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Sapattina 1. lokakuuta 2016

Halkeaman korjaajat
"Tässä näytetään tulevien uskonpuhdistajien piirteitä, niiden, jotka kantavat
kolmannen enkelin sanoman lippua, niiden, jotka vannoutuvat Jumalan käskyt
pitäväksi kansaksi ja jotka kunnioittavat Jumalaa ja ottavat vilpittömästi osaa, koko
maailmankaikkeuden nähden, vanhojen autiomaiden rakentamiseen. Kuka on se, joka
kutsuu niitä, jotka korjaavat halkeaman, jotka korjaavat tiet maan asuttamiseksi? Se
on Jumala. Heidän nimensä rekisteröidään taivaassa uskonpuhdistajina, palauttajina,
niin kuin nostattaisi monen sukupolven perustukset." -(review and Herald, October
13, 1891) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, s. 1151.
Halkeama Jumalan laissa
1. Mikä murtuma tehtiin Jumalan lakiin
Dan. 7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän
pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi
ajaksi ja puoleksi ajaksi.
Jes. 24:5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait,
muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
"Kristillisenä aikakautena ihmisen onnen suuri vihollinen on hyökännyt erityisesti
neljännen käskyn sapattia vastaan. Hän sanoo: »Minä tahdon toimia Jumalan
tarkoitusten vastaisesti. Annan seuraajilleni vallan Jumalan muistomerkin,
seitsemännen päivän sapatin, syrjäyttämiseen. Osoitan siten maailmalle, että Jumalan
pyhittämä ja siunaama päivä on muutettu. Se päivä ei ole pysyvä ihmisten mielessä.
Pyyhin pois sen muistonkin. Asetan sen sijaan päivän, jolla ei ole Jumalan antamia
valtuuksia ja joka ei voi olla merkkinä Jumalan ja hänen kansansa välillä. Saatan
tämän päivän hyväksyjät liittämään siihen sen pyhyyden, minkä Jumala antoi
seitsemännelle päivälle. »Sijaishallitsijani avulla tulen korottamaan itseni.
Ensimmäinen päivä tulee ylistetyksi, ja protestanttinen maailma omaksu u tämä n
valesapatin aitona. Koska Jumalan säätämää sapattia lakataan viettämästä, saan täten
hänen lakinsa halveksituksi. Sanat 'merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän,
sukupolvesta sukupolveen', siirrän tarkoittamaan minun sapattiani.” - P ja k., s.127
2. Mitä Jumalan kansa tekee lopun aikoina?
Jes. 61:4 Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien
autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta
polveen.
Jes. 58:12, 13 Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä kohotat
perusmuurit, muinaisten polvien laskemat; ja sinun nimesi on oleva: "halkeamain
umpeenmuuraaja" ja "teitten korjaaja maan asuttamiseksi."
"Lopun aikana on jokainen jumalallinen säädös jälleen palautettava ennalleen. On
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korjattava halkeama, joka tuli lakiin silloin kun ihminen muutti sapatin. Jumalan
jäännöskansan, joka toimii maailmassa uudistajan tehtävissä, tulee osoittaa, että
Jumalan laki on kaiken kestävän uudistuksen perustus ja että neljännen käskyn
sapatin tulee säilyä luomisen muistomerkkinä alati muistuttamassa Jumalan voimasta.
Heidän tulee selvästi ja täsmällisesti esittää, että kymmenen käskyn lain kaikkien
käskyjen noudattaminen on välttämätöntä. Kristuksen rakkauden pakottamina heidän
tulee yhteistyössä hänen kanssaan rakentaa jälleen ikivanhat rauniot. Heidän tulee
muurata umpeen halkeamat ja korjata tiet maan asuttamiseksi (ks. Jae 12)." -P ja k.,
469, 470.
Jumalan laki, muuttumaton ja iankaikkinen
3. Mitä Jeesus selkeästi vahvisti koskien Hänen lakiaan? Mitä Hänen kansansa
pitää yllä?
Matt. 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en
minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
Luuk. 16:17 Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto
häviää.
Matt. 5:19 Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä
tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman;
mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten
valtakunnassa.
"Jesajan 58. jakeessa, kuvaillaan niiden työtä, jotka palvelevat Jumalaa, taivaan ja
maan Luojaa: 'Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä kohotat
perusmuurit, muinaisten polvien laskemat.' Jes. 58:12. Jumalan muistopäivä, Hänen
seitsemännen päivän sapattinsa, tullaan ottamaan käyttöön.... "Seurakunnan ja
maailman historia, uskollisten ja uskottomien, on tässä [Jes. 58:12-14] selkeästi
paljastettuna. Kolmannen enkelin julistuksen alla uskolliset ovat kääntäneet jalkansa
Jumalan käskyjen tielle, kunnioittaakseen ja ylistääkseen Häntä, joka loi taivaan ja
maan. Vastustavat voimat ovat häpäisseet Jumalaa tekemällä halkeaman Hänen
lakiinsa, ja Hänen sanastaan tulevan valon käännettyä huomio Hänen pyhiin
käskyihinsä, paljastaen paavin vallan lakiin tekemän halkeaman, sitten, päästäkseen
eroon tuomiosta, ihmiset ovat yrittäneet tuhota koko lain. Mutta pystyivätkö he
tuhoamaan sen? Eivät; sillä kaikki, jotka tutkivat Raamattua itsekseen, tulevat
näkemään, että Jumalan laki on muuttumaton, ikuinen, ja Hänen muistopäivänsä
sapatti, tulee kestämään halki iankaikkisuuden, viitaten ainoaan oikeaan Jumalaan
erotuksena kaikista epäjumalista." -Selected Messages, book 2, s. 106, 107.
4. Mitä halkeaman korjaajat joutuvat kohtaamaan vakaumuksensa puolesta?
1 Piet. 3:13-17 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?
Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita.
"Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö", vaan
pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle,
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joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja
pelolla, pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne
Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Sillä parempi on
hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.
"Meidän tulee säilyttää totuus, koska se on totuus, katkerimman vastustuksen edessä.
Jumala työskentelee ihmismielissä; ihminen ei toimi yksinään. Suuri valaiseva voima
on Kristuksesta; Hänen esimerkkinä kirkkaus tulee pitää ihmisten näkyvissä
jokaisessa keskustelussa." -(Kirje 1f, 1890) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 4, s. 1152.
"Samanlaista vastustusta ja pelottelua, jota Nehemian ajan rakentajat saivat julkisten
vihollisten ja teeskentelevien ystävien taholta, joutuvat nykyään kokemaan ne, jotka
tekevät Jumalan työtä. Kristittyjen koettelemuksia eivät ole vain vihamiesten viha,
halveksunta ja julmuus, vaan heitä koettelevat myös sellaisten velttous,
epäjohdonmukaisuus, penseys ja petollisuus, jotka vakuuttavat olevansa heidän
ystäviään ja auttajiaan. Ihmiset pitävät heitä pilkkanaan ja syytävät heitä vastaan
moitteita. Ja sama vihollinen, joka saa ihmiset halveksimaan, ryhtyy sopivan
tilaisuuden tullen käyttämään julmempia ja väkivaltaisempia keinoja." -P. ja k,. 445.
"Ne, jotka työskentelevät Jumalan pelossa vapauttaakseen seurakunnan esteistä ja
korjatakseen suuret vääryydet, jotta Jumalan kansa voisi nähdä synnin halveksumisen
tärkeyden, ja voisi kukoistaa puhtaudessa, ja sen tähden, että Jumalan nimeä
voitaisiin ylistää, tulevat aina kohtaamaan vastustavia vaikutteita pyhittymättömiltä."
-Testimonies for the Church, vol. 3, s. 270.
Jumala valvoo seurakuntaansa
5. Miten Jumala suhtautuu seurakuntaansa maan päällä, vaikka se on pieni
maailman silmissä.
5. Moos. 32:9, 10 Sillä Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen
perintöosansa. Erämaasta hän löysi hänet, autiosta, ulvovasta korvesta; hän otti
hänet suojaansa ja hoitoonsa, varjeli häntä kuin silmäteräänsä.
Sak. 2:8 Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut
pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se
koskee hänen silmäteräänsä.
"Meidän tulee muistaa, että seurakunta, heikkona ja vajavaisenakin, on ainoa kohde
maan päällä, jolle Kristus antaa äärimmäisen huomionsa. Hän valvoo sitä hartaasti ja
vahvistaa sitä Pyhällä Hengellään." -Selected Messages, book 2, s. 396 (1902); Last
Day Events, s. 58.
"Herralla on nimetyt toimijansa, ja seurakunta, joka on selvinnyt halki vainojen,
kriisien, ja pimeyden. Jeesus rakasti seurakuntaa, ja antoi itsensä sen puolesta, ja Hän
täyttää, jalostaa ja ylentää sen, jotta se seisoisi vakaasti tämän maailman turmelevassa
vaikutuksessa. Jumalan nimittämät ihmiset ovat valittuja valvomaan huolella,
valppaalla kestävyydellä, että Saatanan pahat juonet eivät ottaisi valtaa
seurakunnassa, vaan jotta se seisoisi maailmassa edistääkseen Jumalan kunniaa
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ihmisten keskuudessa. Maailman ja seurakunnan välillä tulee aina olemaan kiivas
ristiriita. Mieli tulee kohtaamaan mielen, periaate periaatteen, totuus erheen; mutta
kriisissä, joka kohta huipentuu, joka on jo alkanut, kokeneiden miesten on tehtävä
Jumalalta saamansa tehtävä ja valvoa sieluja, niin kuin niiden, joiden on tehtävä tili
tekemisistään." -Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 52.
6. Jumalan kansan osoittaessa kapeaa tietä Hänen valtakuntaansa, mitä tullaan
näkemään kiivaasta vastustuksesta huolimatta?
Jes. 30:21 Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle
tai vasemmalle: "Tässä on tie, sitä käykää."
Ps. 51:13 Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää
Henkeäsi.
"Jumalan kansa pyrkii muuraamaan umpeen Hänen lakiinsa tehdyt halkeamat....
Tämä häiritsee uskomme vihollisia, ja he käyttävät kaikkia mahdollisia keinoja
estääkseen meitä tässä työssä. Mutta siitä huolimatta maahan kaadetut muurit
nousevat varmasti. Maailma saa kuulla varoituksen, ja monet lakkaavat polkemasta
jalkainsa alle Jehovan sapattia. Jumala on mukana tässä työsä eikä kukaan pysty
keskeyttämään sitä. Jumalan enkelit toimivat yhdessä Hänen uskollisten
palvelijoittensa kanssa, ja työ edistyy jatkuvasti. Tulemme kohtaamaan kaikenlaista
vastustusta, kuten Jerusalemin muurien rakentajat, mutta jos valvomme, rukoilemme
ja teemme työtä samalla tavalla kuin he, on Herra sotiva meidän puolestamme ja
antava meille kallisarvoisia voittoja." -Ta, I, 410, 411.
"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." -Ta, III, 410, 411.
Tarve uskonpuhdistajille
7. Ketkä johtajat muinaisessa Israelissa ovat erityisiä esimerkkejä Jumalan
kansalle nykypäivänä?
Neh. 1:6-9 olkoon sinun korvasi tarkkaavainen ja silmäsi avoin kuullaksesi
palvelijasi rukoukset, joita minä nyt päivät ja yöt rukoilen sinun edessäsi palvelijaisi,
israelilaisten, puolesta, tunnustaen israelilaisten synnit, jotka me olemme tehneet
sinua vastaan; sillä minäkin ja minun perhekuntani olemme syntiä tehneet! Me
olemme pahoin tehneet sinua vastaan; emme ole noudattaneet käskyjä, säädöksiä ja
oikeuksia, jotka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle. Muista sana, jonka sinä
annoit palvelijallesi Moosekselle, sanoen: 'Jos te tulette uskottomiksi, niin minä
hajotan teidät kansojen sekaan; mutta jos te palajatte minun tyköni, noudatatte
minun käskyjäni ja seuraatte niitä, niin vaikka teidän karkoitettunne olisivat taivaan
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ääressä, minä heidät sieltäkin kokoan ja tuon heidät siihen paikkaan, jonka minä
olen valinnut nimeni asuinsijaksi.'
Esra 10:10-12 Ja pappi Esra nousi ja sanoi heille: "Te olette olleet uskottomat, kun
olette ottaneet muukalaisia vaimoja, ja niin te olette lisänneet Israelin syyllisyyttä.
Mutta antakaa nyt Herralle, isienne Jumalalle, kunnia ja tehkää hänen tahtonsa:
eristäytykää maan kansoista ja muukalaisista vaimoista." Niin koko seurakunta
vastasi ja sanoi suurella äänellä: "Niinkuin sinä olet puhunut, niin on meidän
tehtävä.
"Nykyään suoritettavassa uskonpuhdistustyössä tarvitaan Esra n 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 pahuutt a 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.
‘Toiminnassaan Esra ja Nehemia nöyrryttivät itsensä Jumalan edessä tunnustaen
omat ja kansansa synnit ja anoivat niitä anteeksi, aivan kuin itse olisivat niihin
kaikkiin syylliset. Kärsivällisesti he näkivät vaivaa, rukoilivat ja kärsivät.’” -P ja k,
467.
Henkilökohtaisesti tutkisteltavaksi
"Jes. 58: 12—14. Tämäkin ennustus soveltuu meidän aikaamme. Halkeama tehtiin
Jumalan lakiin, kun Rooman valta muutti sapatin. Mutta on tullut aika, jolloin tämä
jumalallinen säädös on palautettava ennalleen. Halkeama on muurattava umpeen ja
muinaisten polvien laskemat perusmuurit on kohotettava." -S t., s. 449.
"Tämä on se kansa, joka korjaa halkeaman Jumalan laissa. He näkevät, että neljännen
käskyn Sapatti on korvattu valheellisella sapatilla, päivällä, jolla ei ole pyhitystä
Jumalan sanassa. Suuren vastustuksen keskellä heistä tulee uskollisia Jumalalleen, ja
he ottavat asemansa kolmannen enkelin lipun alla." -(Manuscript 48, 1900) Seventhday Adventist Bible Commentary, vol. 4, s. 1152.
*****
15
Sapattina 8. lokakuuta 2016

Vartijoina
"Eräässä aivan erityisessä mielessä on seitsemännen päivän adventistit asetettu
maailmaan vartijoiksi ja soihdunkantajiksi. Heidän välitettäväkseen on uskottu
viimeinen varoitus tuhoutuvalle maailmalle. Heidän ylleen loistaa Jumalan sanasta
ihmeellinen valo. Heille on annettu mitä vakavin ja merkittävin tehtävä –
ensimmäisen, toisen ja kolmannen enkelin sanoman julistaminen. Ei ole olemassa
toista yhtä tärkeätä tehtävää. He eivät saa antaa minkään muun vangita huomiotaan."
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-Ta, III, 278.
Jokaisen tulee olla vartija
1. Minkä vastuun Herra antoi profeetta Hesekielille? Onko tämä vastuu uskottu
vain saarnaajille ja seurakunnan vanhimmille, vai myös jokaiselle Jumalan
lapselle?
Hes. 33:7 Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi.
Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani.
2 Kor. 5:20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa
meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne
Jumalan kanssa.
"Siinä määrin kuin tilaisuuksia tarjoutuu on jokaisella, joka on vastaanottanut
totuuden valon, sama velvollisuus kuin sillä Israelin profeetalla, jolle tuli sana:....
"Pitääkö meidän odottaa, kunnes loppua koskevat profetiat täyttyvät, ennen kuin
sanomme niistä mitään? Mitä arvoa meidän sanoillamme silloin on? Odotammeko,
kunnes Jumalan tuomiot kohtaavat synnintekijää, ennen kuin selitämme hänelle,
kuinka hän voi ne välttää? Missä on uskomme Jumalan sanaan? Onko meidän
nähtävä ennustusten toteutuminen ennen kuin uskomme sen, mitä hän on sanonut?
Kirkkain, selvästi näkyvin sätein on valo tullut osaksemme ja osoittanut meille, että
Herran suuri päivä on lähellä, 'oven edessä'. Lukekaamme ja ymmärtäkäämme ennen
kuin on liian myöhäistä." -Ta, III, 279, 280.
2. Miksi vartijan on oltava jatkuvasti valppaana?
Matt. 24:42-46 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän
valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä
sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. 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!
"Aikaa, arvokasta aikaa on kulunut hukkaan. Kultaisia tilanteita on mennyt ohi ilman
parannusta, selkeän hengellisen näkökyvyn ja viisaan johtamisen puutteen takia,
tilanteita suunnitella tapoja ja keinoja turhauttaa vihollinen ja huolehtia kentästä....
"Torkkuvat vartijat, mitä yöstä? Ettekö tiedä, mikä aika yöstä on? Ettekö koe paineita
nostaa varoitusmerkki ja antaa varoitus näille ajoille? Jos ette, tulkaa alas Siionin
muureilta, sillä Jumala ei usko teille valoa, joka Hänellä on annettavanaan. Valoa
annetaan vain niille, jotka heijastavat tätä valoa toisille." -(Manuscript 107, 1898)
Evangelism, s. 144.
"Monet, jotka on asetettu vartijoiksi Siionin muureille, jotta he tarkasti valvoisivat
lähestyvää vaaraa ja korottaisivat varoitushuudon, ovat itse nukahtaneet. Juuri ne,
joiden tulisi olla toimeliaimpia ja valppaimpia tänä vaaran hetkenä, laiminlyövät
tehtävänsä, ja saattavat päälleen sielujen veren." -Ta. II, s.72.
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Vartijoiden sanoma
3. Mitä sanomaa vartijoiden käsketään julistaa?
Joel 2:1, 15 Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä
vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on
lähellä:… Puhaltakaa pasunaan Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle
juhlakokous.
Jes. 40:10 Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee.
Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen
edellänsä.
Matt. 24:32, 33. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja
lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette
tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
"Soittakaa hälytys maan halki. Kertokaa kansalle, että Herran päivä on lähellä, ja
kiirehtikää! Älkää jättäkö ketään varoittamatta. Me voisimme olla niiden
sieluraukkojen asemassa, jotka ovat erheessä. Sen totuuden mukaan, jonka olemme
saaneet ennen muita, me olemme velvollisia levittämään tätä sanomaa muille.... "Jos
me tiukasti otamme kannan Jumalan työmiehinä, sanoen, 'Herra on antanut meille
sanoman, emmekä voi olla uskollisia vartijoita, ellemme seiso vastuullisesti
vartiopaikallamme; toimitamme tehtävämme kaikkien vaarojen läpi,' sitten saamme
huomata Jumalan enkelten pitävän huolta kodistamme ja sanovan vihollisille,
'pysykää loitolla.'" -(Historical Sketches, s. 127, 128 [1886]) Evangelism, s. 218, 655
4. Mitä Jumala määräsi palvelijoitaan tekemään? Olemmeko me vartijoita,
jotka antavat selkeän äänen sanomaan?
Jes. 58:1 1. Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niinkuin pasuna, ilmoita
minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä.
"Nouskoon seurakunta, ja katukoon taantumistaan Jumalan edessä. Herätkööt
vartijat, ja antakoot pasuunasta selkeän äänen. Varoitus, joka meillä on julistettavana,
on ehdoton. Jumala käskee palvelijoitaan: 'Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota
äänesi niin kuin pasuna, ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin
huoneelle heidän syntinsä.' (Jes. 58:1)." -Selected Messages, book 1, s. 126.
"Siionin muurien vartijoiden etuoikeus on elää niin lähellä Jumalaa, ja olla
herkistyneitä Hänen Henkensä vaikutuksille, jotta Hän voi työskennellä heidän
kauttaan kertoa syntisille heidän tuhostaan, ja osoittaa heille turvallisen paikan.
Jumalan valitsemina, vihkimyksen verellä sinetöityinä, heidän tulee pelastaa miehiä
ja naisia välttämättömältä tuholta. Heidän tulee uskollisesti varoittaa kanssaihmisiään
rikkomuksen varmasta seurauksesta, ja uskollisesti heidän tulee valvoa seurakunnan
etua. He eivät saa milloinkaan laskea valppauttaan. Heidän tehtävänsä vaatii jokaisen
ihmisen toimintatavan kehittämistä. Pasuunan äänessä heidän äänensä on korostuva,
eikä heidän ikinä tule soittaa vapisevia, epävarmoja säveliä. Heidän ei tule
työskennelle palkan vuoksi, vaan koska eivät voi toimia muutoin, koska he
ymmärtävät ylleen tulevan surun, jos he epäonnistuvat saarnaamaan evankeliumia."
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-Gospel Workers, s. 15.
Vartijan vastuu
5. Riittääkö vartijalle, että hän on hyväksynyt Jeesuksen Vapahtajakseen?
Mikä on hänen vastuunsa?
Hes. 33:7-9 Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin heimolle
vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun
puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuolemalla
kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se
jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi.
Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen tiestänsä, että hän kääntyisi siltä pois,
eikä hän tieltänsä käänny, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi
pelastanut.
"Nämä profeetan sanat julistavat vakavaa velvollisuutta, joka lepää niiden harteilla,
jotka ovat nimitettyjä seurakunnan suojelijoiksi, Jumalan salaisuuksien
taloudenhoitajiksi. Heidän tulee seistä vartijoina Siionin muurilla, soittaakseen
hälytyksen vihollisen lähestyessä. Jos he jostain syystä tulevat niin turtuneiksi
hengellisiltä aisteiltaan, että ovat kykenemättömiä havaitsemaan vaaran, ja heidän
kykenemättömyytensä antaa varoitus johtaa ihmisten tuhoon, Jumala vaatii heidän
käsistään niiden veren, jotka ovat kadotettuja." -Gospel Workers, s. 15.
"Vartijoiden tulee elää hyvin lähellä Jumalaa voidakseen kuulla Hänen sanansa ja
ollakseen Hänen Henkensä vaikutuspiirissä, ettei ihmisten tarvitsisi turhaan katsoa
heihin. 'Jos minä sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltava,
mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se jumalaton
kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä
varoitat jumalatonta hänen tiestänsä, että hän kääntyisi siltä pois, eikä hän tieltänsä
käänny, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut.' jakeet 8, 9.
Kristuksen lähettiläiden tulee varoa, etteivät he uskottomuudellaan kadota omaa ja
kuulijansa sielua." -Ta, I, 512, 513.
6. Kun koko maailmaa vaaditaan ottamaan pedon merkki, mitä suurta
sanomaa vartijoiden täytyy saarnata?
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
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pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.
Ilm.18:2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri
Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi
ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.
"Protestanttisen maailman tehdessä asenteellaan myönnytyksiä Roomalle meidän on
herättävä ollaksemme selvillä tilanteesta ja tarkattava edessämme olevan taistelun
todellista merkitystä. Korottakoot vartijat nyt äänensä ja julistakoot varoitussanomaa,
joka on tälle ajalle tarkoitettua nykyistä totuutta. Osoittakaamme kansalle, mihin
vaiheeseen olemme tulleet profeetallisessa historiassa, ja koettakaamme sytyttää
totisen protestanttiuden henkeä herättäen maailmaa käsittämään uskonnonvapauden
arvoa ja etuoikeuksia, joista niin kauan olemme saaneet nauttia." -Ta. II, 322
7. Mikä yhteys on vartijoiden velvollisuudella ja Jeeusksen toisella tulemisella?
Jes. 40:9 Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota
voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano
Juudan kaupungeille: "Katso, teidän Jumalanne!"
Joel 2:11-13 Ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa
on hänen väkensä, sillä väkevä on hänen käskynsä täyttäjä, sillä suuri on Herran
päivä ja sangen peljättävä; kuka voi sitä kestää? 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.
"Kansa tulee herättää käsittämään tämän ajan vaarat. Vartiomiehet nukkuvat.
Olemme vuosikausia jäljessä. Tuntekoot päävartijat kipeää tarvetta ottaa vaarin
itsestään, sillä muutoin he menettävät heille suodut mahdollisuudet havaita uhkaavat
vaarat." -Ta, II, 321.
"Jos jokainen Kristuksen sotilas olisi tehnyt velvollisuutensa, jos jokainen vartija
Siionin muureilla olisi antanut pasuunalla selvän äänen, niin maailma olisi jo tätä
ennen kuullut varoituksen sanoman. Mutta työ on vuosia jäljessä. Ihmisten nukkuessa
saatana on salaa marssittanut joukkonsa meitä vastaan." -Ta, II, 288.
"Jos Jumalan kansa olisi toteuttanut hänen aivoituksensa armon sanoman
julistamisessa maailmalle, Kristus olisi jo tätä ennen tullut maan päälle, ja pyhät
olisivat jo saaneet kutsun saapua Jumalan kaupunkiin." -Ta, III, 68.
Henkilökohtaisesti tutkisteltavaksi
"Kummalla puolella seisomme? Olemmeko asettaneet itsemme täysin Pyhän Hengen
ohjauksen ja suojeluksen alle, ja julistammeko tälle ajalle annettua sanomaa? Viekö
jokainen ponnistelumme eteenpäin sanoman julistamisen edistämistä. Mitä ihmisen
mahdollisuuksiin tulee, jokainen, joka on vastaanottanut totuuden valon, on saman
vakavan ja pelottavan velvollisuuden alla, niin kuin oli Israelin profeetta, jolle tuli
sana: 'ja sinä ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin huoneen vartijaksi. Kun
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kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä
sanon jumalattomalle, sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et puhu
varoittaaksesi jumalatonta hänen tiessänsä, niin se jumalaton kuolee synnissänsä,
mutta hänen verensä minä vaadin suun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta
hänen tiestänsä, että hän kääntyisi siltä pois, eikä hän tieltänsä käänny, niin hän
kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut.'" -Review and Herald, July 28,
1904.
*****
16
Sapattina 15. lokakuuta 2016

