme
pimeässä ja vaikka olisimmekin jo astuneet kylmään veteen. Etenemisemme esteet
eivät väisty niin kauan kuin emmimme ja epäilemme. Ne jotka aikovat totella vasta
sitten kun ei enää ole mitään epävarmuutta eikä epäonnistumisen tai tappion vaaraa,
eivät tottele koskaan. Epäusko kuiskaa: »Odottakaamme kunnes esteet poistuvat ja
näemme selvästi eteemme.» Mutta usko kehottaa meitä rohkeasti etenemään toivoen
kaiken ja uskoen kaiken.” -Patriarkat ja profeetat, s. 267.
Taivaallinen Kaanaa näköpiirissä
2. Minkä varoituksen apostoli Paavali antaa?
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1 Kor. 10:1-6 Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme
olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen
Mooseksen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat
kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä
seurasi; ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt,
koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille,
että me emme pahaa himoitsisi, niinkuin he himoitsivat.
”Israelin erämaan vaelluksen vaiheet merkittiin muistiin opetukseksi Jumalan Israelin
ajan loppuun asti. Kertomus siitä miten Jumala kohteli noita erämaan vaeltajia heidän
siirtyillessään milloin minnekin, heidän kärsiessään nälkää, janoa ja väsymystä sekä
kokiessaan hänen ihmeellisesti auttavaa voimaansa, oli täynnään hänen kansalleen
kaikkina aikoina soveltuvia varoituksia ja opetuksia. Heprealaisten vaihtelevat
kokemukset valmensivat ja kouluttivat heitä luvattua Kanaanin kotiaan varten.
Jumala toivoisi kansansa näinä päivinä kertaavan nöyrin ja opinhaluisin mielin
muinaisen Israelin läpikäymiä vaikeuksia, jotta niistä saadut opetukset auttaisivat
heitä valmistautumaan taivaallista Kanaania varten.” Patriarkat ja profeetat, s. 270.
”Israelin lasten historia on kirjoitettu varoitukseksi ja opiksi niille, joille lopun ajat
koittavat. Niiden, jotka seisovat vakaasti uskossaan näinä viimeisinä päivinä, ja
viimein pääsevät taivaalliseen Kanaanin maahan, täytyy kuunnella Jeesuksen
Kristuksen varoituksen sanoja Israelilaisille. Nämä opetukset annettiin seurakunnalle
erämaassa tutkisteltavaksi ja opittavaksi Jumalan kansalle halki sukupolvien
ikuisuuksiin saakka. Jumalan kansan kokemus erämaassa tulee olemaan Hänen
kansansa kokemus näinä aikoina. Totuus on kaikkina aikoina suojana niille, jotka
pitävät lujasti kiinni uskosta, joka kerran on pyhille annettu.” -Manuscript 110,
August 6, 1899, ”The UnfaithfulHusbandmen”) The Upward Look, s. 232.
Mooseksen synti
3. Mikä oli Mooseksen synnin seuraus hänen loukatessaan Jumalaa? Miksi Hän
jatkaa kansansa kurittamista vielä nykyäänkin?
4. Moos. 21:9 Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä
käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon.