Jumalan kansan tehtävä viimeisinä päivinä
"Kristuksen seuraajien tehtävä on tuoda totuus maan asukkaille, pelastaa heidät
heidän syyllisyydestään ja piittaamattomuudestaan. Ihmisillä täytyy olla totuus, jotta
he voivat tulla sen pyhittämiksi, ja me olemme Jumalan valon kanavia. Meidän
lahjamme, varamme ja tietomme eivät ole vain omaksi eduksemme, vaan niitä tulee
käyttää sielujen pelastamiseen, ihmisen nostamiseen synnistä ja hänen tuomiseensa
äärettömän Jumalan tykö Kristuksen kautta." -Testimonies for the Church, vol. 4, s.
80.
Totuuden julistaminen
1. Minä Kristus pitää seurakuntaansa?
Matt. 5:14-16 Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki
olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja
niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten
edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on
taivaissa.
"Kristus on antanut seurakunnalle pyhän velvollisuuden. Jokaisen jäsenen tulisi
toimia kanavana, jota myöten Jumala voi välittää maailmalle armonsa aarteita,
Kristuksen tutkimattomia rikkauksia. Vapahtaja ei toivo mitään hartaammin kuin
lähettiläitä, jotka edustavat maailmalle hänen Henkeään ja luonnettaan. Maailma ei
tarvitse mitään yhtä kipeästi kuin ihmisten ilmentämää Vapahtajan rakkautta. Koko
taivas odottaa miehiä ja naisia, joiden välityksellä Jumala voi ilmaista kristillisyyden
voiman. "Seurakunta on Jumalalle totuuden julistamisen välikappale, jonka hän on
valtuuttanut suorittamaan erityistehtävää. Jos seurakunta on uskollinen hänelle,
kuuliainen kaikille hänen käskyilleen, sen keskuudessa on vallitseva jumalallisen
armon ihanuus. Jos seurakunta on uskollinen kuuliaisuudenlupaukselleen, jos
seurakunta kunnioittaa Herraa, Israelin Jumalaa, niin mikään voima ei saata sitä
vastustaa." -Ap. teot, 460
2. Mikä on Jumalan jäännöskansan tehtävä?
1 Kor 9:16-19 Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista;
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minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista! Sillä jos vapaasta
tahdostani sitä teen, niin minulla on palkka; mutta jos en tee sitä vapaasta
tahdostani, niin on huoneenhaltijan toimi kuitenkin minulle uskottu. Mikä siis on
minun palkkani? Se, että kun julistan evankeliumia, teen sen ilmaiseksi, niin etten
käytä oikeutta, jonka evankeliumi minulle myöntää. Sillä vaikka minä olen
riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta
kuin suinkin,
1 Piet. 2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät
ihmeelliseen valkeuteensa;
"Kaikkein vakavimmat totuudet, mitä ikinä on kuolevaisille uskottu, on annettu
meille julistettavaksi maailmalle. Näiden totuuksien julistaminen on oleva meidän
työmme. Maailmaa tulee varoittaa, ja Jumalan kansan tulee olla uskollisia heille
osoitetulle luottamukselle....." -Testimonies for the church, vol. 9, s. 19.
"Jumalan jäännöskansan tulee olla kääntynyttä kansaa. Tämän sanoman julistuksen
tulee johtaa sielujen kääntymykseen ja pyhitykseen. Meidän tulee tuntea Jumalan
Hengen voima tässä liikkeessä. Tämä on suurenmoinen, selkeä sanoma; se merkitsee
vastaanottajalleen kaikkea, ja sitä tulee julistaa kuuluvalla äänellä. Meillä tulee olla
totista, kestävää uskoa siihen, että tämä sanoma etenee yhä merkittävmpänä, kunnes
aika on lopussa." -Ta, III, 344, 345
Kaikelle maailmalle
3. Miten kauas Kristuksen opetuslasten työ ulottuu?
Matt. 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa
maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.
Ap.t.1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja
aina maan ääriin saakka."
Ilm. 14:6 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.
"Tunnussanamme on oleva: Eteenpäin, aina eteenpäin. Jumalan enkelit kulkevat
edellämme valmistaakseen tietä. Taakkaamme kaukaisista maista, ei voida koskaan
laskea, ennen kuin koko maailma on valaistu Herran valkeudella." Testimonies for
the Church, vol. 6, s. 29.
"Opetuslapsille annettu tehtävä on annettu myös meille. Tänä päivänä, kuten
silloinkin, on ristiinnaulittu ja ylösnoussut Vapahtaja kohotettava niiden nähtäväksi,
jotka ovat vailla Jumalaa ja vailla toivoa maailmassa, Herra kutsuu paimenia,
opettajia ja evankelistoja. Ovelta ovelle tulee hänen palvelijoittensa julistaa
pelastuksen sanomaa. Jokaiselle kansanheimolle, sukukunnalle, kielelle ja kansalle
tulee viedä sanoma Kristuksen kautta tapahtuneesta armahduksesta. "Sitä sanomaa ei
pidä julistaa hengettömästi, elottomasti, vaan selkeästi, vakuuttavasti, koskettavasti.
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Sadat odottavat varoitusta, joka auttaisi heitä pelastamaan henkensä. Maailman tulee
nähdä kristityissä kristillisyyden voima. Ei vain joissakin paikoin, vaan kaikkialla
maailmassa tarvitaan armon lähettiläitä." -Ta, III, s. 200.
4. Mitä Jeesus sanoi työntekijöiden tarpeesta viinitarhassaan? Viimeisen
sadonkorjuun lähestyessä, olemmeko valmiita vastaamaan niin kuin
profeetta Jesaja?
Matt. 9:37, 38 Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä
vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."
Jes. 6:8 Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän? Kuka
menee meidän puolestamme?" Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut."
"Samat tarpeet vallitsevat tänäkin aikana. Maailma tarvitsee työntekijöitä, jotka
tahtovat Kristuksen tavoin työskennellä kärsivien ja syntisten hyväksi. On
tavoitettava todellakin suuret kansanjoukot. Maailma on täynnä sairautta, kärsimystä,
ahdistusta ja syntiä. Se on täynnä autettavia, heikkoja, avuttomia, tietämättömiä, ja
häväistyjä." Ta, II, 483.
"Työ on edessämme, ryhdymmekö siihen? Meidän täytyy työskennellä nopeasti,
meidän täytyy edetä vakaasti. Meidän täytyy olla valmistautumassa Herran suurta
päivää varten. Meillä ei ole aikaa hukattavaksi, ei aikaa osallistua itsekkäisiin
tarkoituksiin. Maailmaa tulee varoittaa. Mitä teemme yksilöinä tuodaksemme valoa
toisille? Jumala on jättänyt jokaiselle oman tehtävänsä; jokaisella on osansa
toimittavana, emmekä me voi laiminlyödä tätä työtä, vaarantamatta sieluamme
kadotukseen." -Selected Messages, book 1, s. 126.
5. Mikä on Jumalan kansan tarkoitus?
Ilm. 18:1 Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli
suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan.
Jes. 60:1 Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa
sinun ylitsesi.
"Ja yhä Kenraalimme, joka ei ikinä tee virheitä, sanoo meille, 'Edetkää, menkää
uusille alueille; nostakaa lippu jokaisessa maassa.' 'Nouse, ole kirkas, sillä sinun
valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi.' "On tullut aika, jolloin
kirjakäärö avataan maailmalle Jumalan sanansaattajien kautta. Ensimmäisen, toisen ja
kolmannen enkelin sanomaa täytyy levittää jokaiseen maahan, jokaiselle
kansanheimolle, jokaiselle kielelle, ja jokaiselle kansalle; sen täytyy valaista jokaisen
mantereen pimeys, ja ulottua merten saarille. Tämä työ ei saa viivästyä.
"Tunnussanamme on oleva: Eteenpäin, aina eteenpäin. Jumalan enkelit kulkevat
edellämme valmistaakseen tietä. Taakkaamme kaukaisista maista, ei voida koskaan
laskea, ennen kuin koko maailma on valaistu Herran valkeudella." -Gospel Workers,
s. 470 (1915, s. 707.)

Sapattkoululäksyt

13

4 neljännes 2016

Jeesus on kansansa kanssa loppuun asti
6. Mikä Jeesuksen lupaus Hänen opetuslapsilleen kuuluu Hänen kansalleen
lopun aikana?
Matt. 28:18-20 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on
annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."
"Kristus järjesti kaikki edellytykset opetuslapsille uskotun työn toteuttamiseen ja otti
itselleen kaiken vastuun sen menestymisestä. Niin kauan kuin he tottelivat hänen
sanaansa ja työskentelivät yhdessä hänen kanssaan, he eivät voineet epäonnistua.
"Meillekin on annettu lupaus, että Kristus on oleva alati läsnä. Kulunut aika ei ole
mitenkään muuttanut hänen jäähyväislupaustaan. Hän on meidän kanssamme yhtä
totisesti kuin hän oli opetuslasten kanssa, ja hän on oleva meidän kanssamme
'loppuun asti.' ‘Menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille kansoille‘, vapahtaja
sanoo meille, ‘jotta heistä tulisi Jumalan lapsia. Minä olen teidän kanssanne tässä
työssä opettaen, ohjaten, lohduttaen, vahvistaen teitä, suoden teille menestystä
kieltäymystä ja uhrimieltä vaativassa työssänne. Minä olen koskettava sydämiä,
saattava ne synnintuntoon ja käännyttävä ne pimeydestä valkeuteen,
tottelemattomuudesta vanhurskauteen. Minun valkeudessani he näkevät valkeuden.
Te kohtaatte saatanallisten voimien vastustusta, mutta pankaa luottamuksenne
minuun. Minä en milloinkaan petä teitä.’" -Ta, III, 201
7. Millaista haarniskaa ne käyttävät, jotka menevät ja saarnaavat evankeliumia
Kristuksen toiseen tulemiseen saakka ja jotka kohtaavat pimeyden voimat?
Ef. 6:14-18 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne
vanhurskauden haarniska, 15. ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja
ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja
tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä
varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
"Into Jumalan ja Hänen asiansa puolesta sai opetuslapset todistamaan evankeliumia
valtavalla voimalla. Eikö samanlaisen innon tulisi polttaa sydäntämme saaden sen
kertomaan lunastavasta rakkaudesta, Kristuksesta, ja Hänestä ristiinnaulittuna? On
jokaisen kristityn etuoikeus, ei vain odottaa, vaan myös nopeuttaa Vapahtajan
tulemista. "Jos seurakunta ottaa ylleen Kristuksen vanhurskauden vaatteen, vetäytyen
kaikesta liittolaisuudesta maailman kanssa, hänen edessään sarastaa valoisa ja kirkas
päivä. Jumalan lupaus hänelle kestää lujana ikuisuuksiin saakka. Hän tekee siitä
ikuisesti mahtavan, onnen monelle sukupolvelle. Totuus, jättäen väliin sitä
halveksivat ja sen hylkäävät, tulee voittamaan. Vaikka toisinaan sen eteneminen
vaikuttaa taantuvan, sen etenemistä ei ole koskaan pysäytetty. Jumalan sanoman
kohdatessa vastustusta, Hän antaa ylimääräistä voimaa, jotta se voisi käyttää
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suurempaa vaikutusvaltaa. Jumalallisen voiman avustamana, se murtaa tiensä
vahvimpien esteiden läpi, ja voittaa jokaisen vastuksen." -My Life Today, s. 266.
Henkilökohtaisesti tutkisteltavaksi
"Aika on tullut, jolloin niiden, jotka valitsevat Herran nykyiseksi ja tulevaksi
osuudekseen, täytyy luottaa yksin Häneen. Jokaisella jumalisuutta tunnustavalla
täytyy olla oma kokemuksensa. Muistiin merkitsevä enkeli tekee tarkat merkinnät
Jumalan kansan sanoista ja teoista. Enkelit tarkkaavat luonteen kehitystä ja
punnitsevat sen siveellisen arvon. Niiden, jotka tunnustavat uskovansa totuuden ,
tulisi olla itse vilpittömiä ja parhaansa mukaan vaikuttaa toisten valistamiseksi ja
voittamiseksi totuuteen. Heidän sanansa ja tekonsa ovat kanava, jonka kautta
totuuden ja pyhyyden puhtaat periaatteet saatetaan maailmaan. He ovat maan suola ja
valo." -Ta, I, 81
-Ta, III, s.198-201.
*****
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Sapattina 22. lokakuuta 2016

Varoitus huudosta "rauha, ei hätää mitään"
"Maailman kuolettava uneliaisuus lamauttaa tuntonne. Synti ei enää tunnu teistä
vastenmieliseltä, koska saatana on sokaissut teidät. Pian Jumalan tuomiot vuodatetaan
maan päälle. 'Pakene henkesi tähden' (1 Moos. 19:17) on Jumalan enkelien antama
varoitus. Toiset äänet sanovat: 'Älkää tulko levottomiksi, sillä ei ole mitään syytä
erikoiseen huolestumiseen.' Ne jotka viettävät helppoja päiviä Siionissa huutavat '
Rauha, rauha, ei hätää mitään', vaikka taivas on ilmoittanut, että äkillinen perikato on
kohtaava rikkojia." -Ta, II, 71.
Hätäily ja epävarmuus
1. Mitä huuto "rauha, ei hätää mitään" todella tarkoittaa?
1 Tess. 5:1-3 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis
kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas
yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät
yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
"Elleivät piirikuntiemme johtavat veljet nyt vastaanota Jumalan heille lähettämää
sanomaa ja muodosta rintamaa toimintaa varten, niin seurakunnat tulevat kärsimään
suurta vahinkoa. Kun vartija nähdessään miekan olevan tulossa antaa pasuunallaan
selvän äänen, niin kansa kautta koko linjan toistaa varoituksen. Silloin jokaisella on
tilaisuus valmistautua taisteluun. Mutta liiankin usein johtaja on asettunut epäröivälle
kannalle ikään kuin sanoen : 'Älkäämme pitäkö liian kovaa kiirettä, sillä olemme
kenties erehtyneet. Meidän tulee varoa antamasta väärää hälytystä.' Hänen
epäröintinsä ja epävarmuutensa itse asiassa huutaa hänen puolestaan: 'Rauha, rauha,
ei hätää mitään.' Älkää hätääntykö. Tästä lain muutoksesta on jo pidetty tarpeettoman
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suurta meteliä. Tämä kiihotus kyllä lopsahtaa.' Sillä tavalla hän suorastaan kieltää
Jumalan lähettämän sanoman, eikä se varoitus, jonka tarkoituksena oli seurakuntien
herättäminen, voi tehdä tehtäväänsä. Vartijan pasuunasta ei lähde selvää ääntä, eikä
kansa niin ollen valmistaudu taisteluun. Varokoon vartija, ettei hänen epäröintinsä ja
hidastelunsa vie sieluja kadotukseen, niin että heidän verensä vaaditaan hänen
kädestään." -Ta, II, 321, 322.
2. Mikä henki rauhoittaa niiden omaatuntoa, jotka huutavat "rauha, ei hätää
mitään" tuomion leijuessa maailman yllä?
2 Kor. 11:3, 4, 13, 14 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti
Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta,
joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista
Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin
minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin
sen te hyvin kärsitte… Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä,
jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy
valkeuden enkeliksi.
“Jumala ei ole muuttunut uskollisia palvelijoitaan kohtaan, jotka säilyttävät
vaatteensa tahrattomina. Mutta monet julistavat: 'Nyt on rauha, ei hätää mitään',
vaikka heitä uhkaa äkillinen turmio. Ellei tehdä perusteellista parannusta, elleivät
ihmiset nöyrrytä sydäntään tunnustamalla syntinsä ja vastaanota totuutta, joka on
Jeesuksessa, he eivät ikinä pääse taivaaseen. Kun keskuudessamme tapahtuu
puhdistus, emme enää lepää rauhassa, emme kersku että olemme rikkaita, että
olemme rikastuneet, emmekä mitään tarvitse. "Kuka voi rehellisesti sanoa:
'Kultamme on tulessa puhdistettu, vaatteitamme ei ole maailma saastuttanut'? Näin
Opettajamme osoittavan niin sanotun vanhurskauden vaatteita. Riistäen ne pois hän
paljasti alla olevan turmeluksen. Sitten hän sanoi minulle: 'Etkö näekin, miten he ovat
valheellisesti peittäneet luonteensa turmeltuneisuuden ja mädännäisyyden? 'Voi,
kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki!' Minun Isäni huone on tehty
markkinahuoneeksi, paikaksi, mistä Jumalan voima ja kirkkaus on kaikonnut! Tästä
syystä heikkoutta ilmenee ja voimaa puuttuu'" -Ta, III, 245, 246.
Saatana yrittää hallita ihmisten mieliä
3. Mikä on saatanan tarkoitus hänen kutsuessaan pahaa hyväksi?
Jes. 5:20, 21 Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät
pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja
makean karvaaksi! Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä
omasta mielestänsä!
Jer. 9: 8, 9 Tappava nuoli on heidän kielensä, vilppiä se puhuu; suullaan he puhuvat
rauhaa lähimmäisensä kanssa, mutta sydämessään he juoniansa punovat. Enkö minä
näistä tällaisista rankaisisi heitä, sanoo Herra, eikö minun sieluni kostaisi
tämänkaltaiselle kansalle?
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Kol. 2:4 Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla.
"Se [Pyhittämisen teoria] antaa heille kuvan hyvänä kristittynä olemisesta, ja
pyhyyden omaamisesta, heidän sydäntensä ollessa turmeltuneita. Se on se rauha, ei
hätää mitään -teoria, joka ei tuo esille pahaan, eikä nuhdelle vääryyttä. Se parantaa
Jumalan kansan tyttären haavoja hieman, huutaen: Rauha, rauha, vaikka ei ole
rauhaa. Turmeltunut sydämiset miehet ja naiset kietovat ympärilleen pyhityksen
vaatteen, ja heitä katsotaan esimerkkinä laumalle, vaikka he ovat Saatanan
toimijoita, hänen käytössään rehellisten sielujen houkuttelemista ja pettämistä siihen,
jotta he eivät tuntisi kolmannen enkelin julistaman vakavan totuuden tärkeyttä."
-Testimonies for the Church, vol. 1, s. 335.
4. Miksi jopa ne, jotka sanovat kuuluvansa Jumalan kansaan, nauttivat
taruista?
Joh. 3:19-21 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset
rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä
jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen
tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen
tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."
2 Tim. 4:3 3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien
himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
"Nämä moitteet ja varoitukset häiritsevät näiden uneliaiden, mukavuudenhaluisten
vartiomiesten rauhaa, eivätkä he ole tyytyväisiä. He sanovat sydämessään, jos eivät
sanoi: 'Tämä on tarpeetonta. Se on liian ankaraa, liian vakavaa... Miksi he eivät
ennusta miellyttäviä asioita ja huuda: 'Rauha, rauha''? Silloin kaikki kääntyisi
paremmaksi.' Nämä ovat monien tunteita meidän kansamme keskuudessa. Ja Saatana
riemuitsee menestyksestään hallitessaan niin monien kristityiksi tunnustautuvien
mieliä. Hän on eksyttänyt heidät, turruttanut heidän herkkyytensä ja pystyttänyt
lippunsa suoraan heidän kekskuuteensa, ja he ovat niin eksytettyjä, että he eivät häntä
tunne." T.2, 440.
Jumalan viha
5. Mikä tulee olemaan niiden loppu, joille on annettu paljon valoa, mutta jotka
eivät rakastaneet sitä eivätkä vaeltaneet siinä?
Hes. 9:5,6 Ja niille toisille hän sanoi minun kuulteni: "Kiertäkää kaupungin läpi
hänen jäljessään ja surmatkaa. Älkää säälikö, älkää armahtako, tappakaa tyyten
vanhukset, nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko keneenkään,
jolla on otsassaan merkki; ja alottakaa minun pyhäköstäni." Niin he alottivat niistä
miehistä, vanhimmista, jotka olivat temppelin edessä.
"Tästä huomamme, että seurakunta – Jumalan pyhäkkö – ensimmäisenä sai tuntea
Jumalan vihan iskun. Vanhat miehet, joille Jumala oli antanut suuren valon ja jotka
olivat valvoneet kansan hengellisiä etuja, suorittivat petollisesti heille uskotun
luottamustehtävän. He olivat asettuneet sille kannalle, ettei meidän tarvitse odottaa
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ihmeitä eikä Jumalan voiman selvää ilmenemistä kuten muinaisina päivinä. Ajat ovat
muuttuneet. Nämä sanat vahvistavat heidän epäuskoaan, ja he sanovat: 'Ei Herra tee
hyvää eikä pahaa. Hän on liian armollinen antaakseen tuomion kohdata kansaansa. '
Heidän sanomansa kuuluu: 'Nyt on rauha, ei hätää mitään'. He eivät milloinkaan
enää korota ääntään niin kuin pasuuna ilmoittaakseen Jumalan kansalle heidän
rikoksiaan ja Jaakobin huoneelle heidän syntejään. Nämä mykät koirat, jotka eivät
tahdo haukkua, ovat juuri niitä, jotka tulevat tuntemaan loukatun Jumalan
oikeudenmukaisen koston. Nuorukaiset, neitsyet ja pienet lapset hukkuvat kaikki
yhdessä." Ta II, 61,62.
6. Mikä tulee olemaan niitten kohtalo, joita tyhmät neitsyet kuvaavat? Minkä
rakastavat uhkauksen Herra antaa kansalleen?
Matt. 25:6-13 Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä
vastaan.' Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Ja
tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme
sammuvat.' Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille
ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.' Mutta heidän
lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa
häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra,
Herra, avaa meille!' Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en
tunne teitä.' Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.
"Tyhmien neitsyiden ihmiset eivät ole tekopyhiä. He kunnioittavat totuutta, ovat
levittäneet sitä ja viihtyvät totuuteen uskovien seurassa, mutta he eivät ole päästäneet
Pyhää Henkeä vaikuttamaan itsessään. ... Tämä on se ihmisluokka, jonka kuullaan
vaaran aikana sanovan: 'Nyt on rauha, ei hätää mitään.' He tuudittautuvat
huolettomaan varmuuteen eivätkä uneksikaan vaarasta. Kun he havahtuvat
horroksestaan, he huomaavat puutteensa ja pyytävät toisia täyttämään sen, mutta
hengellisissä asioissa ei kukaan voi täyttää toisen vajavuutta. Jumala on tarjonnut
armoaan lahjaksi jokaiselle. Kaikille on kaikunut evankeliumin sanoma: 'Joka
janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi' (Ilm. 22:17). Mutta
luonnetta ei voida siirtää toiselle. Kukaan ei voi uskoa toisen puolesta. Kukaan ei voi
vastaanottaa Henkeä toista varten eikä kukaan voi siirtää toiselle luonnetta, joka on
Hengen työskentelyn tulosta." Kr. vert., 301,302.
Valmistaudu kohtaamaan Jumalaasi
7. Mikä kutsu kohtaa siksi Jumalan kansaa, ettei se vaipuisi kuolettavaan
horrokseen?
1. Tess. 5:4-6. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää
teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me
emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan
valvokaamme ja olkaamme raittiit.
"Vartioimisen asenne määrittää todella seurakunnan Jumalan kansaksi. Se erottaa
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odottavat maailmasta ja osoittaa, että he ovat pyhiinvaeltajia ja muukalaisia maan
päällä. T. 2, 205.
"Monet ummistavat nykyään silmänsä todisteille, joita Kristus on antanut
varoittamaan ihmisiä hänen tulemuksestaan. He pyrkivät tyynnyttämään kaiken
pelon, vaikka samanaikaisesti lopun merkit ovat nopeasti täyttymässä ja maailma on
kiirehtimässä kohti hetkeä, jolloin Ihmisen Poika ilmestyy taivaan pilvissä. Paavali
opettaa, että on synti suhtautua välinpitämättömästi merkkeihin, joiden on määrä
edeltää Kristuksen toista tulemusta. Tällaiseen laiminlyönti syyllistyviä hän nimittää
yön ja pimeyden lapsiksi. Hän kannustaa tarkkaavaisia ja valppaita..." Ap. teot, 198
Henkilökohtaisesti tutkisteltavaksi
"Laiskottelijat eivä saa koskaan kantaa voiton seppelettä. Ne, jotka ovat uskollisia,
eivät salaa tosiasioita, vaan panevat sydämensä ja voimansa työhön ja vaarantavat
kaiken taistelussa, olkoon taistelu kuinka ankaraa tahansa. Jumala on syntiä vihaava
Jumala. Ja Jumala kiroaa ne, jotka rohkaisevat syntistä sanoen: 'Sinulla on kaikki
hyvin'. ... He eivät ole sopusoinnussa oikean kanssa. He halveksivat suoraa todistusta,
joka saavuttaa sydämen, ja he iloitsisivat nähdessään jokaisen nuhtelijan
vaiennettuna." T. 3, 272.
"Sanoma, joka edelsi Jumalan Pojan julkista lähetystehtävää, kuului: 'Katukaa
publikaanit, katukaa fariseukset ja saddukeukset, sillä taivasten valtakunta on tullut
lähelle'. Meidän sanomamme ei tule olla: 'Rauha, ei hätää mitään'. Kansana, joka
uskoo Kristuksen pian ilmestyvät, meillä on työ tehtävänä, sanoma annettavana 'Valmistaudu kohtaamaan Jumalaasi'. Meidän täytyy korottaa lippua ja viedä
eteenpäin kolmannen enkelin sanomaa - Jumalan käskyjä ja Jeesuksen todistusta."
Selected Messages
Last day events, s. 233
Selected Messages 1, s. 410
*****
Tänään luetaan lähetyskertomus pääkonferenssin saarnaajaosastolta
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Varoitus spiritismistä ja vääristä opeista
"Kahden suuren erheen avulla, sielun kuolemattomuuden ja sunnuntain pyhyyden,
saatana kietoo ihmiset petoksiinsa.... "Kun spiritualismi nyt entistä tarkemmin
jäljittelee aikamme nimikristillisyyttä, sillä on myös entistä suurempi pettämis- ja
kietomisvoima. Asiain nykyisen järjestyksen mukaan itse saatanakin on kääntynyt.
Hän haluaa esiintyä valkeuden enkelinä. Spiritualismin välityksellä tehdään ihmeitä;
sairaita parannetaan ja monia muita kieltämättömiä ihmetekoja saadaan aikaan. Ja
kun henget väittävät uskovansa Raamattuun ja osoittavat kunnioitusta kirkon
laitoksille, heidän työtään pidetään Jumalan voiman ilmestyksenä." "Oppi ihmisen
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tietoisuudesta kuolemassa, varsinkin siten tulkittuna, että vainajain henget palaavat
takaisin palvelemaan elossa olevia, on valmistanut tietä nykyaikaiselle
spiritualismille." -S. t., 575, 540.
Jumalan määräys
1. Mitä Jumala on aina määrännyt kansalleen?
5. Moos. 18:10, 11 Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai
tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä,
harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai
tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.
Jes. 8:19 Ja kun he sanovat teille: "Kysykää vainaja- ja tietäjähengiltä, jotka
supisevat ja mumisevat", niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa? Kuolleiltako elävien
puolesta?
"Nykyinen spiritualismi rakentuu samalle perustukselle kuin Jumalan muinoin
tuomitsema ja kieltämä noituus ja paholaisten palvonta. Se ilmenee vain uuden
muotoisena. Raamattu ennustaa siitä julistamalla, että »tulevina aikoina moniaat
luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja» (1 Tim. 4: 1).
Toisessa kirjeessään tessalonikalaisille Paavali mainitsee saatanan erikoisen
toiminnan spiritualismin yhteydessä vähän ennen Kristuksen toista tulemista
ilmenevänä tapahtumana ja sanoo, että se »tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen
kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä» (2 Tess. 2: 9)." "Herran sana, jonka hän
lausui muinaiselle Israelille, kuuluu yhtä hyvin hänen kansalleen tänä aikana: »Älkää
kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä
saastutetuiksi. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle» (3Moos.
19: 31; 5Moos. 18: 12)." -P. ja p, 672, 675.
2. Mihin Raamatun sanoihin Jumalan kansan täytyy turvautua, jotta he eivät
joutuisi Saatanan ansaan liittyen kuolleitten tilaan?