Joh. 3:14-17 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen
Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei
Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten,
että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
”Israelin tuli saada tärkeä opetus korkealle kohotetusta vaskikäärmeestä. He eivät itse
voineet estää puremahaavoissaan olevaa myrkkyä vaikuttamasta kuolettavasti. Vain
Jumala kykeni parantamaan heidät. Mutta heidän oli uskottava siihen apuun, jonka
hän oli järjestänyt heille. Heidän oli katsottava jäädäkseen eloon. Jumala hyväksyi
heidän uskonsa, ja katsomalla käärmeeseen he ilmaisivat uskovansa.... ”Kansa tiesi
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hyvin, ettei vaskikäärme sinänsä voinut aikaansaada mitään muutosta niissä jotka
katsoivat siihen. Parantava voima tuli yksin Jumalalta. Hän vain viisaudessaan valitsi
voimalleen tällaisen ilmaisutavan. Näin yksinkertaisella tavalla kansa saatiin
käsittämään, että tämä ahdinko oli sen omien syntien seurausta. Heille selvisi myös,
että niin kauan kuin he tottelivat Jumalaa, ei ollut mitään syytä pelkoon, sillä hän
pitäisi heistä huolen.... ”Vaikkei syntinen voikaan pelastaa itseään, hänen on
kuitenkin tehtävä jotakin pelastuakseen. »Sitä, joka minun tyköni tulee», sanoo
Kristus, »minä en heitä ulos» (Joh. 6: 37). Mutta meidän täytyy tulla hänen luokseen.
Ja kun kadumme syntejämme, meidän on uskottava, että hän ottaa meidät vastaan ja
antaa anteeksi. Usko on Jumalan lahja, mutta meidän on itse käytettävä sitä. Usko on
käsi, jolla sielu tarttuu jumalallisiin suopeuden ja armon tarjouksiin.” -Patriarkat ja
profeetat, s. 412, 413.
Lankeemus Jordanilla
5. Minkä vakavan synnin Israel teki Sittimissä? Mitä Jumala neuvoi kansaansa
olemaan tekemättä heidän ollessaan Jordanilla, mitä neuvoa on hyvä soveltaa
tänäkin päivänä?
4. Moos. 25:1 Niin Israel asettui Sittimiin. Ja kansa rupesi irstailemaan Mooabin
tyttärien kanssa.
5. Moos. 7:2, loppuosa, 3, 4 älä tee liittoa heidän kanssansa äläkä osoita heille
armoa. Älä lankoudu heidän kanssansa; älä anna tyttäriäsi heidän pojillensa äläkä
ota heidän tyttäriänsä pojillesi vaimoiksi. Sillä he viettelevät sinun poikasi
luopumaan minusta ja palvelemaan muita jumalia; ja silloin Herran viha syttyy teitä
kohtaan, ja hän hävittää sinut nopeasti.
2 Kor. 6:14-16. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien
kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on
valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä
yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen
Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli,
niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään
ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."
”Seurustelu epäjumalain palvojien kanssa ja osallistuminen heidän juhlamenoihinsa
sai heprealaiset rikkomaan Jumalan lain ja hänen rangaistuksensa kohtaamaan
kansaa. Samoin saatanan onnistuu nykyäänkin parhaiten vietellä Kristuksen seuraajia
syntiin saattamalla heidät seurustelemaan jumalattomien kanssa ja yhtymään heidän
huveihinsa. »Sen tähden: 'Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo
Herra, älkääkä saastaiseen koskeko» (2 Kor. 6:17). Jumala vaatii kansaansa nykyään
yhtä tarkoin kuin muinoin Israeliakin karttamaan maailmaa, sen tapoja ja periaatteita.
Ja tämä ero tapahtuukin aivan pakosta, jos he vain uskollisesti noudattavat hänen
sanansa opetuksia.” -Patriarkat ja profeetat, s. 440, 441
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Aakanin synti
6. Minkä muinaisen Israelin kokemuksen Jumalan kansa kokee uudelleen, jos
he eivät vaella viattomuudessa?
Hepr. 3:12-14 Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen
sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehoittakaa toisianne joka
päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin
pettämänä paatuisi; sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain
pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti.
”Aakanin synti tuotti onnettomuutta koko kansalle. Yhden miehen synnin tähden
koko seurakunta joutuu Jumalan epä- suosioon, kunnes rikkomus otetaan selville ja
poistetaan. Sitä vaikutusta, jota seurakunnan tulee eniten pelätä, eivät jätä avoimet
vastustajat, epäuskoiset eivätkä pilkkaajat vaan ne Kristuksen seuraajat, jotka eivät
elä tunnustuksensa mukaisesti. Nämä ne estävät Jumalaa siunaamasta Israelia ja
heikentävät hänen kansaansa… ”Kun seurakunta on vaikeuksissa, kun se kylmenee ja
rappeutuu hengellisesti, niin että Jumalan viholliset pääsevät voitolle, silloin ei ole
syytä ruveta kädet ristissä valittelemaan sen onnetonta tilaa, vaan ryhtykööt sen
jäsenet tiedustelemaan leiristä mahdollista Aakania. Nöyrin ja sydäntä tutkistelevin
mielin koettakoon kukin saada selville ne salatut synnit, jotka estävät Jumalan
läsnäolon.” -Patriarkat ja profeetat, s.479.
Uskollinen koetuksessa
7. Lopun lähestyessä, mikä Danielin ja hänen ystäviensä kokemus innoittaa
Jumalan kansaa kohtaamaan koetukset, jotka ovat aivan edessämme?
Dan. 3:17, 18 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."
Dan. 6:8, 22 Nyt, kuningas! Säädä kielto ja kirjoita kirjoitus, jota meedialaisten ja
persialaisten peruuttamattoman lain mukaan ei voida muuttaa." … Minun Jumalani
on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin etteivät ne ole minua
vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä, enkä minä
ole sinuakaan vastaan, kuningas, rikosta tehnyt."
”Jumalan kansalta vaaditaan edessä olevan ahdingon aikana järkkymätöntä uskoa.
Hänen lastensa täytyy ilmoittaa, että hän on heidän ainoa palvonnan kohteensa ja että
he ovat valmiit uhraamaan henkensäkin mieluummin kuin myöntymään vähääkään
väärään palvontaan. Iankaikkisen Jumalan sanan rinnalla ei syntisten, rajallisten
ihmisten käskyillä ole sydämestään uskolliselle mitään merkitystä. Hän tottelee
totuutta vankeuden, maastakarkotuksen tai kuoleman uhallakin… ”Kuten Sadrakin,
Meesakin ja Abednegon päivinä Herra on maan historian loppukautenakin
voimallisesti auttava niitä, jotka puolustavat vakaasti oikeutta. Hän joka asteli
heprealaisten nuorukaisten kanssa tulisessa pätsissä, on oleva seuraajiensa mukana ,
missä he sitten ovatkin. Hänen pysyvä läsnäolonsa tulee lohduttamaan ja
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ylläpitämään heitä. Ahdistuksen keskellä — jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka
kuin kansoja on ollut — hänen valittunsa tulevat pysymään järkkymättöminä .
Saatana ei kaikkine pahuuden joukkoineenkaan voi tuhot a heikointakaan Jumalan
pyhistä. Väkevät enkelit suojelevat heitä, ja Herra on ilmaiseva itsensä heille
»jumalien Jumalana», joka kykenee täydellisesti pelastamaan ne, jotka luottavat
häneen.” -Profeetat ja kuninkaat, s. 353.
Pohdittavaksi
Ilm. 13:16, 17
Kol. 2:6-8
”Muinaisten Israelilaisten napiseminen ja kapinallinen tyytymättömyys, heidän
hyväkseen
suoritetut
valtavat
ihmeteot
sekä
rangaistukset
heidän
epäjumalanpalveluksestaan ja kiittämättömyydestään on kirjoitettu muistiin meidän
hyödyksemme. Muinaisen Israelin esikuva on annettu varoitukseksi Jumalan lapsille
tänä aikana, jotta he nyt voisivat karttaa epäuskoa ja paeta Hänen vihaansa. Jos
heprealaisten jumalattomuus olisi jätetty pois pyhistä kirjoituksista, ja ainoastaan
heidän hyvät puolensa olisi merkitty muistiin, ei heidän historiansa pystyisi
opettamaan meitä siitä, mitä se nyt opettaa.” -Todistusaarteita osa 1, s. 415.