Saarn. 9:5, 6
"Mutta kenenkään ei tarvitse eksyä spiritualismin valheellisten väitteiden
johdosta. Jumala on antanut ihmisille niin paljon valoa, että he voivat havaita
ansan. Kuten jo on näytetty, spiritualismin perustuksena oleva teoria on
ristiriidassa Raamatun selvimpien ilmoitusten kanssa. Raamattu osoittaa, että
kuolleet eivät tiedä mitään, että heidän ajattelunsa on lakannut, ettei heillä ole
mitään osaa siihen, mitä tapahtuu auringon alla eivätkä he tiedä mitään maan
päällä olevien rakkaittensa iloista ja suruista. "vainajien hengiksi tekeytyvien
olentojen kanssa. Heprealaisten aikana oli ihmisiä, jotka nykyajan
spiritualistien tavoin väittivät olevansa yhteydessä kuolleiden kanssa. Mutta
Raamattu todistaa, että »vainajahenget», kuten näitä muista maailmoista
tulleita vieraita kutsuttiin, ovat »riivaajain henkiä» (vertaa 4 Moos. 25:1-3; Ps.
106:28; 1 Kor. 10:20; Ilm. 16:14. Seurustelu vainajahenkien kanssa oli
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julistettu kauhistukseksi Herran edessä ja oli juhlallisesti kielletty kuoleman
rangaistuksen uhalla. 3 Moos. 19:31; 20:27." -S. t., s. 544, 545.
3. Miten saatana toimii näinä viimeisinä päivinä?

2 Tim. 4:3, 4 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien
himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät
korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
"On totta, että spiritualismi nyt muuttaa muotoaan. Se kätkee joitakin
loukkaavimpia piirteitään ja ottaa ylleen kristillisyyden verhon. "Nykyisessä
muodossaan spiritualismi, kaukana siitä että se olisi siedettävämpi kuin ennen,
on todellisuudessa entistä vaarallisempi, koska se nyt on petollisempi. Kun se
aikaisemmin kielsi Kristuksen ja Raamatun, se nyt väittää hyväksyvänsä
molemmat. Mutta se selittää Raamattua sillä tavalla, että se miellyttää
uudistumatonta sydäntä, samalla kun sen vakavat ja tärkeät totuudet esitetään
mitättöminä asioina. Rakkaus esitetään Jumalan pääominaisuudeksi, mutta se
alennetaan heikoksi tunteellisuudeksi, eikä tehdä suurta eroa hyvän ja pahan
välillä. Jumalan vanhurskaus, hänen syntiä vastaan lausumansa uhkaukset ja
hänen pyhän lakinsa vaatimukset pidetään salassa. Kansaa opetetaan pitämään
kymmenen käskyn lakia kuolleena kirjaimena. Miellyttävät, lumoavat tarut
valtaavat mielen ja johtavat ihmiset hylkäämään Raamatun uskonsa
perustuksena. Kristus kielletään yhtä todellisesti kuin ennenkin; mutta saatana
on niin sokaissut ihmisten silmät, että he eivät huomaa petosta." -S. t., 546.
"Hän toimii 'kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat
kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen,
voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen,
niin että he uskovat valheen.' 2 Tess. 2:10, 11." -Ta, I, 90.
4. Miten pitkälle saatanan petokset ulottuvat?

2 Kor. 11:13, 14 Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä,
jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy
valkeuden enkeliksi.
Matt. 24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät
suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
"Suuren pettäjän menestyksellisimpiä keinoja ovat spiritualismin petolliset
opit ja valheelliset ihmeet. Valkeuden enkeliksi pukeutuneena hän levittää
verkkonsa vähimmin epäiltyihin paikkoihin. Jos ihmiset vain tutkisivat
Jumalan sanaa, vakavasti rukoillen Jumalalta apua sen ymmärtämiseen, heitä
ei jätettäisi pimeyteen hyväksymään vääriä oppeja. Mutta hyljätessään
totuuden he joutuvat petoksen uhreiksi. "Toinen vaarallinen erhe on se oppi,
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joka kieltää Kristuksen jumaluuden ja väittää, ettei hän ollut olemassa ennen
tähän maailmaan tuloaan. Tätä teoriaa suosii suuri joukko ihmisiä, jotka
sanovat uskovansa Raamattuun.... "Hyvin petollinen ja turmiollinen on myös
se nopeasti leviävä usko, ettei saatanaa ole olemassa persoonallisena olentona,
vaan että tätä nimitystä käytetään Raamatussa vain kuvaamaan ihmisten
pahoja ajatuksia ja haluja." -S.t., 512, 513.
Ainoa turvamme
5. Mitkä profeetta Jesajan sanat ovat mittapuu, joka paljastaa niin
kutsuttujen ihmeidentekijöiden viettelyksen? Lisäksi, mikä periaate
estää Jumalan kansaa tulemasta väärien kristusten viettelemäksi.
1 Joh. 4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget,
ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
Jes. 8:20 "Pysykää laissa ja todistuksessa!" Elleivät he näin sano, ei heillä
aamunkoittoa ole.
Miika 3:5, 6 Näin sanoo Herra niitä profeettoja vastaan, jotka eksyttävät
minun kansaani, jotka huutavat: "Rauha!", kun heidän hampaissaan on
purtavaa, mutta julistavat pyhän sodan sille, joka ei anna mitään heidän
suuhunsa: Sentähden tulee teille yö, näkyjä vailla, teille tulee pimeys,
ennustelua vailla. Aurinko laskee näiltä profeetoilta, ja päivä heiltä pimenee.
"Meidän ei tule vastaanottaa niiden sanaa, joiden sanoma on ristiriidassa
uskomme tärkeimpien asioiden kanssa. He keräävät paljon kirjoituksia ja
kokoavat sen todisteeksi oletetuille teorioilleen. Tämä on tapahtunut
uudestaan ja uudestaan viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Raamatun
ollessa Jumalan sana, jota tulee kunnioittaa, mutta jos niiden käyttäminen
siirtää yhdenkin pilarin perustuksista, jotka Jumala on ylläpitänyt nämä
viisikymmentä vuotta, se on suuri virhe. Se, joka käyttää niitä sillä lailla, ei
tunne Pyhän Hengen ihmeellistä ilmenemistä, joka antoi vallan ja voiman
menneisyyden sanomille, jotka ovat tulleet Jumalan kansalle." -(Preach the
Word, s. 5 [1905) Counsels to writers and editors, s. 32.
6. Miten ne, jotka ovat uskollisia Jumalalle, voittavat spiritismin?

Ef. 6:11, 12, 17 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... ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka
on Jumalan sana.
"Ne, jotka vastustavat spiritualistien oppeja, eivät taistele ainoastaan ihmisiä,
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vaan myös saatanaa ja hänen enkeleitänsä vastaan. He ovat ryhtyneet
taisteluun hallituksia vastaan ja valtoja vastaan ja pahuuden henkiolentoja
vastaan taivaan avaruuksissa. Saatana ei luovuta aluettaan tuumaakaan, ennen
kuin taivaan lähettiläät pakottavat hänet perääntymään. Jumalan kansan pitäisi
kyetä vastustamaan häntä Vapahtajamme tavoin sanoilla: »Kirjoitettu on.»
Saatana voi käyttää raamatunkohtia nyt niin kuin Kristuksen aikanakin, ja hän
tulkitsee ne väärin saadakseen ne tukemaan petoksiaan. Niiden, jotka tahtovat
pysyä lujina tänä vaarallisena aikana, täytyy itsensä ymmärtää Raamatun
todistuksia. "Useille riivaajain henget esiintyvät rakkaina sukulaisina tai
ystävinä ja esittävät heille mitä vaarallisimpia harhaoppeja. Nämä vierailijat
vetoavat meidän hellimpiin tunteisiimme ja tekevät ihmeitä väitteittensä
tueksi. Meidän täytyy olla valmistuneita vastustamaan heitä sillä Raamatun
totuudella, että kuolleet eivät tiedä mitään ja että ne henget, jotka esiintyvät
kuolleiden henkinä, ovat riivaajahenkiä." -S. t., 547.
"Ainoa turva nyt on etsiä totuutta sellaisena kuin se on ilmoitettu Jumalan
Sanassa, kuin kätkettyä aarretta. Sellaiset aiheet kuin sapatti, ihmisen luonto ja
Jeesuksen todistus ovat niitä suuria ja tärkeitä totuuksia, jotka tulee ymmärtää;
nämä tulevat ankkurina turvaamaan Jumalan kansan näinä vaarallisina
aikoina." -Ta, I, 89
7. Onko niiden, jotka ovat poikenneet Kristuksesta, mahdollista palata oikealle
polulle?

Jes. 55:6, 7 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä
avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä
ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän
Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.
Hoos. 12:6 Herra, Jumala Sebaot - Herra on hänen nimensä.
"Minulle näytettiin, että Saatana ei voi valvoa mieltä, ellei sitä jätetä hänen
valvontaansa. Ne, jotka poikkeavat oikeasta, ovat nyt vakavassa vaarassa. He
erottautuvat Jumalasta ja Hänen enkeleittensä varjeluksesta, ja Saatana, aina
valppaana hävittämään sieluja, alkaa esitellä heille petoksiaan. Sellaiset ovat
äärimmäisessä vaarassa, ja jos he näkevät pimeyden voimat ja koettavat
vastustaa niitä ja vapautua Saatanan pauloista, se ei ole helppoa. He ovat
uskaltautuneet Saatanan alueelle, ja hän vaatii heitä itselleen. Hän ei epäröi
käyttää kaikkia voimiaan ja kutsua avukseen kaikkea pahuuden sotajoukkoa
riistääkseen yhdenkin ainoan ihmisolennon Kristuksen kädestä. Ne, jotka ovat
houkutelleet paholaisen kimppuunsa, joutuvat ponnistelemaan epätoivoisesti
vapautuakseen hänen vallastaan. Mutta kun he alkavat toimia vapautuakseen,
Jumalan enkelit, joita he ovat murehduttaneet, tulevat heidän avukseen.
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Saatana ja hänen enkelinsä ovat haluttomia luopumaan saalistaan. He
taistelevat ja kamppailevat pyhiä enkeleitä vastaan, ja ottelu on ankara. Mutta
jos ne, jotka ovat erehtyneet, jatkavat anomistaan ja syvässä nöyryydessä
tunnustavat vääryytensä, niin voimalliset enkelit pääsevät voitolle ja
tempaavat heidät pahojen enkeleiden vallasta." Ta., I, 90.
Henkilökohtaisesti tutkisteltavaksi
Matt. 4:4, 7, 10
"Spiritismi on valhetta. Se perustuu tähän suureen perusvalheeseen: 'Ette
suinkaan kuole' 2 Tess. 2:10, 11" -Todistusaarteita, osa 1, s. 90.
Hengellisiä kokemuksia, s. 290-295
Testimonies for the church, vol. 1, s. 297-302.
Testimonies for the Church, vol. 2, s. 171-173.
Suuri taistelu, kappale 34.
*****

Lähetyskertomus pääkonferenssin saarnaajaosastolta
Luettavaksi sapattina 29. lokakuuta 20016
Erikoissapattikolehti tarkoitusta varten kerätään sapattina 5. marraskuuta 2016

"Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on
teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on
omalla verellään itselleen ansainnut." Ap.t. 20:28
"Ne, jotka antavat itsensä sanan saarnaamiselle, astuvat mitä tärkeimmän
toimen äärelle." -Review and Herald, October 6, 1904. [osa 17]
Rakkaat kanssauskovaiset,
"Herra perusti seurakuntansa järjestäytyneeksi ruumiiksi, asettaen apostolit
(saarnaajat)
vastuuseen Hänen aatteensa edistämisestä ja uskovaisten
tutustuttamisesta terveeseen oppiin. Saarnaaja/sapattikouluosasto on erityisesti
vastuussa opista, jota seurakunta levittää puhutulla ja kirjoitetulla sanalla.
Yksi pääasioista auttamassa uskovaisten kasvussa tiedossa ja
uskonyhteydessä on sapattikoulu. Herran johdatuksen alaisena, osasto
päättää viikottaisessa sapattikoululäksyissä käsiteltävien aiheiden sarjan.
Lisäksi tuotan pääasiassa vaimoni avulla videon joka viikko englanniksi ja
espanjaksi saarnaajille helpottaakseni uskonyhteyttä opillisissa kohdissa
sapattikouluissa. Tuhannet ihmiset (jäsenet sekä ulkopuoliset) ovat katsoneet
näitä internetistä löytyviä ohjelmia. Jotkut toimeliaat jäsenet käyttävät niitä
myös lähetystyön työkaluina perustaakseen opiskeluryhmiä kiinnostuneille
sieluille. Näitä videoita mainostetaan facebookissa, googlessa, youtubessa ja
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saarnaajaosaston internetsivuilla. Pääkonferenssin varojen ollessa rajalliset,
kaikki tiedotusvälinetoiminta on yksityisten lahjoitusten varassa. Enemmän
varoja tarvitaan internetsivuston ylläpitämiseen ja ihmisten tavoittamiseen
internetin kautta.
Toinen osaston tärkeä toiminta on lähetyskoulun tukeminen ja valvominen.
Tällä hetkellä on kuusi koulua latinalaisessa Amerikassa, yksi Aasiassa, ja
kaksi Afrikassa. Latinalaisen Amerikan koulut ovat unionien ja kenttien
ylläpitämiä, jotka hyötyvät kouluista, mutta Afrikassa ja Aasiassa olevat ovat
riippuvaisia ulkopuolisesta tuesta. Lähetyskoulujen taloudelliset tarpeet ovat
suuria, ei vain opettajien palkkojen, aineiston, ruuan ja majoituksen
kustannusten takia, vaan myös, koska monet oppilaat tarvitsevat taloudellista
apua stipendin muodossa. Hyvin usein nuoret ihmiset haluavat saada
koulutusta lähetystyöhön, mutta eivät pysty kustantamaan sitä. Teidän
avokätiset lahjoituksenne tekevät mahdolliseksi nuoren veljen tai sisaren
lähetystyöhön kouluttamisen.
Saarnaajaosasto on vastuussa opinmukaisen aineiston ja ohjekirjojen
valmistelemisesta ja opinmukaisten julkaisujen valvomisesta. Tällä hetkellä
seurakuntakäsikirjaa päivitetään, ja ohjeita saarnaajille ja johtajille
valmistellaan. Kirjalliset kannanotot opinmukaisista kysymyksistä ovat myös
ajoittain tarpeellisia. Kaikki osaston toimenpiteet tapahtuvat pääkonferenssin
edustajien pyynnöstä täysistunnoissa. Ikävä kyllä, jotkin toimenpiteet täytyy
laittaa taka-alalle pääoman puutteen vuoksi, vaikka haluaisimme saada
selllaisia asioita kuten internetkoulu saarnaajille ja työntekijöille, kirja
seurakunnan historiasta, internetlähetyskoulu ja muita hengellisiä hankintoja.
Vuonna 1902, sisar Ellen G. White kirjoitti: "Kaikilla saarnaamistyön
osastoilla on tarve suuremmalle hartaudelle. Aika on kulumassa, ja työ, jonka
pitäisi olla pitkälle edistynyt on lähestulkoon pysähdyksissä." -Review and
Herald, August 19, 1902. Ikävä kyllä, kohtaamme saman tilanteen
nykypäivänä. Sinun osanottosi, rukouksesi ja tukesi ovat kiireellisesti
kaivattuja. Siunatkoon Jumala teidän anteliasta sydäntänne.
Pääkonferenssin saarnaajaosaston johtaja

Tzvetan Petkov

Erikoissapattikolehti pääkonferenssin saarnaaja osastolle. Auta levittämään
taivaan hengellisiä lahjoja anteliaalla lahjoituksellasi!
*****
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Sapattina 5. marraskuuta 2016

Varoitus pedon merkistä ja sen kuvasta
"On kaikkien etujen mukaista ymmärtää, mikä pedon merkki on, ja miten
kauheaa Jumalan uhmaamista voi paeta. Miksi ihmisiä ei kiinnosta, mistä
pedon merkki ja sen kuva koostuu? Se on suora Jumalan merkin vastakohta.
[2 Moos. 31:12-17]" -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s.
979.
Kuuliaisuus Jumalaa kohtaan
1. Mikä on Jumalan kansan asema, kun sunnuntailaki pakotetaan käytäntöön?

Apt. 5:29 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän
tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.
Ilm. 14:19 Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun
hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan.
"Jumalan kansa tulee tunnustamaan ihmisten hallituksen jumalallisesti
säädettynä, ja tulee määräyksin ja esimerkein opettamaan tottelevaisuutta sitä
kohtaan pyhänä velvollisuutena niiin pitkään, kun sitä harjoitetaan sen
laillisella tavalla. Mutta kun sen vaatimukset ovat ristiriidassa Jumalan
vaatimusten kanssa, meidän täytyy valita totella Jumalaa ennemmin kuin
ihmistä. Jumalan sana täytyy tunnustaa ja sitä täytyy totella kaiken ihmisen
lainsäädännön yläpuolella olevana esivaltana. Lauseen 'Näin sanoo Herra' ei
pidä jäädä syrjään, koska 'näin sanoo seurakunta tai valtio.' Kristuksen kruunu
tulee korottaa kaikkien maallisten valtojen kruunun ylle.'"-(The Home
Missionary, marraskuu 1, 1893) Last Day Events, s. 142.
"Kolmannen enkelin sanoma on lähetetty maailmalle, varoittaen ihmisiä
vastaanottamasta pedon merkkiä tai sen kuvaa otsaansa tai käteensä. Tämän
merkin vastaanottaminen tarkoittaa samaan päätökseen tulemista kuin peto, ja
edustaa samoja ajatuksia, ollen suorassa vastustuksessa Jumalaa kohtaan.
Kaikista, jotka vastaanottavat pedon merkin, Jumala sanoo, '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.'..." -Seventh Day Bible Commentary, vol.
7, s. 979.
Kaksi sarvinen peto
2. Ilmestyskirjan 13:15-17 mukaan, mitä kaksi sarvinen peto tekee?

Ilm. 13:15-17 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon
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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.
"Kun alkuseurakunta turmeltui luopumalla evankeliumin yksinkertaisuudesta
ja omaksumalla pakanallisia menoja ja tapoja, se kadotti Jumalan Hengen ja
voiman; ja voidakseen hallita kansan omaatuntoa se etsi maallisen vallan
tukea. Seurauksena oli paavinvalta, kirkko, joka ohjasi valtiovaltaa ja käytti
sitä omien tarkoitustensa edistämiseen, erikoisesti harhaoppisten
rankaisemiseen. Jotta Yhdysvallat voisi tehdä pedon kuvan, täytyisi siellä
uskonnollisen vallan siten ohjata yhteiskunnallista hallitusta, että kirkko voisi
käyttää valtiovaltaa omien tarkoitustensa toteuttamiseen." -S. t., 441.
3. Mikä on luonteenomaista pedolle ja sen kuvalle?

Dan 8:25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän
hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille.
Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet
muserretaan.
2 Tess. 2:3, 4 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä
se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen
ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken,
mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan
temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
"Pedon, ja näin ollen myös sen kuvan, erikoisena tuntomerkkinä on Jumalan
käskyjen rikkominen. Daniel sanoo pienestä sarvesta eli paavinvallasta: »Hän
pyrkii muuttamaan ajat ja lain.» Dan. 7: 25. Tätä samaa valtaa Paavali nimittää
»laittomuuden ihmiseksi», joka oli korottava itsensä Jumalan yläpuolelle.
Toinen ennustus täydentää toisen. Paavikunta ei voinut korottaa itseään
Jumalan yläpuolelle muulla tavalla kuin muuttamalla hänen lakiaan. Se, joka
tietoisesti noudattaa tätä muuttamalla saatua lakia, antaa ylimmän kunnian
sille vallalle, joka muutoksen on tehnyt. Sellainen kuuliaisuuden osoitus
paavillisia lakeja kohtaan on merkki siitä, että ollaan kuuliaisia paaville eikä
Jumalalle. Paavikunta on koettanut muuttaa Jumalan lakia. Se on jättänyt....
"Roomalainen kirkko ei ole lakannut vaatimasta ylivaltaa; ja kun maailma ja
protestanttiset kirkkokunnat hyväksyvät sen asettaman lepopäivän, hyljäten
Jumalan määräämän lepopäivän, ne itse asiassa myöntyvät tähän
vaatimukseen.... "Katolilaiset selittävät, että protestantit, viettäessään
sunnuntaita lepopäivänä, osoittavat vastaväitteistään huolimatta kunnioitusta
katolisen kirkon arvovallalle.... Sen tähden sunnuntain pyhittämisen voimaan
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saattaminen Yhdysvalloissa merkitsee pedon ja sen kuvan palvonnan
käytäntöön ottamista." -S. t., 443, 444, 446.
Lain avulla pakottaminen
4. Miten sunnuntain viettämistä tullaan pakottamaan?

Ilm. 13:16, 17 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.
"'Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että
orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa.' Ilm. 13:16. Miesten ei
tule vain olla työskentelemättä käsillään sunnuntaina, vaan heidän tulee
tiedostaa sunnuntai sapatiksi mielessään." -(Special Testimony to the Battle
Creek Church, s. 6, 7 [1897] Last Day Events, s. 224.
"Ne, jotka valitsevat seurata antikristusta, ovat syvästi langenneita. Saatanan
lipun alle järjestäytyneinä he rikkovat Jumalan lakia ja johtavat muita
rikkomaan sitä. He toimivat näin muotoillakseen valtioiden lait, jotta ihmiset
näyttäisivät uskollisuutensa maalliselle vallalle polkemalla maahan Jumalan
valtakunnan lakia.... "Niin kutsuttu kristitty maailma tulee olemaan suurten ja
päättäväisten toimien näyttämönä. Esivaltaan kuuluvat ihmiset tulevat
säätämään lakeja määräten omaatuntoa, paavinvallan esimerkin mukaisesti.
Babylon saa kaikki valtiot juomaan hänen haureutensa vihan viiniä. Jokainen
kansakunta tulee olemaan siihen osallisena.... [Ilm. 18:3-7 lainattuna]." (Manuscript 24, 1891) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s,
949.
5. Onko ihmisillä nykyään mahdollisuutta päättää, ottavatko he vastaan pedon
merkin?

2 Moos. 23:32, 33 Älä tee liittoa heidän äläkä heidän jumaliensa kanssa.
Älkööt he jääkö asumaan sinun maahasi, etteivät saattaisi sinua tekemään
syntiä minua vastaan; sillä jos sinä palvelet heidän jumaliansa, on se sinulle
paulaksi."
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."
"Johannes kutsuttiin katsomaan kansaa, joka erottui ihmisistä, jotka palvoivat
petoa tai hänen kuvaansa pitämällä viikon ensimmäisen päivän. Tämän päivän
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viettäminen on pedon merkki." -Testimonies to ministers and gospel workers,
s. 133 (1898); Last Day Events, s. 223.
"Sapatin muuttaminen on roomalaisen kirkon esivallan merkki tai kuva. Ne,
jotka ymmärtäen neljännen käskyn vaatimuksen valitsevat väärän sapatin
viettämisen todellisen sijaan, osoittavat täten kunnioitustaan sitä valtaa
kohtaan, joka yksistään on sen määrännyt. Pedon merkki on paavinvallan
sapatti, jonka maailma on hyväksynyt Jumalan valitseman päivän sijaan.
"Kukaan ei ole vielä vastaanottanut pedon merkkiä. Koetuksen aika ei ole
vielä koittanut. Jokaisessa kirkossa on aitoja kristittyjä, roomalaiskatolinen
kirkko mukaan luettuna. Ketään ei ole tuomittu ennenkuin hän on nähnyt
valon ja neljännen käskyn vaatimuksen. Mutta kun määräys tullaan säätämään
koskien väärää sapattia, ja kolmannen enkelin voimakas huuto varoittaa
ihmisiä pedon ja hänen kuvansa palvomisesta, silloin tullaan näkemään ero
aidon ja epäaidon välillä." -Evangelism, s. 234.
6. Mikä osoittaa, että ihminen on vastaanottanut pedon merkin?

Joosua 24:15 Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä
päivänä, ketä tahdotte palvella, niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat
tuolla puolella virran, vai amorilaisten jumalia, niiden, joiden maassa te
asutte. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa."
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.
"Jos totuuden valo on esitetty sinulle, paljastaen neljännen käskyn sapatin, ja
näyttäen, ettei sunnuntain viettämiselle ole perusteita Jumalan Sanassa, ja yhä
silti takerrut väärään sapattiin, kieltäytyen pitämästä pyhää sapattia, jota
Jumala kutsuu 'Minun pyhäksi päiväksi', sinä vastaanotat pedon merkin.
Milloin tämä tapahtuu? Kun tottelet määräystä, joka käskee sinua lopettamaan
työnteon sunnuntaina ja palvelemaan Jumalaa, sinun tietäen, että raamatussa
ei ole sankaakaan osoittamassa sunnuntain olevan mitään muuta kuin
tavallinen työpäivä, sinä tyydyt vastaanottamaan pedon merkin, ja kieltäydyt
vastaanottamasta Jumalan sinettiä. "Jos vastaanotamme tämän merkin
otsaamme tai käteemme, tottelemattomia vastaan julistetun tuomion täytyy
tulla yllemme. Mutta elävän Jumalan sinetti painetaan niihin, jotka
tunnollisesti pitävät Herran sapatin." -(Review and Herald, July 13, 1897)
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 981.
"Mutta nyt aika on miltei lopussa, ja sen, mitä me olemme oppineet vuosien
kuluessa, tulee toisten oppia muutamassa harvassa kuukaudessa. Heidänkin
tulee unohtaa paljon oppimastaan ja paljon oppia uudestaan. Niiden, jotka
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eivät tahdo ottaa pedon ja sen kuvan merkkiä, kun käsky annetaan, tulee nyt
tehdä ratkaisu ja sanoa: »Ei, me emme tahdo kunnioittaa pedon säätämää
asetusta." -H. k., 77
Toisen enkelin kutsu
7. Mikä tulee olemaan Jumalan kansan työn hedelmä voimakkaan huudon
aikaan?

Ilm. 18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä
ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin
kärsiä hänen vitsauksistansa.
"Minä näin, että Jumalalla on vilpittömiä lapsia nimiadventistien ja
langenneiden seurakuntien joukossa, ja ennenkuin vitsaukset vuodatetaan,
kutsutaan sekä saarnaajia että kansaa ulos näistä seurakunnista, ja he ottavat
iloiten totuuden vastaan. Saatana tietää tämän, ja ennen kolmannen enkelin
voimakkaan huudon kaikumista, hän synnyttää herätystä näissä
uskonnollisissa ryhmissä, jotta totuuden hylänneet sielut luulisitvat Jumalan
olevan heidän kanssaan. Hän toivoovoivansa eksyttää vilpittömiä heidän
seassaan ja johtaa heitä ajattelemaan, että Jumala edelleenkin toimii näissä
seurakunnissa. Mutta valo loistaa, ja kaikki vilpittömät jättävät langenneet
seurakunnat asettuen Jumalan jäännöskansan puolelle."-H. k., 290.
"Monet tulevat ottamaan uskon ja liittymään Herran armeijaan." -Evangelism,
s. 700 (1895).
"Monet, jotka ovat harhautuneet laumasta, tulevat takaisin seuraamaan suurta
Paimenta." -Testimonies for the Church, vol. 6, s. 401 (1900); Last day events,
s. 211.
Pohdiskeltavaksi
"Aidon korvaaminen väärällä on näytelmän viimeinen osa. Kun tästä
korvaamisesta tulee maailmanlaajuinen, Jumala paljastaa itsensä. Kun
ihmisten lait nostetaan Jumalan lakien yläpuolelle, kun tämän maan voimat
yrittävät pakottaa ihmisiä pitämään viikon ensimmäisen päivän, tiedä, että
Jumalan on tullut aika toimia. Hän tulee nousemaan majesteettiudessaan ja
järisyttämään maata hirmuisesti. Hän astuu sijaltaan rankaisemaan maailmaa
sen vääryyksistä." -(Review and Herald, April 23, 1901) Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 980.
"Herra on selkeästi näyttänyt, että pedon kuva tulee muodostumaan ennen
määräystä; sillä se tulee olemaan suuri koe Jumalan kansalle, jonka mukaan
heidän ikuinen kohtalonsa tullaan määrittämään... [Ilm. 13:11-17 lainattuna].
"Tämä on se koe, joka Jumalan kansan täytyy läpäistä, ennen kuin heidät
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sinetöidään. Kaikki, jotka todistivat uskollisuutensa Jumalalle tutkiskelemalla
hänen lakiaan ja kieltäytymällä hyväksymästä väärää sapattia, järjestäytyvät
Herra Jumala Jehovan lipun alle, ja vastaanottavat elävän Jumalan sinetin. Ne,
jotka luopuvat totuudesta ja hyväksyvät sunnuntain sapatiksi, vastaanottavat
pedon merkin." -(Kirje 11, 1890) Seventh-dayAdventist Bible Commentary,
vol. 7, s. 976.
*****
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Kansa, joka saa Jumalan sinetin
"Keitä he ovat? Jumalan nimittämä kansa - ne, jotka täällä maan päällä ovat
todistaneet uskollisuutensa. Keitä he ovat? He ovat niitä, jotka ovat pitäneet
Jumalan käskyt ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen; niitä, jotka ovat ottaneet
Ristiinnaulitun pelastajakseen." -(Manuscript 132, 1903) (Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 981.
Jumalan merkki
1. Mikä on merkki Jumalan ja Hänen kansansa välillä?
2 Moos. 31:13 13. "Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä
se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta
sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät.
Hes. 20:12 Myöskin sapattini minä annoin heille, olemaan merkkinä minun ja
heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka
pyhitän heidät.
"Tottelevaisuuden merkki on neljännen käskyn sapatin viettäminen. Jos
ihmiset pitävät neljännen käskyn, he pitävät kaikki loputkin." -(Kirje 31,
1898.)
"Jumalan kansalla tulee olla merkki, ja se merkki on Hänen pyhän sappatinsa
pitäminen." -(Historical skcetches of the foreign misiions of deventh-day
adventists, s. 217) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 981.
"....Se ei ole mikään sinetti tai merkki, mikä voitaisiin nähdä, vaan
asettuminen totuuteen, niin järjellisesti kuin hengellisestikin, niin ettei heitä
voida liikuttaa...." -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, s. 1161
(1902); Last Day Events, s. 219.
2. Milloin Jumalan kansa käytti merkkiä, josta heidät tunnisti ja joka suojeli
heitä? Onko Jumalan merkki välttämätön nykyään.

2. Moos. 12:3, 7, 13 Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa: Tämän kuun
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kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenisäntä itsellensä karitsan,
yhden karitsan joka perhekuntaa kohti… Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt
sillä molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen niissä taloissa, joissa he sitä
syövät… Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, taloissa, joissa olette;
sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus
ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata.
"Merkki on painettu jokaiseen Jumalan kansaan kuuluvaan, aivan kuten
merkki oli asetettu heprealaisten asuntojen oven ylle suojellakseen heitä
yleiseltä tuholta. Jumala julistaa: 'Myöskin sapattini minä annoin heille,
olemaan merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että
minä olen Herra, joka pyhitän heidät.' Hes. 20:12." -Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 7, s. 969 (1900); Last Day Events, s. 220.
"Mikä on elävän Jumalan sinetti, joka on painettu Hänen kansansa otsiin? Se
on merkki, jota enkelit osaavat lukea, mutta ihmissilmät eivät; sillä tuhoavan
enkelin on nähtävä tämä vapahduksen merkki." -(Kirje 126, 1898) SeventhDay Adventist Bible Commentary, vol. 4, s. 1161.
Ne, jotka kunnioittavat Jumalan käskyjä
3. Mikä tulee selkeästi erottamaan Jumalan kansan?

Ilm. 14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan
käskyt ja Jeesuksen uskon.
Jes. 8:20 "Pysykää laissa ja todistuksessa!" Elleivät he näin sano, ei heillä
aamunkoittoa ole.
"Kun ennustuksessa on varoitettu pedon ja sen kuvan kumartamisesta,
annetaan seuraava selitys: »Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka
pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.» Koska ne, jotka pitävät Jumalan
käskyt, asetetaan vastakohdaksi niille, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa ja
ottavat sen merkin, seuraa tästä, että Jumalan lain pitäminen, toiselta puolen,
ja sen rikkominen, toiselta puolen, muodostavat sen erotuksen, joka on
Jumalan palvelijain ja pedon palvelijain välillä." -S. t., 443.
"Pyhän hengen työ on vakuuttaa maailma synnistä, vanhurskaudesta ja
tuomiosta. Maailma voi tulla varoitetuksi vain näkemällä niiden, jotka uskovat
totuuteen totuuden pyhittäminä, toimivan ylevien ja pyhien periaatteiden
mukaan, tehden selkeän eron niiden välillä, jotka pitävät Jumalan käskyt, ja
niiden jotka polkevat ne jalkojensa alle. Hengen pyhittäminen kertoo eron
niiden välillä, joilla on Jumalan sinetti, ja niiden, jotka pitävät väärää
lepopäivää." -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 980.
4. Mikä on luonteenomaista niille, jotka saavat Jumalan sinetin?
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Ilm. 14:1, 4, 5 Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen
kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen
nimensä ja hänen Isänsä nimi… Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet
itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka
seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä
esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta
havaittu; he ovat tahrattomat.
"Elävän Jumalan merkki tullaan painamaan vain niihin, joiden luonne on
Kristuksen luonteen kaltainen." -Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 7, s. 970 (1895); Last Day Events, s. 221.
"Jumalan sinettiä ei milloinkaan paineta saastaisen miehen tai naisen otsaan.
Sitä ei milloinkaan paineta kunnianhimoisen ja maailmaa rakastavan miehen
tai naisen otsaan. Sitä ei milloinkaan paineta sellaisten otsaan, joilla on
vilpillinen kieli tai petollinen sydän. Jokaisen sinetin saajan täytyy olla
tahraton Jumalan edessä – kokelas taivasta varten." -T.a., II, 66, 67.
"Ne, jotka yhdistyvät maailmaan, saavat maailman muodon ja valmistautuvat
pedon merkkiä vastaanottamaan. Ne, jotka eivät luota itseensä, vaan nöyrtyvät
Jumalan edessä ja puhdistavat sielunsa totuuden kuuliaisuudessa, - ne
vastaanottavat taivaallisen luonteen ja valmistautuvat vastaanottamaan
Jumalan sinetin otsaansa. Kun käsky annetaan ja sinetti painetaan, heidän
luonteensa säilyy puhtaana ja tahrattomana kautta ikuisuuden." -Ta., II, 66.
Murhe
5. Mitä Jumalan kansa tuntee nähdessään vääryyttä niissä, jotka teeskentelevät
palvelevansa Jumalaa?

Hes. 9:4 ja Herra sanoi hänelle: "Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee
merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia
kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään."
"Jumalattomien epäpyhät teot ja vaellus vaivaavat näitä vanhurskaita sieluja.
He ovat voimattomia pysäyttämään eteenpäin vyöryvää jumalattomuutta,
minkä vuoksi heidät valtaa suru ja tuska. He huokaavat Jumalan edessä
nähdessään uskontoa hyljättävän niidenkin kodeissa, joilla on ollut suuri valo.
He valittavat ja vaivaavat sieluaan sen johdosta että seurakunnassa on
ylpeyttä, ahneutta, itsekkyyttä ja melkein mitä petosta tahansa. Jumalan
Henki, joka kannustaa nuhtelemaan synneistä, poljetaan jalkain alle saatanan
palvelijoiden riemuitessa. Jumalaa häväistään ja totuudelta riistetään sen
vaikutus. "Ihmisjoukko, joka ei murehdi omaa hengellistä rappeutumistaan
eikä huokaa toisten syntien tähden, jätetään ilman Jumalan sinettiä....
"Jumalan koston päivä on aivan edessämme. Jumalan sinetti painetaan
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ainoastaan niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kauhistuksia, joita
tehdään maassa." T.a., II, 61, 62.
6. Mikä varoitus annettaan pinnallisesta sapatin viettämisestä?

Jes. 29:13 Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja
kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja
koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä,
Joh. 2:20 Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä
temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?"
"Ei kaikkia, jotka tunnustavat pitävänsä sapattia, sinetöidä. Monet niistäkään,
jotka opettavat totuutta toisille, eivät tule saamaan Jumalan sinettiä otsaansa.
He omistivat totuuden valon, he tunsivat Mestarinsa tahdon ja käsittivät
uskomme jokaisen kohdan, mutta heillä ei ollut vastaavia tekoja. Niiden, jotka
olivat niin perehtyneitä profetioihin ja jumalallisen viisauden aarteisiin, olisi
tullut toimia uskonsa mukaan. Heidän olisi tullut valvoa ja ohjata
perhekuntaansa niiden mukaan, jotta he hyvin järjestetyllä kotielämällään
olisivat voineet osoittaa maailmalle, miten totuus vaikuttaa ihmissydämeen."
-T.a., II, 64.
"Ihmisluokka, jota tyhmät neitsyet kuvaavat, ei ole tekopyhä. Heillä on käsitys
totuudesta, he puoltavat totuutta, he ovat kiinnostuneita niistä, jotka uskovat
totuuteen; mutta he eivät itse ole alistuneet Pyhän Hengen työskentelyyn."
-Christ's Object Lessons, s. 411.
Erottava merkki
7. Miksi on niin tärkeää vastaanottaa Jumalan sinetti nyt?

Mark. 8:37, 38 Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä joka
häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä
sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä
kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa."
Matt. 10:32 Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä,
minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.
Matt. 25:34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa,
minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille
valmistettuna maailman perustamisesta asti.
"Ne, jotka tulevat pois maailmasta, seistäkseen erillään maailmallisista niin
sanoin kuin teoin, ne, jotka ymmärtävät Jumalan sinetin kantamisen olevan
kunnia, tulevat saamaan vallan olla Hänen poikiaan. Herralla tulee olemaan
miehiä, joihin Hän voi luottaa. Ei kukaan, joka ei kanna Jumalan sinettiä, astu
sisään ylhäisiin saleihin." -(Kirje 125, 1903.)
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"Niiden, joilla on Jumalan sinetti otsassaan, täytyy pitää neljännen käskyn
sapattia. Tämä erottaa heidät uskottomista, jotka ovat hyväksyneet ihmisten
luoman järjestelmän aidon sapatin sijaan. Jumalan lepopäivän viettäminen on
erottava merkki Jumalaa palvelevien ja niiden, jotka eivät Häntä palvele,
välillä." -(Manuscript 27, 1899) Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 7, s. 969, 970.
Henkilökohtaisesti tutkiskeltavaksi
"Jokaisen sielun, joka haluaa saada elävän Jumalan sinetin, täytyy kuunnella
Herran Sanaa, ja tehdä se tarkkaan. Ei saa olla sellaista asiaa kuin satunnainen
uskonto, jos ihminen haluaa, että hänellä on paikka Jumalan perheessä.
"Nyt on aika, neljän enkelin pidellessä neljää tuulta, meidän tehdä
kutsumuksemme ja valintamme varmaksi." -The Faith I Live By, s. 288.
*****
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Ehtoosade
"Ehtoosade, joka kypsyttää maan sadon, kuvaa hengellistä armoa, joka
valmistaa seurakunnan Ihmisen Pojan tulemukselle. Mutta ellei varhaissade
ole langennut, ei ole elämää, vihreät lehdet eivät verso. Ellei varhaissade ole
tehnyt tehtäväänsä, ehtoosade ei voi saada siementä valmistumaan."Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 506 (1897); Last Day Events,
s. 183.
"Tähän aikaan 'ehtoosade', tai virvoitus Herran kasvoilta, tulee, ja se tulee
antaakseen voimaa kolmannen enkelin voimakkaalle huudolle, ja valmistaa
pyhät seisomaan aikana, jolloin seitsemän viimeistä vitsausta tullaan
vuodattamaan." -Early Writings, s. 86 (1854); Last Day Events, s. 186.
Valmistautuminen
1. Miksi on niin tärkeää olla laiminlyömättä seurakunnan kokouksia?