”Käsky tämän päivän pyhittämiseksi leviää kaikkialle maailmaan. Se on edennyt jo
rajallisessa määrin. Monin paikoin maan hallitus puhuu lohikäärmeen äänellä, juuri
niin kuin pakanakuningas puhui vangituille heprealaisille… ”Koettelemukset ja vaino
tulevat jokaisen osaksi, joka Jumalan Sanalle kuuliaisena, kieltäytyy palvomasta tätä
väärää sapattia. Voima on jokaisen väärän uskonnon viimeinen oljenkorsi. Ensin se
yrittää houkuttelua, niin kuin Babylonin kuningas yritti musiikin voimalla ja
ulkoisella näyttävyydellä. Jos nämä houkutukset, jotka olivat ihmisen keksimiä ja
saatanan innoittamia, epäonnistuivat saamaan ihmiset palvomaan kuvaa, pätsin
nälkäiset liekit olivat valmiina nielemään heidät. Niin se tulee olemaan myös nyt.
Paavin valta on harjoittanut voimaansa [väärän uskonnon voimaa] pakottaakseen
ihmiset tottelemaan häntä, ja hän jatkaa sen tekemistä. Tarvitsemme samaa henkeä,
jota Jumalan palvelijat osoittivat taistelussa pakanuutta vastaan.” -(Signs of the
Times, May 6, 1897) Seventh-dat Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 976.
*****
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Jumalan kansa maailmassa, vaan ei maailmasta
”Omalla esimerkillään Vapahtaja on osoittanut, että hänen seuraajansa voivat olla
maailmassa olematta silti maailmasta. Hän ei tullut osallistuakseen sen petollisiin
nautintoihin, taipuakseen sen perinteisiin ja noudattaakseen sen tapoja vaan
tehdäkseen Isänsä tahdon, etsiäkseen ja pelastaakseen kadonneet. Tämä tavoite
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mielessään kristitty voi pysyä tahrattomana missä hyvänsä ympäristössä. Olipa hänen
asemansa tai tilanteensa millainen tahansa, ylhäinen tai alhainen, hän osoittaa tosi
uskonnon voimaa suorittamalla uskollisesti velvollisuutensa.” -Apostolien toet, s.
357.
Erillään maailmasta
1. Miten Jumala luonnehtii kansaansa? Mitä Hän käskee?
5. Moos. 14:2 sillä sinä olet Herralle, sinun Jumalallesi, pyhitetty kansa, ja Herra on
valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä
on.
2 Moos. 20:2, 3 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin
maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
Matt. 6:24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja
toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa
ja mammonaa.
”Kristittyjen on pysyteltävä erossa maailmasta, sen hengestä ja vaikutuksista. Jumala
pystyy kyllä varjelemaan meitä maailmassa, mutta me emme saa olla
maailmanmielisiä. Hänen rakkautensa ei ole epävarmaa eikä epävakaista. Hän
huolehtii lapsistaan äärettömän valppaasti. Mutta hän myös vaatii ehdotonta
uskollisuutta. »Ei kukaan voi palvella kahta herraa ; sillä hän on joko tätä vihaava ja
toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja
mammonaa » (Matt. 6: 24).” -Profeetat ja kuninkaat, s. 41.
2. Mikä on yksi saatanan pääasiallisista tavoista saada Jumalan kansaa ansaan?
Miksi tämä toimii hänellä niin hyvin?
Jaak. 4:4 Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta
Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan
vihollinen.
1 Joh. 2:15, 17 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos
joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä
maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan
maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se
pysyy iankaikkisesti.
”Jumala oli erottanut israelilaiset kaikista muista kansoista tehdäkseen heistä itselleen
omaisuuskansan. Mutta he väheksyivät tätä kunniaa ja halusivat innokkaasti seurata
pakanoiden esimerkkiä! Ja yhä vieläkin Jumalan kansaksi tunnustautuvat pyrkivät
mukautumaan tämän maailman menoihin ja tapoihin. Luopuessaan Herrasta he
alkavat havitella maailmallista voittoa ja kunniaa. Kristityt yrittävät alati jäljitellä
niiden elintapoja, jotka palvovat tämän maailman jumalaa. Monet selittävät voivansa
vaikuttaa voimakkaammin jumalattomiin, kun liittyvät maailmallisten seuraan ja
sopeutuvat heidän tapoihinsa. Mutta kaikki jotka näin tekevät, irrottautuvat voimansa
Lähteestä. Ystävystymällä maailman kanssa he tulevat Jumalan vihollisiksi.
Maallisen arvonannon vuoksi he uhraavat sen äärettömän kunnian, johon Jumala
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korottaa heidät, kun he julistavat hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut
heidät ihmeelliseen valkeuteensa (1 Piet. 2: 9).” -Patriarkat ja profeetat, s. 594.
”Milloinkaan ei ihminen osoita suurempaa mielettömyyttä kuin pyrkiessään saamaan
hyväksymistä ja tunnustusta maailmassa uhraamalla vähäisenkin osan Jumalalle
kuuluvasta uskollisuudesta ja kunniasta. Kun saatamme itsemme tilaan, jossa Jumala
ei voi työskennellä kanssamme, voimamme osoittautuu heikkoudeksi.”
-Todistusaarteita osa 3, s. 146.
Jumalan opetus pitämään Hänen kansansa turvassa vaaroilta
3. Mitä vaaroja ne kohtaavat, jotka yhdistyvät maailman kanssa ja jäljittelevät
sen tapoja?
Matt. 16:26 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko
maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa
lunnaiksi?
Mark. 8:36 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko
maailman, mutta saisi vahingon sielullensa?
”Kristityiksi tunnustautuva t ovat alati vaarassa luulla, että vaikuttaakseen
maailmallisiin heidän on tietyssä määrin mukauduttava maailmaan. Mutta vaikka
tällainen menettely näyttäisi hyvinkin edulliselta, se päättyy aina hengelliseen
tappioon. Jumalan lasten on tarkoin varottava kaikkea salakavalaa vaikutusta, joka
pyrkii saamaan heissä jalansijaa totuuden vihollisten imartelevilla houkutuskeinoilla.
He ovat vieraita ja muukalaisia tässä maailmassa ja vaeltavat polkua, joka on täynnä
vaaroja. He eivät saa välittää vähääkään niistä kekseliäistä metkuista ja
viekoittelevista houkutuksista, joilla heitä koetetaan saada luopumaan
uskollisuudestaan.” PK. s. 570
4. Mitä Herra neuvoi kansalleen sen suojelukseksi?
5. Moos. 7:2-4 ja kun Herra, sinun Jumalasi, antaa ne sinulle alttiiksi ja sinä voitat
ne, niin vihi heidät tuhon omiksi; älä tee liittoa heidän kanssansa äläkä osoita heille
armoa. Älä lankoudu heidän kanssansa; älä anna tyttäriäsi heidän pojillensa äläkä
ota heidän tyttäriänsä pojillesi vaimoiksi. Sillä he viettelevät sinun poikasi
luopumaan minusta ja palvelemaan muita jumalia; ja silloin Herran viha syttyy teitä
kohtaan, ja hän hävittää sinut nopeasti.
Room. 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa
mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja
otollista ja täydellistä.
2 Kor. 6:14-16 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien
kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on
valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä
yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen
Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli,
niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään
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ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."
”Jumalan kansan tulee noudattaa aja n loppuun asti niitä periaatteita, jotka on esitetty
5. Mooseksen kirjassa Israelin opetukseksi. Todellinen onni on riippuvainen siitä, että
liittosuhteemme Jumalaan jatkuu. Meillä ei koskaan ole varaa tinkiä periaatteistamme
liittoutumalla niiden kanssa, jotka eivät pelkää Jumalaa.” -Profeetat ja kuninkaat, s.