Hepr. 10:25 älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin
0muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta
enemmän näette tuon päivän lähestyvän.
"Seurakunnan kokoukset, niin kuin leirikokoukset, kotiseurakunnan
kokoontumiset, ja kaikki tilanteet, missä tehdään henkilökohtaista työtä
sielujen eteen, ovat Jumalan osoittamia tilaisuuksia varhais- ja ehtoosateen
antamiselle." -Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 508 (1897);
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Last Day Events, s. 188.
2. Onko mahdollista vastaanottaa ehtoosade ilman valmistautumista?

Jer. 4:3 Sillä näin sanoo Herra Juudan miehille ja Jerusalemille: Raivatkaa
itsellenne uudispelto, älkääkä kylväkö orjantappurain sekaan.
Fil. 2:12 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin
ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne,
vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että
pelastuisitte;
"Todellisen jumalallisuuden herättäminen keskuudessamme on kaikkein
suurin ja kiireellisin kaikista tarpeistamme. Tämän etsimisen tulisi olla
ensisijainen tehtävämme. Täytyy olla vilpitöntä pyrkimystä saada Herran
siunaus, ei koska Jumala ei olisi halukas myöntämään siunauksensa meille,
vaan koska olemme valmistautumattomia vastaanottamaan sitä. Taivaallinen
Isämme on halukkaampi antamaan Pyhän Henkensä niille, jotka sitä pyytävät,
kuin maalliset vanhemmat ovat halukkaita antamaan hyviä lahjoja lapsilleen.
Mutta meidän tehtävämme on, tunnustuksen, nöyrtymisen, katumuksen ja
vilpittömän rukouksen kautta, valmistaa olosuhteet, joissa Jumala on luvannut
myöntää meille siunauksensa. Elpymistä tulee odottaa vain vastauksena
rukoukseen. Ihmisten ollessa vailla Jumalan Pyhää Henkeä, he eivät osaa
arvostaa Sanan saarnaamista; mutta kun Hengen voima koskettaa heidän
sydäntään, silloin keskustelut eivät voi olla tuloksettomia. Kun Jumalan Sanan
opetukset ohjaavat, kun Hänen Pyhä Henkensä ilmenee, ne, jotka tulevat
kokouksiin, saavat arvokkaan kokemuksen ja palaavat koteihinsa
valmistautuneina ilmentämään tervehdyttävää vaikutusta." -Selected
Messages, book 1, s. 121.
Yksimielisyys ja veljellinen rakkaus
3. Miten uskolliset uskovaiset pääsevät siihen välttämättömään yksimielisyyteen
ja veljelliseen rakkauteen, joka tekee mahdolliseksi heidän vastaanottaa
erityisen Pyhän Hengen vuodatuksen?

Hepr. 12:14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä
ei kukaan ole näkevä Herraa;
Ef. 4:1-3 Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä
vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa
nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne
rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä:
Apt. 2:1, 2 Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja
tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja
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täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
"Kun työntekijöillä on Kristus asumassa omassa sielussaan, kun kaikki
itsekkyys on kuollut, kun ei ole kilpailua, ei vihamielisyyttä, kun
yksimielisyys vallitsee, kun he pyhittävät itsensä, niin että nähdään ja
tunnetaan rakkaus toiseen, silloin Pyhän Hengen armon kuuro tulee aivan yhtä
varmasti kuin Jumalan lupaus, joka ei koskaan petä piirunkaan vertaa. Mutta
kun toisten työtä pidetään vähempiarvoisena, jotta työntekijät voisivat näyttää
oman ylemmyytensä, he todistavat, ettei heidän oma työnsä kanna sitä leimaa,
joka sen kuuluisi. Jumala ei voi siunata heitä." -Selected Messages, book 1, s.
175 (1896); Last Day Events, s. 190.
"Laittakoot kristityt syrjään kaiken eripuran ja antakoot itsensä Jumalalle
kadotettujen pelastamiseksi. Pyytäkööt uskossa luvattua siunausta, ja se tulee."
-Testimo nies for the Church, vol. 8, s. 21 (1904); Last Day Events, s. 191.
4. Miten Jumala osoittaa, että Hänen kansansa on valmis sinetöitäväksi?

Ef. 4:13, 15 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan
tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
… vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme
häneen, joka on pää, Kristus,
Joel 2:23 Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän
Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan,
vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.
"Kristuksen ruumiin jäsenten lähestyessä viimeisen taistelunsa aikaa, Jaakobin
ahdistuksen aikaa,' he kasvavat Kristukseen ja ovat osallisia laajalti Hänen
Hengestään. Kolmannen sanoman paisuessa voimakkaaksi huudoksi, ja kun
suuri voima ja kirkkaus seuraa päättävää työtä, Jumalan uskollinen kansa tulee
ottamaan osaa tähän kirkkauteen. Ehtoosade on se, joka vahvistaa heitä
selviämään ahdistuksen ajasta. Heidän kasvonsa tulevat loistamaan
kirkkaudella, joka seuraa kolmatta enkeliä." -(Review and Herald, May 27,
1862.)
"Meidän ei tule odottaa ehtoosadetta. Se tulee kaikille, jotka tunnistavat ja
vastaanottavat armon kasteen ja sateen, joka lankeaa yllemme. Kun
kokoamme yhteen valon pilkahdukset, kun arvostamme Jumalan armolahjoja,
joka haluaa meidän luottavan Häneen, silloin jokainen lupaus tullaan
täyttämään [Jes. 61:11 lainattuna]. Koko maa täytyy Jumalan valkeudella." (Letter 151, 1897) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 984.
Työskenteleminen ja rukoileminen
5. Kuka on esimerkkinä saarnaajan viran hoitamisesta Jumalan kansan
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hyväksi?
Room. 15:16 sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija
pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin
palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä
pyhitetty uhri.
1 Kor. 15:58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina
innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha
Herrassa.
"Jumalan Hengen suuri vuodattaminen, joka täyttää koko maan Hänen
kirkkaudella, ei tule, ennenkuin meillä on valistunut kansa, joka tietää
kokemuksesta, mitä tarkoittaa työskennellä Jumalan kanssa. Kun meillä on
kokonainen, täysisydäminen vihkimys Kristuksen palvelukseen, Jumala tulee
tunnustamaan sen mittaamattomalla Henkensä vuodatuksella; Mutta tämä ei
tule tapahtumaan niin kauan, kun suurin osa seurakunnasta ei työskentele
Jumalan kanssa." -(Review and Herald, Juluy 21, 1896) Christian Service, s.
253.
6. Mitä uskollisten uskovaisten tulisi pyytää Herralta joka päivä?

Luuk. 11:9-13 Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan;
etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova
saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka
poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen,
taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te,
jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa
ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä
anovat!"
Sak. 10:1 Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana: Herra tekee
ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle.
"Pyhän Hengen laskeutumista seurakunnan ylle katsotaan ikään kuin
tulevaisuudessa tapahtuvaksi, mutta on seurakunnan etuoikeus saada se nyt.
Etsi sitä, rukoile sitä, usko siihen. Meidän täytyy saada se, ja taivas odottaa
voivansa antaa sen meille." -Evangelism, s. 701 (1895).
"Pyhän Hengen määrä, jonka saamme, on verrannollinen meidän halumme ja
harjoittamamme uskon määrään, ja saamamme valon ja tiedon määrä riippuu
siitä, paljonko me sitä käytämme." -Review and Herald, May 5, 1896.
"Emme ole tarpeeksi halukkaita vaivaamaan Herraa pyynnöillämme, ja
pyytämään Häneltä Pyhän Hengen lahjaa. Herra haluaa meidän vaivaavan
häntä tässä asiassa. Hän haluaa meidän esittäävän pyyntömme
valtaistuimelle." -Fundamentals of Christian Education,
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Ei tarkkaa aikaa
7. Mihin yleiseen ajanjaksoon Raamattu asettaa ehtoosateen?

Ilm. 2:16-18 Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian
ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki
seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja
annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei
tiedä kukaan muu kuin sen saaja.' Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita:
'Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat
ovat niinkuin kiiltävä vaski:
"Minulla ei ole tarkkaa aikaa sanottavana, milloin Pyhän Hengen vuodatus
tulee tapahtumaan - kun voimallinen enkeli tulee alas taivaasta ja liittyy
kolmanteen enkeliin päättäen työn tämän maailman hyväksi; sanomani on se,
että ainoa turvamme on olla valmis taivalliseen virvoitukseen, pitäen
lamppumme kunnossa ja palavina." -(Review and Herald, March 29, 1892)
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 984.
"Pyhän Hengen kaste oli oleellien pappeuden onnistumisessa varhaisen
evankeliumin aikana; mutta se ei ole yhtään vähemmän välttämätön tänä
aikana, jolloin 'pimeys peittää maan ja synkeys kansat'. Ja Herra on luvannut
saman elvyttävän hengellisen voiman palvelijoilleen näinä päivinä. 'Näitten
jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne
ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä
näkevät'" -Signs of the Times, February 24, 1888. [par. 7]
Pohdittavaksi
"Pian tapahtuu erikoisia ja nopeita muutoksia, ja Jumalan kansa on saava
Pyhän Hengen, jotta se voisi taivaallisen viisauden turvin kohdata tämän ajan
yllättävät vaatimukset ja vastustaa mahdollisimman pitkälle maailman
turmiollisia pyrkimyksiä. Jos seurakunta ei nuku, jos Kristuksen seuraajat
valvovat ja rukoilevat, he voivat saada valoa, jonka avulla he kykenevät oikein
käsittämään ja arvioimaan sielunvihollisen hankkeet." -Ta., III, 65.
"Minulle näytettiin, että jos Jumalan kansa ei näe vaivaa osaltaan, vaan
odottavat virkistävän sateen tulevan heidän ylleen, poistavan heidän
vääryytensä ja korjaavan heidän virheensä; jos he luottavat sen puhdistavan
heidät lihan ja hengen saastaisuudesta, ja sovittavan heidät yhtymään
kolmannen enkelin voimakkaaseen huutoon, heidät havaitaan puutteellisiksi."
-Testimonies for the Church, vol. 1, s. 619 (1867); Last Day Events, s. 195.
*****
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22
Sapattina 26. marraskuuta 2016

Voimakas huuto
"Siten on myös kolmannen enkelin sanoma tuleva julistetuksi. Kun tulee aika,
jolloin sitä saarnataan suurimmalla voimalla, Herra on käyttävä vaatimattomia
välikappaleita, johtaen niiden mieliä, jotka pyhittäytyvät hänen
palvelukseensa. Nämä työntekijät tulevat kykeneviksi toimeensa Pyhän
Hengen voitelun kautta paremmin kuin oppilaitoksissa tapahtuvan opetuksen
avulla. Uskon ja rukouksen miehet ryhtyvät sisäisen pakon vaatimina
toimimaan pyhällä innolla, esittäen niitä sanoja, joita Jumala heille antaa.
Babylonin synnit paljastetaan. Ne kauheat seuraukset, mitkä johtuvat siitä, että
yhteiskunnalliset viranomaiset pakottavat kansaa noudattamaan kirkon
määräyksiä, spiritualismin leviäminen, paavinvallan salainen, mutta nopea
eteneminen — kaikki tämä paljastetaan. Nämä vakavat varoitukset herättävät
kansan. Tuhansittain ihmiset, jotka eivät koskaan ennen ole kuulleet sellaisia
sanoja, tulevat niitä nyt kuuntelemaan. Hämmästyksen valtaamina he kuulevat
todistettavan, että Babylon on seurakunta, joka on langennut erheittensä ja
syntiensä tähden sekä sen tähden, että se on hyljännyt sille taivaasta lähetetyn
totuuden." -S. t., 590, 591.
Babylon on langennut
1. Minkä enkelin ääni liittyy kolmanteen enkeliin?

Ilm. 18:1-3 Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin,
jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi
voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja
tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja
kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen
haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat
haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet
hänen hekumansa runsaudesta."
"Minä näin enkelien kiirehtivän edestakaisin taivaassa, laskeutuvan maan
päälle ja nousevan jälleen taivaaseen, valmistaen jonkun tärkeän tapauksen
täyttymistä. Sitten minä näin toisen mahtavan enkelin, jolle annettiin
tehtäväksi laskeutua maan päälle, yhdistää äänensä kolmannen enkelin ääneen
antaakseen voimaa hänen sanomalleen. Enkelille annettiin suuri voima ja
kirkkaus, ja kun hän laskeutui maan päälle, valkeni maa hänen
kirkkaudestaan. Valo, mikä tätä enkeliä seurasi, säteili kaikkialle: 'Kukistui,
kukistui se suuri Babylon ja joutui perkeleitten asumasijaksi ja kaikenlaisten
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saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikenlaisten saastaisten ja inhottavain
lintujen tyyssijaksi.' Toisen enkelin kautta annettu sanoma Babylonin
kukistamisesta toistetaan ja sen lisäksi mainitaan siinä niistä turmeluksista,
mitkä ovat saaneet sijaa seurakunnissa vuoden 1844:n jälkeen. Tämän enkelin
työ sattuu oikeaan aikaan liittyen kolmannen enkelin sanoman viimeiseen
suureen työhön, kun sanomaa julistetaan vaimakkalla äänellä. Täten Jumalan
kansa valmistuu kestämään kiusausten aikaa, jonka he saavat pian kohdata.
Minä näin suuren valon lepäävän heidän yllään ja he yhtyivät yhdessä
pelottomina julistamaan kolmannen enkelin sanomaa." -H. k., 307, 308.
2. Mitä hengellinen Babylon edustaa?
Ilm. 17:1-6 Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän
maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren
porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan
kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan
asukkaat ovat juopuneet." Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä
näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä
pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Ja nainen
oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja
helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja
hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi,
salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti." Ja minä
näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain
verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin.
"Koko luku osoittaa, etä Babylon, joka on langennut, on seurakunta, joka ei
ota vastaan varoitussanomaa, jonka Herra on antanut ensimmäisen, toisen ja
kolmannen enkelin sanomissa. He kielisivät totuuden ja hyväksyivät valheen.
He hylkäsivät totuuden sanoman. Katso 2 Tess. 2:1-12. Sanoma ilmestyksen
kahdeksannessatoista kappaleessa on pelkistetty ja selkeästi määritelty. 'Sillä
hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat
ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssaan, ja maan kauppiaat ovat
rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta' Jae 3. Kenenkään, joka lukee tämän
kappaleen, ei tarvitse tulla petetyksi. "Miten saatana riemuitsisikaan
saadessaan viestin kerrottavaksi, että ainoat ihmiset, joista Jumala on tehnyt
lakinsa säilyttäjiä, ovat niitä, joihin tämä sanoma pätee. Babylonin viini on
valheellisen ja väärän sapatin korottamista aidon sapatin yläpuolelle, jonka
Herra Jehova on siunannut ja pyhittänyt ihmisten käyttöön, sekä sielun
kuolemattomuusoppia. Nämä toistensa kaltaiset harhaopit, ja totuuden
kieltäminen tekevät seurakunnasta Babylonin. Kuninkaat, kauppiaat,
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hallitsijat, ja uskonnolliset opettajat ovat
sopusoinnussa." -Selected Messages, book 2, s. 68.

kaikki

turmeltuneessa

Babylonin synnit
3. Mihin synteihin Babylon on syyllinen?

Mark. 7:21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset,
haureudet, varkaudet, murhat,
2 Tim. 3:5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman.
Senkaltaisia karta.
"Minä näin, että sen jälkeen kuin Jeesus jätti taivaallisen pyhäkön pyhän,
mennen toisen esiripun sisäpuolelle, seurakunnat ovat täyttyneet kaikenlaisilla
saastaisilla ja inhottavaisilla linnuilla. Minä näin seurakunnissa paljon syntiä
ja jumalattomuutta, ja siitä huolimatta niiden jäsenet tunnustautuvat
kristityiksi. Heidän tunnustuksensa, heidän rukouksensa ja heidän
todistuksensa ovat kauhistuksena Jumalalle. Enkeli lausui: »Jumalan tuoksua
ei ole heidän kokouspaikoissansa. He harjoittavat itsekkäisyyttä, kavaluutta ja
petosta tuntematta omantunnon soimauksia. Ja kaikkien näiden pahojen
ominaisuuksiensa yli he heittävät uskonnollisuuden vaipan.» Minulle
osoitettiin nimikristittyjen ylpeys. Jumala ei ole heidän ajatuksissaan;
lihallisessa mielessään he ajattelevat vain itseään; he koristelevat kuolevaisia
ruumisraukkojaan, ja sitten he katselevat itseään tyytyväisyydellä ja
mielihyvällä. Jeesus ja enkelit katselevat heitä vihastuneina. Enkeli sanoi:
»Heidän syntinsä ja ylpeytensä ovat ulottuneet taivaaseen saakka. Heidän
osansa on heille valmistettu. Oikeudenmukaisuus ja tuomio ovat kauan
uinuneet, mutta ne pian heräävät. Minun on kosto, minä tahdon kostaa, sanoo
Herra.» Kolmannen enkelin hirmuiset uhkaukset toteutuvat, ja kaikki
jumalattomat saavat juoda Jumalan vihan maljasta. Pahojen enkelien
lukematon joukko hajaantuu ympäri koko maan tunkeutuen kirkkoihin. Nämä
saatanan edustajat katselevat uskonnollisia yhdyskuntia riemuiten, sillä
uskonnon vaippa verhoo suurimmat rikokset ja pahuudet."-H. k., 304, 305
4. Mikä tapahtuma saa kolmannen enkelin sanoman paisumaan voimakkaaksi
huudoksi?

Ilm.13:16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä
vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
"Näihin asti on niitä, jotka ovat julistaneet kolmannen enkelin sanomaan
kuuluvia totuuksia, usein pidetty pelkkinä hälinän aiheuttajina. Heidän
ennustuksensa uskonnollisen suvaitsemattomuuden valtaan pääsystä
Yhdysvalloissa sekä kirkon ja valtion yhtymisestä vainoamaan niitä, jotka
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pitävät Jumalan käskyt, on julistettu perusteettomiksi ja mielettömiksi. On
vakavasti väitetty, ettei tämä uskonnonvapautta puolustava maa voisi
milloinkaan muuttua muuksi, kuin se on ollut. Mutta kun sunnuntain vieton
pakollista voimaansaattamista pohditaan laajoissa piireissä, nähdään, että se,
mitä niin kauan on epäilty, on nopeasti lähestymässä, ja kolmannen enkelin
sanoma on saava aikaan vaikutuksen, jota sillä ei aikaisemmin olisi voinut
olla." -S. t., s. 590.
"Tämä sanoma sisältää kaksi edeltävää sanomaa. Se esitetään annettavaksi
voimakkaalla huudolla; mikä on Pyhän Hengen voimalla. Kaikki on nyt
vaakalaudalla. Kolmannen enkelin sanomaa pidetään kaikkein tärkeimpänä.
Se on elämän ja kuoleman kysymys. Tämän sanoman tekemä vaikutus on
verrannollinen siihen vilpittömyyteen ja vakavuuteen jolla sitä julistetaan."
(Manuscript 16, 1900; Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s.
980).
5. Paisuuko sanoma voimakkaaksi huudoksi ihmisvoiman tai -määrän kautta?
Kenelle Herra antaa voimansa paljastaa Babylonin synnit?

Sak. 4:6 Ja hän lausui ja sanoi minulle näin: "Tämä on Herran sana
Serubbaabelille, näin kuuluva: Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun
Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.
Ps. 33:16 Ei kuningas voita paljolla väellänsä, ei sankari pelastu suurella
voimallansa.
2 Kor. 10:4, 5 sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat
voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme
maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan
tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi
Kristukselle
"Monet ... tullaan näkemään kiirehtimässä sinne tänne Jumalan Hengen
pakottamina tuomaan valoa toisille. Totuus, Jumalan Sana, on tuli heidän
luissaan, täyttäen heidät palavalla halulla tuoda valoa niille, jotka istuvat
pimeydessä. Monet, jopa kouluttamattomien joukosta, julistavat nyt Herran
sanaa. Lapset ovat Hengen yllyttämiä lähtemään ja julistamaan sanomaa
taivaasta. Henki vuodatetaan kaikille, jotka kääntyvät sen kehotukseen, ja,
sysäten syrjään kaikki ihmisten järjestelmät, sitovat sääntönsä ja varovaiset
toimintatapansa, he tulevat julistamaan totuutta Hengen voimalla. Monet
vastaanottavat uskon ja liittyvät Herran armeijaan." -(Review and Herald, July
23, 1895) Evangelism, s. 700.
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Viimeinen kutsu
6. Mikä kutsu päästetään ilmoille, jotta vilpittömät sielut voisivat säästyä
tuholta?

Ilm. 18:4, 5 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä
ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin
kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja
Jumala on muistanut hänen rikoksensa.
"Enkeleitä lähetettiin auttamaan mahtavaa taivaan enkeliä, ja minä kuulin
ääniä, jotka tuntuivat kaikuvan kaikkialla: »Lähtekää siitä ulos, te minun
kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin hänen
vitsauksiansa kärsiä. Sillä hänen syntinsä ulottuvat aina taivaaseen asti ja
Jumala on muistanut hänen rikoksensa.» Tämä sanoma näytti olevan lisäys
kolmanteen sanomaan, liittyen siihen samoinkuin keskiyönhuuto liittyi toisen
enkelin sanomaan vuonna 1844. Jumalan kunnia lepäsi kärsivällisten,
odottavien pyhien yllä ja pelottomina he antoivat viimeisen vakavan
varoituksen kaikua, julistaen Babylonin kukistumista ja kehoittaen Jumalan
kansaa lähtemään siitä ulos, jotta voisivat pelastua sen hirvittävästä
tuomiosta." -H. k., 308.
7. Mikä on tämän kutsun seuraus?
Jes. 10:21, 22 Jäännös palajaa, Jaakobin jäännös, väkevän Jumalan tykö. Sillä
vaikka sinun kansasi, Israel, olisi kuin meren hiekka, on siitä palajava ainoastaan
jäännös. Päätetty on hävitys, joka tulee, vanhurskautta tulvillaan.
"Huolimatta laajalle levinneestä uskon ja hurskauden rappeutumisesta, näissä
kirkkokunnissa on Kristuksen todellisia seuraajia. Ennen kuin Jumalan tuomiot
lopullisesti kohtaavat maata, tapahtuu Jumalan kansan keskuudessa sellainen
alkuperäisen jumalisuuden elpyminen, jota ei ole nähty apostolien ajan jälkeen.
Jumalan Henki ja voima vuodatetaan hänen lastensa ylle. Tuona aikana monet
eroavat niistä kirkkokunnista, joissa tämän maailman rakkaus on syrjäyttänyt
rakkauden Jumalaan ja hänen sanaansa. Monet, sekä sananjulistajat että maallikot,
ottavat silloin iloiten vastaan ne suuret totuudet, jotka Jumala on määrännyt
julistettavaksi tänä aikana, valmistaakseen kansan Herran toiselle tulemiselle." -S.t.,
459, 460.