392.
”Jumalan lasten ei pitäisi koskaan uskaltautua kielletylle alueelle. Jumala kieltää
uskovien ja uskottomien väliset avioliitot.... ”Mennessään avioliittoon epäuskoisen
kanssa totuuden tunnustajat polkevat Jumalan tahdon jalkoihinsa. He menettävät
Jumalan suosion ja saavat katkerasti katua tekoaan. Uskottomalla saattaa olla korkeat
moraaliset ihanteet, mutta se, että hän ei välitä Jumalan vaatimuksista ja on hylännyt
hänen kallisarvoisen pelastus tarjouksensa, se on riittävä syy siihen, ettei uskovan
tule solmia liittoa hänen kanssaan.” -Kodin ihanteita, s. 57.
”Edes liikesuhteissa emme voi, loukkaamatta periaatteitamme, yhdistyä niihin, jotka
eivät ole uskollisia Jumalalle. Kun toinen osapuoli kokee omantunnon kieltävät,
toinen hyväksyy. Ja tämä ei tarkoita vain uskonnollisia asioita, vaan ulottuu myös
liike-elämän tapahtumiin.” -Historical Sketches of the Foreign Missions of the
Seventg-day Adventists, s. 215, 216 [Testimony treasures, vol. 2, s. 181]
5. Minkä vakaan neuvon Herra antaa?
Jes. 52:11 Pois, pois! Lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen; lähtekää sen
keskeltä, puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat.
Ap.t. 2:40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä
sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta."
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."
”Seurustelu epäjumalain palvojien kanssa ja osallistuminen heidän juhlamenoihinsa
sai heprealaiset rikkomaan Jumalan lain ja hänen rangaistuksensa kohtaamaan
kansaa. Samoin saatanan onnistuu nykyäänkin parhaiten vietellä Kristuksen seuraajia
syntiin saattamalla heidät seurustelemaan jumalattomien kanssa ja yhtymään heidän
huveihinsa. »Sen tähden: 'Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo
Herra, älkääkä saastaiseen koskeko» (2 Kor. 6:17). Jumala vaatii kansaansa nykyään
yhtä tarkoin kuin muinoin Israeliakin karttamaan maailmaa, sen tapoja ja periaatteita.
Ja tämä ero tapahtuukin aivan pakosta, jos he vain uskollisesti noudattavat hänen
sanansa opetuksia.” -Patriarkat ja profeetat, s. 440, 441.
”Maailma on antautunut nautinnonhimon valtaan. Lihan himo, silmäin pyyntö ja
elämän korskeus hallitsevat suuria kansanjoukkoja. Mutta Kristuksen seuraajilla on
pyhempi kutsumus. »Sen tähden: Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä,
sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko.» Jumalan sana antaa meille oikeuden
selittää, että pyhitys ei voi olla todellista, ellei se saa aikaan tällaista täydellistä
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luopumista maailman synnillisistä tavoista ja nautinnoista.” -Suuri taistelu, s. 469.
6. Miksi Jumala painottaa sitä, miten tärkeää Hänen kansansa on olla erillään
maailmasta?
1. Piet. 1:14-16 Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen
mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan,
joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä
kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."
3. Moos. 20:24, 26 Tee minulle alttari maasta, ja uhraa sen päällä polttouhrisi ja
yhteysuhrisi, lampaasi ja raavaasi. Joka paikassa, mihin minä säädän nimeni
muiston, minä tulen sinun tykösi ja siunaan sinua… Äläkä nouse portaita myöten
minun alttarilleni, ettei häpysi sen päällä paljastuisi."
4. Moos. 23:9 Minä näen sen kallioiden huipulta, minä katselen sitä kukkuloilta:
katso, se on erillään asuva kansa, se ei lukeudu pakanakansojen joukkoon.
”Kristus kehottaa jokaista ajattelemaan. Mietiskele rehellisesti. Aseta toiseen
vaakakuppiin Jeesus, joka merkitsee ikuista aarretta, elämää, totuutta, taivasta ja
Kristuksen iloa lunastetuissa sieluissa. Pane toiseen kaikki viehätys, minkä maailma
voi tarjota. Toiseen vaakakuppiin aseta oman sielusi kadotus ja niiden sielujen, jotka
olisit toiminnallasi voinut johtaa pelastukseen; toiseen pane itsellesi ja heille elämä,
joka on verrattavissa Jumalan elämään. Sitä tehdessäsi Kristus lausuu:' 'Mitä hyötyä
on ihmiselle siitä, vaikka hän voittaisikin itselleen koko maailman, mutta saisi
vahingon sielullensa?''.” Sanomia nuorisolle, s. 124
Maailmassa työskenteleminen sielujen pelastamiseksi
7. Vaikkakin ollen erossa maailmasta, mikä erityinen etuoikeus ja velvollisuus
Jumalan kansalla on kannettavanaan?
Joh. 17:16, 17 He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.
Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.
Matt. 5:16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän
hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.
”On suuri kuilu maailman ihmisen ja uskollisesti Jumalaa palvelevan ihmisen välillä.
Heidän ajatuksensa ja kiinnostuksensa eivät ole sopusoinnussa kaikkein tärkeimpien
asioiden suhteen; Jumalan ja totuuden ja iankaikkisuuden.... ”Mutta meidän on
varottava kiihkouskonnollisuuden ja suvaitsemattomuuden henkeä. Meidän ei tule
vetäytyä sellaisten luota, jotka tuntuvat sanovan: ' Älä tule lähelleni; olen sinua
pyhempi.' Älä sulje itseäsi pois kanssaihmisesi luota, vaan yritä välittää heille
arvokasta totuutta, joka on siunannut sydäntäsi. Käyköön ilmi, että sinun uskontosi
on rakkauden uskonto... ”Mutta jos olemme kristittyjä, omaten Hänen henkensä, joka
kuoli puolestamme, me rakastamme kanssaihmisiämme liikaa tukeaksemme heidän
synnillisiä nautintojaan läsnäolollamme tai vaikutuksellamme. Me emme voi pyhittää
heidän kurssiaan olemalla heidän kaltaisiaan, ottaen osaa heidän juhliinsa ja heidän
kokouksiinsa, missä Jumala ei ole läsnä. Sellainen tapa, kaukana heidän
hyödyttämisestään, saisi heidät vain kyseenalaistamaan uskontomme todellisuuden.
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Me olisimme valheellisia valoja, johtaen sieluja turmioon esimerkillämme.” -Selected
Messages, kirja 2, s. 127, 128.
Henkilökohtaiseksi tutkisteluksi
”Vetoan seurakuntiin jokaisessa kentässä. Seiskää erillisinä ja irrallaan maailmasta maailmassa, mutta ei maailmasta, heijastaen vanhurskauden Auringon kirkkaita
säteitä, ollen puhtaita, pyhiä, ja turmeltumattomia, ja uskossa valoa kantaen kaikille
maan teille ja aitovierille.” -Testimonies for the Church, vol 6. s. 437.
Messages to young people, s. 129-131, 81, 82.
Testimonies for the Church, vol. 5, s. 535, 536, 209, 210.
*****

Sapattikoululäksyt

59

3 neljännes 2016

_____________________________________________________________________
Julkaisija: Seitsemännen Päivän Adventistien Kansainvälisen lähetysseurakunnan
Uskonpuhdistusliikkeen Pääkonferenssi www.imssda.org Toimituspaikka
Suomessa: Mastotie 10, 37800 Akaa www.spaup.org info@spaup.org

Sapattikoululäksyt
60
3 neljännes 2016
**********************************************************************