"On monia sieluja, jotka tulevat pois maailman riveistä, pois seurakunnista jopa katolisesta kirkosta - joiden into voittaa reilusti niiden innon, jotka ovat
seisseet riveissä ja sanoneet julistavansa totuutta aikaisemmin." -Selected
Messages, book 3, s. 386, 387 (1889); Last Day Events, s. 211.
Pohdiskeltavaksi
"Jumalan palvelijat, puettuina voimalla korkeudesta, valaistuin ja pyhää
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alttiutta heijastavin kasvoin lähtivät julistamaan taivaallista sanomaa.
Uskonnollisiin joukkoihin hajoitetut sielut ottivat kutsun vastaan ja heitä
kehoitettiin rientämään joutuin ulos tuomituista seurakunnista, kuten Lootia
kehoitettiin rientämään ulos Sodomasta, ennen sen häviötä. Jumalan kansa
vahvistui siitä suuresta kirkkaudesta, mikä runsaana lepäsi heidän yllään
valmistaen heidät kestämään koetuksen hetkeä. Minä kuulin kaikkialla monen
äänen sanovan: »Tässä on pyhien kärsivällisyys; tässä ne ovat, jotka pitävät
Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.»"-H. k., 309.
Henkilökohtaisesti tutkiskeltavaksi
"Kolmen enkelin sanoma täytyy voimistaa ja vahvistaa. Ilmestyskirjan
kahdeksastoista luku paljastaa sen tärkeyden, että totuutta esitetään
rohkeudella ja voimalla.... Kolmannen enkelin julistuksesta on ollut liian
paljon varovaista välttelyä. Sanomaa ei ole annettu niin selkeästi ja selvästi
kuin olisi pitänyt." -(Manuscript 16, 1900) Evangelism, s. 23.
*****
23
Sapattina 3. joulukuuta 2016

Jumalan kansa, vainottu mutta yksimielinen
"Kristus ei osoittanut opetuslapsilleen helppoa tietä. »Jos maailma teitä vihaa, niin
tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin
maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen
teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka
minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi.' Jos he ovat minua
vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani,
niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta tämän kaiken he tekevät teille
minun nimeni tähden, koska he eivät tunne Häntä, joka on minut lähettänyt.»
Evankeliumia on vietävä eteenpäin hyökkäyssodan avulla, vastustuksen, vaarojen,
menetysten ja kärsimysten keskellä. Mutta jotka näin tekevät, seuraavat vain
Mestarinsa askelissa." -AT., 656.
Pahan ja suvaitsemattomuuden hengen voimat
1. Kuka tulee sotimaan Jumalan jäännöskansaa vastaan?
Ilm. 12:12, toinen osa, 17 Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän
luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" … Ja
lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä
vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
Ef. 6:12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan,
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valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden
henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
"Ne, jotka rakastavat Jumalan käskyjä ja pitävät ne, ovat kaikkein röyhkeimpiä
Saatanan synagoogalle, ja pahan voimat tulevat ilmentämään vihaansa heitä kohtaan
täydellä voimallaan. Johannes ennusti taistelun jäännösseurakunnan ja pahan
voimienn välillä, ja sanoi, 'Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa
muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on
Jeesuksen todistus'." -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, s. 974.
"Sama itsevaltainen mieli, joka menneisyydessä punoi juonia uskollisia vastaan,
yrittää vieläkin hävittää maan päältä ne, jotkä pelkäävät Jumalaa ja tottelevat Hänen
lakiaan. Saatana kiihottaa kansaa vihaamaan vaatimatonta vähemmistöä, joka
tunnontarkasti kieltäytyy omaksumasta kansansuosiossa olevia tapoja ja perinteitä.
Vaikutusvaltaiset ja kuuluisat ihmiset liittoutuvat laittomien ja halpamaisten
henkilöiden kanssa pitääkseen yhdessä neuvoa Jumalan kansaa vastaan." -Ta, II, 150
2. Mikä henki, joka vallitsi Kristuksen aikana, tulee vahvistumaan viimeisinä
päivinä?
Joh. 11:50 ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan
edestä, kuin että koko kansa hukkuu."
2 Tim. 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa,
joutuvat vainottaviksi.

"Kun sapatti on tullut erityiseksi riitakohdaksi kaikkialla kristikunnassa ja
kirkolliset sekä maalliset viranomaiset ovat yhdistyneet pakkokeinoin
saattamaan voimaan sunnuntainviettoa, se pieni vähemmistö, joka jatkuvasti
kieltäytyy myöntymästä kansan vaatimukseen, on tuleva yleisen kirouksen
kohteeksi. Vaaditaan, ettei saa suvaita niitä harvoja, jotka vastustavat kirkon
säädöstä ja valtion lakia, sillä on parempi antaa heidän kärsiä kuin syöstä
kokonaisia kansoja sekasortoon ja laittomuuteen.... "Raamatun antaman tuen
puuttuessa monet esittivät väsymättömän sitkeästi perusteluaan: »Miksi eivät
oppineet miehemme ymmärrä tätä sapattikysymystä teidän tavallanne? Vain
harvat uskovat, niin kuin te uskotte. On mahdotonta, että te olette oikeassa ja
kaikki maailman oppineet miehet väärässä.» He unohtivat, että samaa
todistelua oli käytetty Kristusta ja hänen apostolejaan vastaan." -S. t., 598,
452.
Kristus on aina kansansa kanssa
3. Mikä ihmeellinen vakuutus on annettu Jumalan lapsille?
Jes. 41:9-11 jonka minä olen ottanut maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisimmilta
periltä, jolle minä sanoin: "Sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut enkä
sinua halpana pitänyt", älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana
pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi: minä vahvistan sinua, minä autan sinua,
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minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Katso, häpeän ja pilkan saavat
kaikki, jotka palavat vihasta sinua vastaan; tyhjiin raukeavat ja hukkuvat, jotka sinun
kanssasi riitelevät.
Ps. 9:9, 10 Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti, vallitsee kansoja oikeuden
mukaan. Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina.
"Usein ne, joita moititaan tai vainotaan uskonsa tähden, ovat kiusattuja pitämään
itseään Jumalan hylkääminä. Ihmiset näkevät heidät vain vähemmistönä. Kaikki
näyttää viittaavan heidän vihollistensa voittoon. Mutta älkööt he loukatko
omaatuntoaan. Hän, joka on kärsinyt heidän puolestaan ja kokenut heidän surunsa ja
ahdinkonsa, ei ole hylännyt heitä." -Kr. v., 124.
"Näiden harvojen uskollisten hartaat rukoukset eivät mene hukkaan. Samalla kun
Herra tulee kostajana Hän tulee suojelijana niille, jotka ovat säilyttäneet uskon
puhtaana ja varjelleet itsensä maailman saastutukselta. Juuri siihen aikaan Jumala on
luvannut kostaa omien valittujensa puolesta, jotka yötä päivää huutavat hänen
puoleensa. Tosin hän koettelee heitä kauan." -T.a, II, 60.
"Aivan edessämme on aika, jolloin vaino kohtaa totuuden julistajia.
Tulevaisuudennäkymät eivät ole mairittelevia, mutta älkäämme kuitenkaan luopuko
pyrkimyksistämme pelastaa niitä, jotka ovat joutuneet kadotukseen, joiden lunnaiksi
taivaan Ruhtinas antoi kalliin henkensä. Kun yksi keino pettää, kokeilkaa toista.
Ponnistuksemme eivät saa olla tarmottomia ja hengettömiä. Niin kauan kuin elämää
riittää, tehkäämme työtä Jumalan hyväksi. Seurakunnan kaikissa vaiheissa Jumalan
nimittämät sanansaattajat ovat antautuneet alttiiksi moitteelle ja vainolle totuuden
tähden. Mutta minne Jumalan kansa ajettaneenkin, vaikka heidät karkoitettaisiin
rakkaan opetuslapsen tavoin autioille saarille, Kristus tietää, missä he ovat ja
vahvistaa ja siunaa heitä täyttäen heidät rauhalla ja ilolla." -T.a, II, s. 381.
Sunnuntailaki
4. Mikä laki pannaan täyäntöön ympäri maailmaa, joka on samanlainen kuin
Mordokain ja Esterin aikaan?
Est. 3:8, 9 Ja Haaman sanoi kuningas Ahasverokselle: "On yksi kansa hajallaan ja
erillään muiden kansojen seassa sinun valtakuntasi kaikissa maakunnissa. Heidän
lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien muiden kansojen, he eivät noudata kuninkaan
lakeja, eikä kuninkaan sovi jättää heitä rauhaan. Jos kuningas hyväksi näkee,
kirjoitettakoon määräys, että heidät on tuhottava; ja minä punnitsen
kymmenentuhatta talenttia hopeata virkamiehille, vietäväksi kuninkaan
aarrekammioihin."
Ilm. 13:16, 17 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.
"Sama itsevaltainen mieli, joka menneisyydessä punoi juonia uskollisia vastaan,
yrittää vieläkin hävittää maan päältä ne, jotka pelkäävät Jumalaa ja tottelevat Hänen
lakiaan. Saatana kiihottaa kansaa vihaamaan vaatimatonta vähemmistöä, joka
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tunnontarkasti kieltäytyy omaksumasta kansansuosiossa olevia tapoja ja perinteitä.
Vaikutusvaltaiset ja kuuluisat ihmiset liittoutuvat laittomien ja halpamaisten
henkilöiden kanssa pitääkseen yhdessä neuvoa Jumalan kansaa vastaan. Rikkausm
lahjakkuus ja oppineisuus tulevat yhteistoimin suuntaamaan halveksuntansa heihin.
Vainoavat hallitusmiehet, saarnaajat ja kirkon jäsenet tulevat tekemään salaliittoja
heitä vastaan. Kirjoitetulla ja puhutulla sanallaan, kerskauksillaan, uhkauksillaan ja
pilkkaamisellaan he koettavat hävittää heidän uskonsa. Esittämällä heidät väärässä
valossa ja tekemällä uhkaavia vetoomuksia ihmisille he saavat kansat kuohuksiin.
Koska he eivät voi esittää 'Näin sanoo Raamattu' perustetta raamatullisen sapatin
puoltajia vastaan, he turvautuvat sortotoimenpiteisiin. Hankkiakseen kansan suosion
ja suojeluksen lainlaatijat tulevat suostumaan sunnuntailain säätämiseen.
Jumalanpelkääväiset eivät voi hyväksyä sellaista asetusta, joka rikkoo yhtä dekalogin
käskyä vastaan. Tällä taistelukentällä käydään viimeinen suuri taistelu totuuden ja
valheen välillä. Mutta niin kuin Mordokain päivinä, Herra tulee nytkin puolustamaan
totuuttaan ja kansaansa." -T.a, II, 150.
Saatanan ihmeteot
5. Mitä saatana tulee tekemään kootakseen kansaa, saadakseen heidät
uskomaan Jumalan kansan olevan väärässä, ja jos mahdollista,
eksyttääkseen jopa valitut?
Matt. 24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria
tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
2 Kor. 11:13 Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka
tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.
2 Tess. 2:9-12 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella
voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka
joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen,
voidaksensa pelastua. 11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen,
niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet
totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
"Pian käydään ankara taistelun niiden välillä, jotka palvelevat Jumalaa, ja niiden,
jotka eivät Häntä palvele. Pian kaikkea, mitä voidaan järkyttää, järkytetään, jotta se,
mitä ei voida järkyttää, pysyisi.... On mahdotonta antaa minkäänlaista käsitystä siitä,
mitä kokevat ne Jumalan lapset, jotka elävät maan päällä, kun taivaallinen kirkkaus ja
menneiden vainojen uusiutuminen ovat käsillä yhtä aikaa. He vaeltavat valkeudessa,
joka on lähtöisin Jumalan valtaistuimen luota. Enkelten välityksellä taivas ja maa
ovat alati yhteydessä toisiinsa. Ja saatana, jota pahat enkelit ympäröivät ja joka
väittää olevansa Jumala, tekee kaikenlaisia ihmeitä eksyttääkseen, jos mahdollista,
valitutkin. Jumalan kansa ei löydä turvaa tunnusteoista, sillä saatana on jäljittelevä
tehtyjä tunnustekoja. Jumalan tutkittu ja koeteltu kansa saa voimansa merkistä, josta
2. Moos. 31:12-18 puhuu. Heidän on puollettava elävää sanaa: 'Kirjoitettu on'." T.a,
III, 276.
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Vaino paljastaa yksimielisyyden Jumalan kansan keskuudessa
6. Mikä on aina ollut Jumalan tarkoitus kansaansa kohtaan? Mitä Hänen
lastensa tulee siksi etsiä vaikeina aikoina?
Ef. 4:3,13. ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä:… kunnes
me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen
miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
"Jumalan tarkoituksena on, että hänen lapsensa ovat keskenään yksimieliset. Eivätkö
he odota elävänsä yhdessä myös taivaassa? Kääntyykö Kristus itseään vastaan?
Suoko Hän kansalleen menestystä, ennen kuin he pyyhkäisevät sivuun
epäluuloisuuden ja eripuraisuuden rojun, ennen kuin työntekijät yksissä tuumin
omistavat sydämensä, mielensä ja voimansa työlle, joka on niin pyhää Jumalan
silmissä? Yksimielisyys lujittaa, erimielisyys heikentää. ... On tullut perusteellisen
uskonpuhdistuksen hetki. Kun tämä uskonpuhdistus alkaa, rukouksen henki on
ohjaava jokaista uskovaa ja karkottava seurakunnasta epäsovun ja riidan hengen. Ne,
jotka eivät ole eläneet kristillisessä ystävyydessä, tulevat läheisiksi toislleen. Yksi
oikeaan suuntaan pyrkivä jäsen saa muita jäseniä tuekseen rukoilemaan Pyhän
Hengen ilmenemistä. Minkäänlaista sekaannusta ei esiinny, sillä kaikki ovat
sopusoinnussa Hengen mielen kanssa. Rajat, jotka erottavat uskovaisia toisistaan,
häviävät, ja Jumalan palvelijat puhuvat yhdellä suulla. Herra on yhteistyössä
palvelijoittensa kanssa. Kaikki lausuvat ymmärryksellä rukouksen, jonka Kristus
opetti palvelijoilleen: 'Tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös
mmaan päällä niinkuin taivaassa.'" T.a, III, 236,246.
7. Mikä tulee olemaan Jumalan kansan keskuudessa vallitsevan
yksimielisyyden hedelmä vainon ajan koittaessa?
Fil. 2:1-4. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden
lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin
tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama
rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset 3. ettekä tee mitään itsekkyydestä tai
turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin
itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.
"Pyrkikää vilpittömästi yksimielisyyteen. Rukoilkaa sen puolesta, työskennelkää sen
puolesta. Se tuo hengellistä terveyttä, ajatuksen ylevyyttä, luonteen jaloutta,
taivaskeskeisyyttä, ja se auttaa teitä poistamaan itsekkyyden ja epäluuloisuuden ja
saavuttamaan jalon voiton hänen kauttansa, joka rakasti teitä ja uhrasi itsensä teidän
tähtenne. Ristiinnaulitkaa oma itsenne; pitäkää muita itseänne parempina. Näin
pääsette ykseyteen Kristusken kanssa. Taivaallisen kaikkeuden edessä ja seurakunnan
ja maailman edesssä te todistatte erehtymättömän selkeästi, että olette Jumalan poikia
ja tyttäriä. Jumala tulee kirkastetuksi teidän näyttämässänne esimerkissä." T.a, III,
375.
"Kun vainon myrsky todella puhkeaa yllemme, todelliset lampaat kuulevat todellisen
Paimenen äänen. Itsensä kieltäviä ponnisteluja tehdään kanotettujen pelastamiseksi,
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ja monet, jotka ovat eksyneet laumasta, tulevat takaisin seuratakseen Paimenta.
Jumalan kansa vetäytyy yhteen ja esittävät viholliselle yhtenäisen linjan. Yleisen
vaaran uhatessa taistelu ylimmästä asemasta lakkaa, eikä enää ole kiistaa siitä, kuka
on suurin." T.6, s. 401
Pohdittavaksi
"Jumalan kansaa vastaan annettava käsky tulee olemaan aivan samanlainen kuin
Ahasveroksen määräys juutalaisia vastaan Esterin aikana. ... Voimallisille enkeleille
annettiin tehtäväksi varjella Jumalan kansaa, ja niin heidän vastustajiensa ansat
kääntyivät heitä itseään vastaan. Tänä aikana protestanttinen maailma näkee pienessä
sapatinpitäjien joukossa portissa istuvan Mordokain. Sen luonne ja käytös, joka
ilmaisee kunnioitusta Jumalan lakia kohtaan, on alituisena nuhteena niille, jotka ovat
heittäneet Herran pelon yli laidan ja jotka polkevat jalkainsa alle hänen sapattinsa;
tuo kutsumaton tungettelija täytyy tavalla tai toisella raivata pois tieltä." T.a, II, 150.
"Älköön käskyt pitävä Jumalan kansa olko hiljaa tällä kertaa, niinkuin me
hyväksyisimme tilanteen. Meillä on edessämme jatkuva taistelu, olemme vaarassa
joutua vankilaan, menettää omaisuutemme ja jopa henkemme puolustaessamme
Jumalan lakia, joka on tehty tyhjäksi ihmisten lakien kautta. BC.
*****
24
Sapattina 10. joulukuuta 2016

Jumalan kansa syytettynä ja tuomittuna
"Minä näin, etteivät Herran sapatin vastustajat kyenneet raamatulla osoittamaan
kantaamme vääräksi, ja sen vuoksi he kernaasti panettelevat niitä, jotka uskovat
totuuteen ja jotka sitä opettavat, koetellen heidän luonnettaan. Monet, jotka kerran
olivat tunnollisia ja jotka rakastivat Jumalaa ja hänen sanaansa, ovat hylkäämällä
totuuden valon kovetuttaneet sydämensä siinä määrin, etteivät lainkaan arkaile
häpeällisesti väärin esittää ja valheellisesti syyttää niitä, jotka rakastavat pyhää
sapattia, kunhan he vain sen kautta voivat vahingoittaa niiden vaikutusta, jotka
totuutta pelotta julistavat. Mutta nämä seikat eivät estä Jumalan työtä. Itse asiassa
tämä totuuden vihamiesten menettely on oleva välikappaleena avaamaan muutamien
silmät. Jokainen jalokivi johdetaan ulos ja kootaan, sillä Herran käsi on korotettu
pelastamaan kansansa tähteitä, ja hän on toteuttava työnsä kunnialla." -H. k., s. 80
Jumalan kansa syytettynä
1. Mistä Jumalan lapsia syytetään, niinkuin profeetta Eliaa syytettiin kuningas
Ahabin aikoina?
1. Kun. 18:17,18 Ja nähdessään Elian Ahab sanoi hänelle: "Siinäkö sinä olet, sinä,
joka syökset Israelin onnettomuuteen?" Tämä vastasi: "En minä syökse Israelia
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onnettomuuteen, vaan sinä ja sinun isäsi suku, koska te hylkäätte Herran käskyt ja
koska sinä seuraat baaleja.
"Niitä, jotka kunnioittavat Jumalan lakia, on syytetty rangaistustuomioiden
aiheuttamisesta maailmalle, ja heitä tullaan pitämään syyllisinä hirvittäviin
luonnonmullistuksiin sekä ihmisten keskeiseen taisteluun ja verenvuodatukseen, jotka
täyttävät maailman kurjuudella. Viimeistä varoitusta seurannut voima on
raivostuttanut jumalattomia. Heidän vihansa on syttynyt kaikkia kohtaan, jotka ovat
vastaanottaneet sanoman, ja saatana on nostattava vihan ja vainon hengen yhä
suurempaan kiihkeyteen." -S. t., 597.
2. Kuka syyttää Jumalan lapsia?
Luuk. 21:16 Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät
alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan,
Matt. 10:21,34-36 Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset
nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. … Älkää luulko, että minä olen
tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä
vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat
perhekuntalaisensa.'
"Niitä jotka pysyvät uskollisina Jumalalle, uhataan, moititaan ja julistetaan
lainsuojattomiksi. »Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat»
heidät alttiiksi jopa kuolemalle (Luuk. 21: 16)." -P. ja k., 405.

"Me tulemme huomaamaan, että meidän täytyy päästää irti kaikista muista
käsistä, paitsi Jeesuksen Kristuksen kädestä. Ystävät tulevat pettämään
meidät. Sukulaiset, vihollisen eksyttäminä, ajattelevat tekevänsä Jumalalle
palveluksen vastustaessaan meitä ja tehdessään suuria ponnisteluja saadakseen
meidät vaikeaan tilanteeseen, toivoen, että me kiellämme uskomme. Mutta
meidän tulee luottaa kätemme Kristuksen käteen pimeyden ja vaarohen
keskellä.” MARANATHA
3. Ketkä muut syyttävät Jumalan lapsia?
Joh. 16:1-3 "Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. He erottavat
teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee
tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne
Isää eivätkä minua.
Matt. 24:9,10,12 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte
kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois,
ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan… Ja sentähden, että
laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
"Myrskyn lähestyessä monet, jotka ovat tunnustaneet uskovansa kolmannen enkelin
sanoman, mutta eivät ole tulleet pyhitetyiksi totuuden kuuliaisuuden kautta, tulevat
luopumaan uskostansa ja liittymään vastustajiin. Liittymällä maailmaan ja
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osallistumalla sen hengestä he ovat alkaneet katsella asioita melkein samassa valossa
kuin sekin; ja koetuksen tullessa he ovat valmiit valitsemaan maailman suosiman
mukavan kannan. Lahjakkaat, kaunopuheiset miehet, jotka kerran iloitsivat
totuudessa, käyttävät kykyjään sielujen pettämiseen ja eksyttämiseen. He tulevat
entisten veljiensä katkerimmiksi vihollisiksi. Kun sapatinpitäjät viedään
tuomioistuinten eteen vastaamaan uskostansa, nämä luopiot tulevat saatanan
tehokkaimpina välikappaleina esittämään väärässä valossa ja syyttämään heitä sekä
valheellisilla kertomuksilla ja vihjailuilla kiihottamaan vallanpitäjiä heitä vastaan." S.
t., 592.
Tuomioistuinten edessä
4. Kuka on Jumalan lasten vierellä, kun heidät viedään viranomaisten eteen?
Millaista hedelmää heidän kestävyytensä tuottaa, kun he puolustat totuutta?
Matt. 10:17-20 Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja
synagoogissaan he teitä ruoskivat; ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten
eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille. Mutta kun he vetävät teitä
oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä
hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki
puhuu teissä.
2. Tim. 4:17,18 Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen
minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat; ja
minä pelastuin jalopeuran kidasta. Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta
ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja
iankaikkisesti! Amen.
"Ne, jotka ovat vietyinä oikeusistuimien eteen, ottavat vakaan kannan totuuden
puolella, ja jotkut kuulijoista seuraavat heidän kantaansa pitää kaikki Jumalan käskyt.
Siten valo tullaan tuomaan tuhansille, jotka eivät muutoin tietäisi mitään näistä
totuuksista." -The Great Controversy, s. 607.
"Niissä tapauksissa, kun meidät viedään oikeusistuinten eteen, meidän on luovuttava
oikeuksistamme, jos emme halua joutua ristiriitaan Jumalan kanssa. Me emme
puolusta siellä omia oikeuksiamme vaan Jumalan oikeutta meidän palvelukseemme."
Last Day Events
Vuorilla ja luolissa
5. Mitä Jumalan lapset tekevät, kun annetaan käsky heidän surmaamisestaan?
Tietäen, että heidän täytyy paeta, mikä vakaumuksen rukous yhdistää heidät
Kaikkivaltiaaseen?
Ps. 121:1-4 Matkalaulu. Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu?
Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi
horjua, sinun varjelijasi ei torku. Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä
nuku.
Ps. 50:15 Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja
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sinun pitää kunnioittaman minua."
"Kun kristikunnan eri hallitsi jäin antama määräys riistää Jumalan käskyjen
noudattajilta hallitusten suojeluksen ja jättää heidät vihollistensa valtaan, he
pakenevat kaupungeista ja kylistä, kokoontuen hyvin autioihin ja syrjäisiin seutuihin.
Monet löytävät turvapaikan vuoristosta. Samoin kuin Piemonten laaksojen kristityt he
tekevät maan ylängöt pyhäköikseen ja kiittävät Jumalaa »kalliolinnoista». Jes.
33:16." -S. t., 606.
"Pakanat saattavat raivota ja kuvitella turhia, mutta Herra on muuttumaton. Hän on
tehnyt iankaikkisten kukkuloiden voiman turvalliseksi suojapaikaksi kansalleen. Hän
on valmistanut vuoret ja luolat ahdistetuille ja vainotuille lapsilleen." The Upward
Look
Vankilassa
6. Mitä jotkut Jumalan lapset kuitenkin kärsivät?
Luuk. 21:12 Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja
vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja
maaherrain eteen minun nimeni tähden.
Apt. 16:23-25 Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen
ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä
heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiyön
aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit
kuuntelivat heitä.
"Mutta useat kaikista kansakunnista ja kansanluokista, ylhäiset ja alhaiset, rikkaat ja
köyhät, mustat ja valkoiset, joutuvat mitä kohtuuttomimpaan ja julmimpaan
orjuuteen. Nämä Jumalalle rakkaat kristityt joutuvat viettämään väsyttäviä päiviä
kahleissa, vankiloihin suljettuina ja kuolemaan tuomittuina, jotkut ilmeisesti
jätettyinä kuolemaan nälkään pimeissä, inhottavissa tyrmissä. Yksikään ihmiskorva ei
kuule heidän huokauksiaan, eikä yksikään ihmiskäsi ole heitä auttamassa." -S. t., 606.
"Vaikka viholliset voivat heittää Jumalan lapsia vankeuteen, eivät vankilan muurit
kuitenkaan voi katkaista heidän sielunsa ja Kristuksen välillä olevaa yhteyttä. Hän,
joka näkee kaikki heidän heikkoutensa ja tuntee heidän kaikki koettelemuksensa, on
kaikkien maallisten valtojen yläpuolella. Heidän yksinäisiin vankikoppeihinsa tulee
enkeleitä, tuoden valoa ja rauhaa taivaasta. Vankilasta tulee palatsi, sillä sen asukkaat
ovat uskosta rikkaita. Taivaallinen valo valaisee sen synkät muurit, samoin kuin
Paavalin ja Silaan rukoillessa ja laulaessa ylistyslauluja keskiyöllä Filippin
vankilassa." -S. t., 607.
Iankaikkinen voitto
7. Mikä apostoli Johanneksen näky antaa kestävyyttä ja rohkeutta Jumalan
lapsille, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon?
Ilm. 15:2 Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka
olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä
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lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet.
"Jumalan palvelijoille on oleva erityisen tunnusmerkillistä heidän kunnioituksensa
neljättä käskyä kohtaan, sillä se on Jumalan luomisvoiman merkki ja todistus hänen
oikeudestaan vaatia ihmiseltä kunnioitusta ja uskollisuutta. Jumalattomille on oleva
tunnusmerkillistä heidän pyrkimyksensä repiä maahan Luojan muistomerkki ja
kohottaa kunniaan Rooman säädös. Ristiriidan koko kristikunta jakautuu kahteen
suureen osaan: niihin, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, ja niihin,
jotka kumartaen rukoilevat petoa ja hänen kuvaansa ja vastaanottavat hänen
merkkinsä. Vaikka kirkko ja valtio yhdistävät voimansa pakottaakseen kaikki, 'pienet
ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat', vastaanottamaan pedon
merkin, niin Jumalan kansa ei kuitenkaan sitä vastaanota (Ilm. 13:16). Patmoksen
profeetta näkee 'niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen
simen luvusta, seisovatn sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet', ja he
lauloivat Mooseksen ja Karitsan virttä (Ilm. 15:2)." -T.a, III, 276, 277.
Henkilökohtaisesti tutkisteltavaksi
"Meidän täytyy Jumalan suuren kentän uskollisina taloudenhoitajina kylvää kyynelin
ja olla kärsivällisiä ja toivorikkaita. Me joudumme kohtaamaan ahdistusta ja surua.
Kiusaukset ja raadanta ahdistavat sielua, mutta meidän tulee kärsivällisesti odottaa
uskossa, että saamme riemuin korjata satoa. Lopullisessa voitossa Jumalalla ei ole
käyttöä sellaisille henkilöille, jotka eivät ole käytettävissä hädän ja vaaran aikana,
jolloin kaikkienvoima, rohkeus ja vaikutus tarvitaan vastustamaan vihollista. Ne,
jotka seisovat uskollisten sotilaiden lailla taistelemassa vääryyttä vastaan ja
puolustamassa oikeutta, taistelemassa tämän maailman pimeyden ruhtinaita ja voimia
vastaan, saavat Mestarilta kiitoksen: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija,...
mene herrasi iloon'." Gospel Workers
*****
25
Sapattina 17. joulukuuta 2016

Jumalan kansa ahdistuksen aikana
"Pelottavat koettelemukset ja ahdistukset odottavat Jumalan kansaa. Sodan henki
kuohuttaa kansakuntia maan äärestä toiseen. Mutta keskellä tulevan ahdistuksen
aikaa – ahdistuksen, jollaista ei ole nähty sen jälkeen kun yksikään kansakunta on
ollut olemassa – Jumalan valittu kansa on seisova järkkymättä. Saatana ja hänen
joukkonsa eivät voi heitä tuhota, sillä enkelit, väkevät sankarit, suojelevat heitä." T.a.,
III, s. 277.
Jaakobin ahdistuksen aika
1. Kuinka profeetta Jeremia kuvailee tätä ahdistuksen aikaa?
Sapattkoululäksyt

54

4 neljännes 2016

Jer. 30:5-7 5. Näin sanoo Herra: "Pelon huudon me kuulemme: on hirmu, ei rauha!
Kysykää ja katsokaa: synnyttääkö miehenpuoli? Miksi näen kaikkien miesten
pitelevän käsin lanteitansa synnyttäväisten tavalla, ja miksi ovat kaikki kasvot
käyneet valjuiksi? Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille
ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.
"Jumalan kansa on silloin joutuva siihen ahdingon ja tuskan hetkeen, jota profeetta
nimittää Jaakobin ahdistuksen ajaksi. »Näin sanoo Herra: Pelon huudon me
kuulemme: on hirmu, ei rauha!… Miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi? Voi!
Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän
on pelastuva siitä.» Jer. 30:5—7. Jaakobin tuskanyö, jolloin hän rukouksessa taisteli
pelastuakseen Eesaun käsistä (1 Moos. 32:24—30), kuvaa Jumalan kansan
kokemusta ahdistuksen aikana." S. t., 598
"Jaakobin lailla, kaikki painivat Jumalan kanssa. Heidän kasvonpiirteensä paljastavat
heidän sisäisen kamppailunsa. Kaikki kasvot kalpenevat. Silti he eivät lopeta
vilpitöntä esirukoustaan." -The Great Controversy, s. 630.
2. Milloin ahdistuksen aika alkaa?
Ilm. 22:11 Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen,
saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka
on pyhä, pyhittyköön edelleen.
"Tämä ahdistuksen aika alkaa silloin kun Kristus lakkaa toimimasta ihmisen
välimiehenä. Silloin jokaisen sielun tapaus on ratkaistu, eikä mikään sovintoveri enää
puhdista synnistä. Kun Jeesus ei enää ole ihmisen puoltajana Jumalan edessä, silloin
kuullaan vakava julistus: »Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on
saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen
vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen» (Ilm. 22:11). -P. ja p., 179,
180.

"Niiden, jotka elävät maan päällä, kun Kristuksen välittäjätoimi taivaan
pyhäkössä päättyy, täytyy seisoa pyhän Jumalan kasvojen edessä ilman
välittäjää." -S. t., 424.
Seitsemän vitsausta
3. Mitä tapahtuu maan päällä, kun Jeesus ei enää ole tekemässä välitystyötä
ihmisen hyväksi pyhäkössä? Mikä kutsu on siksi erityisen sopiva juuri nyt?
Ilm. 16:1 Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle
enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle."
Aam. 4:12, loppuosa Koska minä tämän sinulle teen, niin valmistaudu, Israel,
kohtaamaan Jumalaasi.
"Kun Kristus päättää välittäjätyönsä taivaan pyhäkössä, vuodatetaan se sekoittamaton
viha, millä on uhattu niitä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa sekä ottavat sen
merkin. Ilm. 14:9,10. Ne vitsaukset, jotka kohtasivat Egyptiä Jumalan ryhtyessä
vapauttamaan Israelia, olivat samanlaisia kuin ne vielä pelottavammat ja
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laajakantoisemmat rangaistukset, jotka kohtaavat maailmaa juuri Jumalan kansan
lopullisen vapautuksen edellä." -S. t., 608.

"Sitten tuo kirkkaus erkani minusta, ja minulle osoitettiin jäännöskansa maan
päällä. Enkeli sanoi heille: »Tahdotteko välttää seitsemää viimeistä vitsausta?
Tahdotteko päästä kirkkauteen nauttiaksenne siitä kaikesta, mitä Jumala on
valmistanut niille, jotka häntä rakastavat ja jotka ovat valmiit kärsimään hänen
tähtensä? Jos tahdotte, niin teidän täytyy kuolla elääksenne. Valmistukaa!
Valmistukaa! Valmistukaa! Teidän tulee valmistautua perusteellisemmin, kuin
mitä tähän saakka olette valmistautuneet, sillä Herran päivä tulee kauheana,
kiukulla ja vihan vimmalla maata autioksi asettamaan ja sen syntisiä sieltä
teloittamaan." -H. k., 76."
Leipä ja vesi Jumalan kansalle
4. Kun Jumalan kansa, joka ei ota pedon merkkiä, ei voi ostaa eikä myydä,
miten sitä pidetään hengissä?
Jes. 33:16 hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa; hänelle
annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy.
Jes. 41:17 Kurjat ja köyhät etsivät vettä, eikä sitä ole; heidän kielensä kuivuu
janosta. Mutta minä, Herra, kuulen heitä, minä, Israelin Jumala, en heitä hylkää.
"Jumalan kansa ei ole vapaa kärsimyksistä; mutta vaikka sitä vainotaan ja vaivataan,
vaikka se kärsii puutetta ja näkee nälkää, sitä ei jätetä hukkumaan. Se Jumala, joka
piti huolta Eliasta, ei ole jättävä ainoatakaan uhrautuvaa lastaan. Hän, joka lukee
heidän päänsä hiukset, on pitävä heistä huolta; ja nälänhädän vallitessa heidät
ravitaan. Jumalattomien kuollessa nälkään ja ruttoon enkelit suojelevat vanhurskaita
ja täyttävät heidän tarpeensa." -S. t., s. 609.
"Minä näin koetuksien ajan olevan edessämme, Kun kova pakko pakottaa Jumalan
kansan elämään vedellä ja leivällä.... Koetuksen aikana kukaan ei työskentele
käsillään. Heidän kärsimyksensä tulee olemaan henkistä, ja Jumala tulee antamaan
heille ruokaa." -Last Day Events, s. 265.
Luottamus Jumalaan
5. Kuinka Saatana yrittää saada Jumalan kansan epätoivoon? Mutta mihin
lupaukseen uskolliset uskovat luottavat?
Ilm. 3:10 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.
Ps. 37:39 Mutta vanhurskasten pelastus tulee Herralta, hän on heidän linnansa
ahdingon aikana.
"Saatanan syyttäessä Jumalan lapsia heidän syntiensä tähden, Herra sallii hänen
koetella heitä äärimmilleen. Heidän luottamuksensa Jumalaan, heidän uskonsa ja
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kestävyytensä pannaan vaikeaan koetukseen. Kun he katsovat mennyttä elämäänsä,
heidän toivonsa vaipuu; sillä he eivät näe tehneensä juuri ollenkaan hyvää. He ovat
täysin tietoisia heikkoudestaan ja arvottomuudestaan. Saatana koettaa pelottaa heitä
sillä ajatuksella, että heidän tilansa on toivoton, ettei heidän syntisyytensä tahroja
voida koskaan poistaa. Hän toivoo siten saavansa heidän uskonsa raukeamaan, niin
että he myöntyisivät hänen kiusauksiinsa ja lakkaisivat olemasta Jumalalle kuuliaisia.
"Vaikka Jumalan lapsia ympäröivät viholliset, jotka ovat päättäneet hukuttaa heidät,
ei heidän tuskansa johdu totuuden tähden uhkaavan vainon pelosta, vaan he
pelkäävät, etteivät ole tehneet parannusta kaikista synneistään ja että he jonkin heissä
olevan virheen tähden eivät voi omistaa Vapahtajan lupausta: »Minä pelastan sinut
koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin.» Ilm. 3:10. Jos heillä olisi
varmuus syntien anteeksisaamisesta, he eivät kavahtaisi kidutusta eivätkä kuolemaa;
mutta jos he osoittautuisivat arvottomiksi ja menettäisivät henkensä luonteensa
vikojen tähden, silloin Jumalan pyhä nimi tulisi häväistyksi." -S. t., s. 600, 601.
6. Mikä profeetta Sakarjan näky vahvistaa uskollista jäännöstä?
Sak. 3:1-5 Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran
enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä.
Ja Herra sanoi saatanalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua
Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta
temmattu?" Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä.
Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois
saastaiset vaatteet hänen yltänsä." Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut
sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin." Minä sanoin:
"Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä." Niin he panivat puhtaan käärelakin
hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä.
"Mutta vaikka Kristuksen seuraajat ovatkin tehneet syntiä, he eivät ole antautuneet
saatanallisten voimien valvontaan. He ovat katuneet syntejään ja etsineet Herraa
nöyrinä ja murtuneina, ja jumalallinen Puolustaja ajaa heidän asiansa. Hän jota
vastaan he ovat eniten rikkoneet kiittämättömyydellään ja joka tietää heidän syntinsä
ja katumuksensa, lausuu: »Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Olen uhrannut henkeni
näiden sielujen puolesta. Olen piirtänyt heidät kätteni hipiään. Heillä saattaa olla
luonteen epätäydellisyyksiä ja he ovat voineet epäonnistua yrityksissään, mutta he
ovat katuneet, ja minä olen antanut anteeksi ja hyväksynyt heidät.»"-P. ja k., 406.
7. Kun Jumalan kansalle on annettu tiedoksi, mitä tulee tapahtumaan
ahdistuksen aikana, miten se on valmistautunut nyt?
Ps. 26:1-3 Daavidin virsi. Auta minut oikeuteeni, Herra, sillä minä olen vaeltanut
nuhteettomasti ja turvaan horjumatta Herraan. Tutki minua, Herra, ja pane minut
koetukselle, koettele minun munaskuuni ja sydämeni. Sillä sinun armosi on minun
silmäini edessä, ja minä olen vaeltanut sinun totuudessasi.
Ps. 139:23,24 Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja
Sapattkoululäksyt

57

4 neljännes 2016

tunne minun ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata
minut iankaikkiselle tielle.
1. Joh. 5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen
käskynsä eivät ole raskaat;
"Edessämme oleva tuskan ja ahdistuksen aika vaatii sellaista uskoa, joka voi kestää
väsymystä, viivytystä ja nälkää — uskoa, joka ei horju ankarassakaan koetuksessa.
Kaikille annetaan koeaika, jolloin voi valmistua tuota ahdistuksen aikaa varten....
"Ne, jotka nyt harjoittavat vain vähän uskoa, joutuvat mitä suurimpaan vaaraan
sortua saatanan petosten ja omaatuntoa pakottavan säädöksen alle. Vaikka he
kestäisivätkin koetuksen, he joutuvat ahdistuksen aikana suureen hätään ja tuskaan,
koska Jumalaan luottaminen ei ole tullut heidän tottumuksekseen. Se uskon kokemus,
minkä he ovat laiminlyöneet, heidän täytyy hankkia vaikeuksien pelottavassa
puristuksessa.... "Kun he koettavat uskollisesti odottaa Herran apua, he joutuvat
harjoittamaan uskoa, toivoa ja kärsivällisyyttä, jotka ovat saaneet liian vähän
harjoitusta heidän uskonnollisen kokemuksensa aikana. Kuitenkin ahdistuksen aika
lyhennetään valittujen tähden." -S. t., 602 ,603, 610.
Henkilökohtaisesti tutkisteltavaksi

"He olivat laiminlyöneet välttämättömän valmistuksen eivätkä siitä syystä
voineet saada virvoitusta, minkä kaikkien niiden täytyy saada, jotka tahtovat
tulla soveliaiksi elämään pyhän Jumalan edessä. Ne, jotka kieltäytyvät
antautumasta profeettojen kuritettaviksi ja jotka eivät liioin puhdista sielujaan
koko totuuden kuuliaisuudessa, vaan ovat taipuvaisia uskomaan tilaansa
paljon paremmaksi, kuin mitä se itse asiassa on, saavuttavat vitsausten
vuodattamisajan, ja silloin he ymmärtävät, että olisivat tarvinneet kuritusta,
muovailua ja tasoitusta tullakseen rakennukseen kelvollisiksi. Mutta silloin ei
enää ole aikaa siihen eikä ole yhtään Välittäjää, joka heitä puoltaisi Isän
edessä. Ennen tuota aikaa on annettu pelottavan vakava julistus: »Vääryyden
tekijä tehköön yhä edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon yhä
edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön yhä edelleen vanhurskautta, ja joka
on pyhä, pyhittyköön yhä edelleen.» Minä näin, ettei »virvoituksesta» tullut
osalliseksi kukaan, joka ei saanut voittoa jokaisesta helmasynnistä,
ylpeydestä, itsekkyydestä, maailman rakkaudesta ja jokaisesta väärästä
sanasta ja teosta. Sen vuoksi meidän tulisi vetäytyä yhä lähemmäksi ja
lähemmäksi Herraa ja vakavasti etsiä tätä välttämätöntä valmistusta
kestääksemme taistelussa Herran päivänä. Muistakoon kukin, että Jumala on
pyhä ja että ainoastaan pyhät olennot voivat asua hänen läheisyydessään." -H.
k., 81, 82.
"Ahdistuksen aika on hirvittävä koetus Jumalan kansalle; mutta se on aika,
jolloin jokaisen tosi uskovan täytyy katsoa ylös, ja silloin hän saa uskossa
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nähdä ympärillään olevan lupauksen kaaren." -S. t., 612.
Last Day Events, s. 264, 265.
Suuri taistelu, kappale 39.
*****
26
Sapattina 24. joulukuuta 2016

Jumalan kansa vapautettuna
"Jumalan kansan vapautus ja Hänen armonsa heitä kohtaan menneissä
koettelemuksissa muistutetaan meidän mieliimme vakuutuksena siitä, mitä Hän tekee
meillekin nykyisissä ja tulevissa hätätilanteissa, jos me luotamme Häneen. Mitä
hyvänsä heidän kokemuksensa ovatkin olleet, jos he antautuvat Jumalalle täydestä
sydämestään, nöyryydessä ja katumuksessa, Hän ottaa heidät vastaan. Kaikille, jotka
uskon kautta vastaanottavat Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajanaan, Hän antaa
voiman tulla voittajiksi – Jumalan pojiksi ja tyttäriksi. He tulevat osallisiksi
jumalallisesta luonnosta ja ymmärtävät täysin Hänen Pyhän Henkensä armon..." The
Upward Look
Kuoleman laki
1. Kuinka Jumala tulee väliin pelastaakseen kansansa, kun heidän vihollisensa
tekevät kaiken mahdollisen tuhotakseen heidät?
Ps. 33:10,11 Herra särkee pakanain neuvon, tekee turhiksi kansojen aikeet. Mutta
Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, hänen sydämensä aivoitukset suvusta sukuun.
Ps. 50:3-6. Meidän Jumalamme tulee eikä vaikene, hänen edellänsä käy kuluttava
tuli ja hänen ympärillänsä väkevä myrsky. Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan,
tuomitakseen kansansa: "Kootkaa minun eteeni minun hurskaani, jotka uhreja
uhraten ovat tehneet minun kanssani liiton." Ja taivaat julistavat hänen
vanhurskauttansa, sillä Jumala on tuomari. Sela.
Jes. 12:2 Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä
Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi."
"Kun inhimillisten lakien suoja riistetään niiltä, jotka kunnioittavat Jumalan lakia,
valmistaudutaan eri maissa samanaikaisesti tuhoamaan heidät. Säädöksessä määrätyn
ajan lähestyessä kansa ryhtyy yksissä neuvoin toimenpiteisiin tuon vihatun lahkon
hävittämiseksi. Päätetään antaa määrättynä yönä ratkaiseva isku, joka lopullisesti
vaientaa erimielisyyden ja nuhteen äänen.... "Taivaalliset vartijat, uskollisina
tehtävissään, jatkavat vartioimistaan. Vaikka yleisellä säädöksellä on määrätty aika,
jolloin Jumalan käskyjen noudattajat saadaan surmata, heidän vihollisensa yrittävät
joissakin tapauksissa ottaa heiltä hengen jo ennen määräaikaa. Mutta kukaan ei voi
päästä sen voimakkaan enkelivartion läpi, mikä ympäröi jokaista uskollista sielua.
Muutamien kimppuun hyökätään heidän paetessaan kaupungeista ja kylistä; mutta
heitä vastaan kohotetut miekat murtuvat ja putoavat maahan yhtä tehottomina kuin
oljen korret. Toisia puolustavat sotilaina esiintyvät enkelit." -S. t., 614, 610
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Erityinen ylösnousemus
2. Kun jumalattomat luulevat voittaneensa, mitä tapahtuu yhtäkkiä?
Ilm. 16:17,18 Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä,
valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: "Se on tapahtunut." Ja tuli salamoita ja
ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri
maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä.
Dan. 12:1,2 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. Ja monet
maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja
iankaikkiseen kauhistukseen.
"On keskiyö, kun Jumala ilmaisee voimansa vapauttaakseen kansansa. Aurinko tulee
näkyviin ja paistaa täydeltä terältään. Merkit ja ihmeet seuraavat nopeasti toisiaan.
Jumalattomat katselevat kauhulla ja hämmästyksellä tätä näkyä, kun taas vanhurskaat
ylevällä ilolla tarkkaavat vapautuksensa merkkejä. Luonnossa näyttää kaikki
poikenneen säännöllisestä kulustaan. Virrat lakkaavat juoksemasta. Taivaalle nousee
synkkiä, raskaita pilviä, jotka vyöryvät toisiaan vastaan. Keskellä uhkaavaa taivasta
on selkeä sanomattoman kirkas kohta, mistä kuuluu paljojen vetten pauhua
muistuttava Jumalan ääni, joka sanoo: »Se on tapahtunut.» Ilm. 16:17... Hautoja
aukenee, ja »monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen
elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen». Dan. 12:2. Kaikki, jotka
ovat kuolleet uskossa kolmannen enkelin sanomaan, nousevat kirkastettuina
haudoistaan kuulemaan Jumalan rauhanliittoa niiden kanssa, jotka ovat pitäneet
hänen lakinsa. Nekin, jotka lävistivät Vapahtajan (Ilm. 1:7), samoin kuin ne, jotka
pilkkasivat ja ivasivat häntä hänen kuolontuskissaan, sekä hänen totuutensa ja
kansansa katkerimmat vastustajat herätetään katsomaan häntä hänen kirkkaudessaan
ja näkemään uskollisten ja kuuliaisten osaksi tulevaa kunniaa.... "Taivaasta kuuluu
Jumalan ääni, joka ilmoittaa Jeesuksen tulemisen päivän ja hetken sekä esittää
iankaikkisen liiton Jumalan kansalle. Voimakkaimpien ukkosenjyrähdysten kaltaisina
hänen sanansa vyöryvät yli maailman. Jumalan Israel seisoo kuunnellen, silmät
suunnattuina taivasta kohti. Herran kirkkaus valaisee vanhurskasten kasvot, ja ne
loistavat niin kuin Mooseksen kasvot, hänen tullessaan alas Siinain vuorelta.
Jumalattomat eivät voi katsoa niihin. Ja kun siunaus julistetaan niille, jotka ovat
kunnioittaneet Jumalaa pyhittämällä hänen sapattinsa, kuuluu valtava voitonhuuto.",
S. t., s. 615, 616, 618
Jeesuksen tulemus ja ensimmäinen ylösnousemus
3. Kuinka Raamattu ja Profetian Henki kuvailee Jeesuksen tulemusta ja niiden
vanhurskaiden ylösnousemusta, jotka ovat kuolleet uskossa?
Matt. 24:30,31 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki
maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien
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päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan
pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä
hamaan toisiin ääriin.
Ilm. 19:11-16 Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen
selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii
vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään
oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin
hän itse, ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan,
on Jumalan Sana. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan
sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan
lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella
valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja
hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain
Herra."
"Pian ilmestyy itäiselle taivaalle pieni musta pilvi, suunnilleen miehenpuolen
kämmenen suuruinen. Tämä on Vapahtajaa ympäröivä pilvi, joka etäällä näyttää
olevan pimeyteen verhottuna. Jumalan lapset tietävät tämän olevan Ihmisen Pojan
merkin. Juhlallisella hiljaisuudella he katselevat sitä, kun se lähestyy maata ja tulee
yhä valoisammaksi ja kirkkaammaksi, kunnes se muuttuu suureksi, valkeaksi
pilveksi, jonka alaosa on kuluttavan tulen näköinen, yläpuolellaan liiton kaari. Jeesus
saapuu mahtavana voittajana. Hän ei nyt tule »kipujen miehenä» juomaan häpeän ja
tuskan katkeraa maljaa, vaan taivaan ja maan voitollisena Herrana tuomitsemaan
eläviä ja kuolleita. Hänen nimensä on »Uskollinen ja Totinen», ja hän »tuomitsee ja
sotii vanhurskaudessa». Ja häntä seuraavat »taivaan sotajoukot». Ilm. 19:11,14." -S. t.
618, 619.

"Maan horjuessa, salamain leimutessa ja ukkosen jyristessä Jumalan Pojan
ääni kutsuu nukkuvat pyhät esiin. Katseltuaan heidän hautojaan hän kohottaa
kätensä taivasta kohti ja huutaa: »Herätkää, herätkää, herätkää te, jotka
nukutte maan tomussa, ja nouskaa ylös!» Kaikkialla maapallolla vanhurskaat
kuolleet kuulevat tuon äänen; ja ne, jotka sen kuulevat, saavat elää. Tuo
kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kielistä ja kansoista koottu
suunnattoman suuri joukko ympäröi koko maapallon. Se tulee kuoleman
vankilasta puettuna katoamattomaan kirkkauteen ja huutaen: »Kuolema, missä
on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?» 1 Kor. 15: 55. Sitten
elossa olevat vanhurskaat ja kuolleista nousseet pyhät yhdistävät äänensä
pitkään, riemuitsevaan voitonhuutoon." S. t. 623, 624.
Muutettuina ja ylöstemmattuina Kristusta kohtaamaan
4. Mikä muutos tapahtuu, ennen kuin lunastetut aloittavat matkansa
taivaaseen?
1. Kor. 15:50-55 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku,
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mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan
soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen
pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu
katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin
toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu." "Kuolema,
missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?"
1. Tess. 4:15-17 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme
elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä,
jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon,
ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat
ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne,
temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me
saamme aina olla Herran kanssa.
"Elossa olevat pyhät muutetaan »yhtäkkiä, silmänräpäyksessä». Jumalan äänen
kuuluessa heidät kirkastettiin. Nyt he tulevat kuolemattomiksi, ja yhdessä
ylösnousseiden pyhien kanssa heidät temmataan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin.
Enkelit »kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin
ääriin». Pyhät enkelit kantavat pienet lapset heidän äitiensä syliin. Ystävät, jotka ovat
kauan olleet kuoleman erottamina, yhtyvät, eivätkä enää koskaan eroa, vaan
ilolauluja laulaen nousevat yhdessä ylös Jumalan kaupunkiin." -S. t. 624.
5. Millaisen vastaanoton lunastettujen suuri joukko saa, kun he valmistautuvat
kohtaamaan Jumalansa? Kuinka he ilmaisevat kiitollisuutensa?
Matt. 25:34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun
Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna
maailman perustamisesta asti.
Ilm. 7:9,10 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut
lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne
seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin
vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen:
"Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta."
"Lunastetun joukon edessä on pyhä kaupunki. Jeesus avaa helmiportit, ja totuutta
noudattanut kansa käy sisälle. Siellä he näkevät Jumalan paratiisin, joka oli Aadamin
kotina hänen viattomuuden tilassaan. Silloin kuullaan Jeesuksen äänen,
täyteläisempänä kuin mikään kuolevaisten korviin osunut musiikki, sanovan: »Teidän
taistelunne on päättynyt.» »Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta,
joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.»" -S. t. 625.

"Siellä lunastetut tervehtivät niitä, jotka johdattivat heidät Vapahtajan tykö.
Kaikki ylistävät yhdessä häntä, joka kuoli, jotta ihmiset saisivat elämän, joka
on Jumalan elämän vertainen. Taistelu on ohi. Ahdistus ja kiista on päättynyt.
Voiton virret täyttävät koko taivaan, kun lunastetut kohottavat riemullisen
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laulun: Arvollinen, arvollinen on Karitsa, joka teurastettiin ja elää jälleen,
riemuitseva voittaja." -Ap. teot. 461.
Voittoisa seurakunta
6. Kuinka Jumalan kansa saavuttaa voiton? Kokoa yhteen uskon hyvä taistelu,
joka tuo lunastetut iankaikkiseen valtakuntaan?
2. Kor. 4:16-18 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme
menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen
kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän
kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä;
sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.
2. Tim. 4:7,8 Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon
säilyttänyt. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra,
vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan
myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.
Matt. 24:13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
"Sen jälkeen huomioni kiinnitettiin taivaan kirkkauteen sekä siihen aarteeseen, mikä
on pantu tallelle uskollisia varten. Kaikki oli miellyttävää ja kaunista. Enkelit
lauloivat suloista laulua, herkesivät sitten laulamasta, ottivat kruunut päästänsä
heittäen ne välkkyvinä rakkaan Jeesuksen jalkain juureen kajahuttaen sointuvalla
äänellä: »Kunnia! Halleluja!» Yhdyin enkelien kanssa laulamaan ylistystä ja kunniaa
Karitsalle, ja joka kerta, kun avasin suuni häntä ylistämään, tunsin sanomattoman
kirkkauden ympäröivän itseäni. Se kirkkaus oli määrätön ja rajaton iankaikkinen
kirkkaus. Enkeli sanoi: »Pieni jäännöskansa, joka rakastaa Jumalaa ja pitää hänen
käskynsä ja on uskollinen loppuun asti, saa nauttia tästä kirkkaudesta ja olla aina
Jeesuksen seurassa sekä laulaa pyhien enkelien kera.»"-H. k. 76.

"Katselkaamme uskossa näitä siunattuja Jumalan kuvaamia tuonpuoleisen
elämän näkymiä. Hän joka kuoli maailman syntien tähden, avaa paratiisin
portit selkoselälleen kaikille, jotka uskovat häneen. Pian on taistelu käyty ja
voitto saatu. Pian saamme nähdä hänet, johon iankaikkisen elämän toivomme
on keskittynyt. Hänen läsnä ollessaan tämän elämän koettelemukset ja
kärsimykset tuntuvat täysin mitättömiltä." -P. ja k. 508.
7. Mikä Psalmistan sekä taistelevan seurakunnan ylin toive täyttyy voittoisalle
seurakunnalle?
Ps. 15:1 Daavidin virsi. Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi, kuka asua sinun
pyhällä vuorellasi?
Ps. 27:4 Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran
huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen
temppelissänsä.
"Työ tullaan pian päättämään. Taistelevasta seurakunnasta, joka on osoittautunut
uskolliseksi, tulee voittoisa seurakunta." Evangelism.
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Henkilökohtaisesti tutkisteltavaksi
Ilm. 15:2,3
"Me voimme nähdä tulevaisuuteen, nähdä taivaan autuuden. Raamatussa on
paljastettuna näkyjä tulevasta kirkkaudesta, kuvia, jotka Jumala on kädellään
piirtänyt, ja ne ovat rakkaita hänen seurakunnalleen. Uskossa voimme seistä ikuisen
kaupungin kynnyksellä ja kuulla suloisen tervetuliaistoivotuksen. Se lausutaan niille,
jotka tässä elämässä ovat yhteistyössä Kristuksen kanssa pitäen kunnianaan kärsiä
hänen tähtensä. Kun lausutaan sanat: »Tulkaa, minun Isäni siunatut», he laskevat
kruununsa Lunastajan jalkojen juureen ja huudahtavat: »Karitsa, joka on teurastettu,
on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja
kirkkauden ja ylistyksen. — — Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle
ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!» (Matt. 25:34; Ilm. 5:
12,13)." -Ap. teot, 461.
*****
27
Sapattina 31. joulukuuta 2016

Jumalan kansa uudessa maassa
"Kun aistisi iloitsevat maan viehättävästä suloisuudesta, ajattele maailmaa, joka on
tuleva, joka ei ole milloinkaan kokeva synnin ja kuoleman tuhoavaa vaikutusta,
maailmaa, missä luonnon kasvoilla ei enää ole kirouksen varjoa. Luo mielessäsi kuva
pelastettujen kodista ja muista, että se on , että se on oleva ihanampi kuin kykenet
loistavimmissakaan kuvitelmissasi hahmottamaan. Jumalan erilaisissa lahjoissa
luonnossa me näemme vain heikon pilkahduksen hänen todellisesta kirkkaudestaan.
On kirjoitettu: 'Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen
sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat'." T.
Kr. L. 74
Uusi taivas ja uusi maa
1. Mitä apostoli Johannes näki näyssä, ja mikä tulee olemaan lunastettujen
etuoikeus? Mitä lopulta ei ole olemassa?
Ilm. 21:1-4.10,11 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen
taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän
kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä,
valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren
äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on
asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän
kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän
silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole
enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." … Ja hän vei minut hengessä suurelle ja
korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui
alas taivaasta Jumalan tyköä, ja siinä oli Jumalan kirkkaus; sen hohto oli kaikkein
Sapattkoululäksyt

64

4 neljännes 2016

kalleimman kiven kaltainen, niinkuin kristallinkirkas jaspiskivi;
"Siellä lunastetut tervehtivät niitä, jotka johtivat heidät korotetun Vapahtajan luo. He
yhtyvät ylistämään Häntä, joka kuoli, jotta ihmiset voisivat saada samankaltaisen
elämän kuin Jumalalla on. Taistelu on ohi. Kaikki koettelemukset ja kiistat ovat
lakanneet." The Ministry on Healing
"Jumalan kaupungissa ei ole yötä. Kukaan ei tarvitse eikä kaipaa lepoa. Kukaan ei
väsy tehdessään Jumalan tahtoa ja ylistäessään hänen nimeänsä. Asukkaat tuntevat
aina aamun virkeyttä, tarvitsematta pelätä sen koskaan loppuvan. »Eivätkä he tarvitse
lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä.» Ilm. 22: 5.
Auringon valon tekee tarpeettomaksi sellainen sädeloisto, joka ei ole tuskallisen
häikäisevä, mutta kuitenkin mittaamattomasti ylittää keskipäivän kirkkauden.
Jumalan ja Karitsan kirkkaus täyttää pyhän kaupungin heikentymättömällä valolla.
Pelastetut vaeltavat ikuisen päivän kirkkaudessa, tarvitsematta enää auringon valoa.
"»Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen
temppeli.» Ilm. 21:24. Jumalan lapset saavat olla avoimessa yhteydessä Isän ja Pojan
kanssa.” S. t. 654.
Elämän puu
2. Rappeutumisen ja heikkouden vuosisatojen jälkeen, mitä Jumalan kansa
tulee kokemaan?
Ilm. 22:2,14 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka
kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat
kansojen tervehtymiseksi… Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi
valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!
"Alussa ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, ei ainoastaan luonteeltaan, vaan myös
muodoltaan ja kasvonpiirteiltään. Synti turmeli ja melkein hävitti ihmisessä olevan
Jumalan kuvan. Mutta Kristus tuli palauttamaan sen, mikä oli menetetty. Hän on
muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Synnin
saastuttama, kuolevainen, turmeltuva, vailla kauneutta oleva muoto tulee
täydelliseksi, kauniiksi ja kuolemattomaksi. Kaikki viat ja epämuodostumat ovat
jääneet hautaan. Saaden pääsyn elämän puulle kauan sitten menetetyssä Eedenissä
lunastetut kasvavat saman kokoisiksi, kuin ihmiset olivat alkuperäisessä onnellisessa
tilassaan. [Mal. 4: 2:ssa sanotaan engl, käänn. mukaan, että Herran nimeä pelkäävät
»kasvavat» niin kuin syöttövasikat.] Synnin kirouksen viimeisetkin jäljet poistetaan
ja Kristuksen uskolliset palvelijat esiintyvät »pyhässä kaunistuksessa», heijastaen
hengessään, sielussaan ja ruumiissaan Herransa täydellistä kuvaa." -S. t., 624.

"Sitten näin Jeesuksen vievän kansansa elämän puun luokse, ja jälleen
kuulimme Hänen suloisen äänensä ihanampana kuin mikään kuolevaisten
kuulema soitto sanovan: »Tämän puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.
Syökää siitä kaikki.» Elämän puu kantoi mitä kauneimpia hedelmiä, ja niitä
pyhät saivat syödä vapaasti. Kaupungissa oli mitä ihanin valtaistuin, josta lähti
elämänveden puhdas, kristallinkirkas virta. Molemmin puolin virtaa oli
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elämän puu ja virran rantamilla kasvoi muita ihania puita, joiden hedelmät
olivat hyviä syödä." Lunastuksen historia, s. 327,328
Lunastettujen laulu
3. Kuinka lunastetut ilmaisevat kiitollisuutensa Jumalalle ja Vapahtajalleen?
Ilm. 15:2,3, Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka
olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä
lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen,
Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat
sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi,
sinä kansojen kuningas.
Ilm. 5:12 ja he sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen
saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden
ja ylistyksen."
"Samalla kun Johannekselle näytettiin seurakunnan viimeiset suuret taistelut
maallisten valtain kanssa, hänen sallittiin myös katsella uskovien lopullista voittoa ja
vapautusta. Hän näki seurakunnan joutuvan veriseen taisteluun pedon ja sen kuvan
kanssa ja kuoleman uhalla pakotettavan palvelemaan petoa. Mutta katsoessaan yli
taistelun savun ja pauhun hän näki Karitsan seurassa Siionin vuorella olevan joukon,
jolla pedon merkin sijasta oli 'Isän nimi kirjoitettuna heidän otsiinsa' (Ilm. 14: 1). Ja
edelleen hän näki 'niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja hänen kuvasta ja sen
nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kansteleet' ja he
lauloivat Mooseksen ja Karitsan virttä." -Ta., 348, 349.
Toimintaa uudessa maassa
4. Mitä lunastetut voivat tehdä uudessa maassa?
"Siellä on ikuisesti juoksevia virtoja, kirkkaita kuin kristalli, ja niiden varsilla
huojuvat puut heittävät varjonsa poluille, jotka on tehty Herran lunastetuille. Siellä
vaihtelevat laajat tasangot ja kauniit kunnaat, ja Jumalan vuoret kohottavat korkeat
huippunsa taivasta kohti. Näillä rauhallisilla tasangoilla, elävien virtojen varsilla,
Jumalan lapset, jotka niin kauan ovat kulkeneet matkalaisina, löytävät kodin.
"»Minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa
lepopaikoissa.» »Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun
rajojesi sisällä, ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi.» »He
rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät;
he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; . .. Minun valittuni
kuluttavat itse kättensä työn.» Jes. 32: 18; 60: 18; 65: 21, 22." -S. t. 652, 653.
Uuden maan koulu
5. Kuinka tietämys muuttuu? Mitä suurta aihetta lunastetut eivät väsy
tutkistelemaan?
1. Kor. 13:12 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi,
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olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet
juoda samaa Henkeä.
1. Tim. 3:16 Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on
ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu
pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen.
"Kun pohdiskellaan Kristuksen elämää ja hänen tehtävänsä luonnetta, sanan valo
loistaa yhä kirkkaammin joka kerta, kun koetetaan löytää totuus. Jokainen uusi
tutkimus paljastaa jotakin mielenkiintoisempaa, kuin siihen asti on saatu selville.
Aihe on ehtymätön. Kristuksen ihmiseksi tulossa, hänen sovintouhrissaan ja välittäjän
tehtävässään riittää ahkerallakin opiskelijalla tutkittavaa niin kauan kuin aikaa kestää.
Ja kun hänen katseensa tapaa taivaan lukemattomine vuosineen, hän huudahtaa:
'Suuri on jumalisuuden salaisuus.' Iäisyydessä tulemme oppimaan sen, mikä olisi
avannut ymmärryksemme, jos olisimme ottanut varteen kaiken sen valistuksen, mikä
täällä oli mahdollista. Halki iäisyyksien lunastetut tulevat mietiskelemään
sydämessään, ajattelemaan ja käsittelemään puheissaan lunastuksen aihetta. He
tulevat ymmärtämään totuudet, joita Kristus haluaisi ilmaista opetuslapsilleen mutta
joiden omaksumiseen heillä ei ollut uskoa. Kristuksen täydellisyydestä ja
kirkkaudesta tullaan ikuisesti saamaan yhä uutta näkemystä. Halki loputtoman
iäisyyden uskollinen perheenisäntä tuo aarrekammiostaan uutta ja vanhaa." Kr. v.
93."
6. Mistä ihmeellisen kauniista asioista lunastetut tulevat nauttimaan? Mitä
aarteita heillä on avoinna tutkisteltavaksi?
1. Kor. 2:9 vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut,
mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka
häntä rakastavat."
"Siellä tulevat kuolemattomat olennot ehtymättömällä ihastuksella tutkistelemaan
luovan voiman ihmeitä ja lunastavan rakkauden salaisuuksia. Siellä ei ole julmaa,
petollista vihollista, joka kiusaisi unohtamaan Jumalan. Jokaisen sielunvoimat
kasvavat ja jokaisen kyvyt lisääntyvät. Tiedon hankkiminen ei väsytä mieltä eikä
uuvuta voimia. Siellä voidaan viedä perille mitä suurenmoisimpia yrityksiä, siellä
toteutuvat ylevimmät toiveet ja siellä onnistuvat korkeimmatkin pyrkimykset....
"Kaikki maailmankaikkeuden rikkaudet ovat pelastettujen vapaasti tutkittavina.
Kuolevaisuuden kahleista vapaina he lentävät väsymättä kaukaisiin maailmoihin —
maailmoihin, jotka värisivät surusta, kun katselivat ihmiskunnan kurjuutta, ja
kaikuivat ilolauluista, kun saivat tiedon jonkun sielun pelastumisesta.
Sanomattomalla ihastuksella maan lapset tutustuvat lankeamattomien olentojen iloon
ja viisauteen. He osallistuvat tiedon ja viisauden aarteista, jotka on saavutettu pitkien
aikakausien kuluessa tutkimalla Jumalan töitä. Himmentymättömin silmin he
katselevat luomakunnan kirkkautta — aurinkoja ja tähtiä ja maailmanjärjestelmiä,
näiden kaikkien kiertäessä niille määrätyssä järjestyksessä Jumalan valtaistuinta.
Kaikkiin kappaleihin, pienimmistä suurimpiin saakka, on kirjoitettu Luojan nimi, ja
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kaikissa niissä ilmenevät hänen voimansa rikkaudet." -S. t. 654, 655.
Sapatti paratiisissa
7. Mitä profeetta Jesajan mukaan lunastetut tulevat tekemään joka sapatti
uudessa maassa?
Jes. 66:22, 23 Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun
kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne.
Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha
kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra.
"Sapattia ei annettu vain Israelille vaan koko maailmalle. Se oli tehty ihmiselle
tiettäväksi Eedenissä, ja kuten muutkin kymmenet käskyt, se on iankaikkisesti
voimassa. Tästä laista, johon sisältyy neljäs käskykin, sanoo Kristus: »Kunnes taivas
ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto.» Niin kauan
kuin taivas ja maa kestävät, sapatti on oleva jatkuvana merkkinä Luojan voimasta. Ja
kun Eeden kerran jälleen kukoistaa maan päällä, kunnioittavat kaikki auringon alla
Jumalan pyhää lepopäivää. »Joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen
rukoilemaan minua, sanoo Herra.» Matt. 5:18, Jes. 66:23." -A. T., 261.
Henkilökohtaisesti tutkisteltavaksi
Ilm. 22:3-5.
"Niiden, jotka voittavat Karitsan veren ja oman todistuksensa kautta, etuoikeudet
ovat käsittämättömät. "Ikuisuuden vuosien vieriessä tulee esiin yhä runsaammin ja
yhä kirkkaampia ilmestyksiä Jumalasta ja Kristuksesta. Tiedon karttuessa lisääntyvät
myös rakkaus, kunnioitus ja onni. Mitä paremmin ihmiset oppivat tuntemaan
Jumalaa, sitä enemmän he ihailevat hänen luonnettaan. Kun Jeesus avaa heidän
eteensä lunastuksen rikkaudet ja ihmeelliset saavutukset suuressa taistelussa saatanaa
vastaan, lunastettujen sydämet täyttyvät yhä palavammalla rakkaudella, ja yhä
ihastuneempina he helähdyttävät kultaharppujaan, enkelijoukon, luvultaan
kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, yhdistäessä äänensä
mahtavaan ylistyslauluun." -S. t. 655.
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