Johdanto
Monet ihmiset ja seurakunnat tuntevat Jeesuksen ja saarnaavat Hänestä, esittäen
pääasiassa tapahtumia, jotka liittyvät Hänen maanpäälliseen tehtäväänsä. He
aloittavat kertoen Hänen syntymästään, jatkaen Hänen saarnaamiseensa ja
kärsimykseensä, ja lopuksi päätyen Hänen ylösnousemukseensa ja taivaaseen
astumiseensa. Se lisäksi heillä ei näytä olevan paljon sanottavaa. Mutta Hänen
maanpäällinen tehtävänsä oli van osa Hänen toimintaansa ihmiskunnan hyväksi.
Hänen tehtävänsä sisältää kaiken tämän ja paljon muuta. Siihen viitaten profeetta
Jesaja kirjoittaa: !Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka
hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä
Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.' Jes. 9:6. Lisäksi hebrealaiskirje esittää
Hänen tehtäväänsä pyhäkössä Ylimmäisenä Pappina. Muissa kirjeissä on viittauksia
Hänen välitystyöhönsä taivaassa, osoittaen selvästi, että Hänen tehtävänsä ei
päättynyt taivaaseenastumiseen. Apostoli Paavali kirjoittaa: “Ja tunnetusti suuri on
jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä,
näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu
ylös kirkkauteen.” 1. Tim. 3:16.
Kuitenkin nämä innoitetut kuvaukset näyttävät vain osan Hänen suuruudestaan.
Profetian Henki kertoo, mihin meidän huomiomme ja ajatustemme tulisi kohdistua:
'Kristus ristiinnaulittuna meidän syntiemme tähden, Kristus ylösnousseena kuolleista,
Kristus meidän Välittäjänämme Jumalan edessä.... Hänen ennalta olemassa olonsa.
Hänen tulonsa toisen kerran kirkkaudessa ja voimassa, Hänen henkilökohtainen
arvokkuutensa, Hänen pyhä lakinsa korotettuna, ovat niitä aiheita, joita on toistettu
yksinkertaisuudella ja voimalla.” Evangelism, p. 187.
Jeesus Kristus, Hänen luonteensa, uhrinsa ja tehtävänsä ihmisen hyväksi, on
lunastussuunnitelman, historian ja Raamatun ydin. Profeetat ovat puhuneet ja
kirjoittaneet toivon sanomia, jotka ovat keskittyneet Häneen. Mooseksen kirjoitukset,
Psalmit ja koko Raamattu puhuvat Hänestä. Luuk. 24:25,27. Vaikka profeetoilla oli
suurempi valo kuin muilla, koska heitä oli siunattu sanomilla ja ennustuksilla
ylhäältä, he olivat erityisen kiinnostuneita Messiaaseen liittyvistä tapahtumista, ja he
tutkivat syvällisesti saadakseen lisää ymmärrystä. Kuten apostoli Pietari kirjoittaa:
“Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän
osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva
Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista
kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.” 1. Piet. 1:10,11.
Tulisiko meidän tutkia vähemmän tai olla vähemmän sitoutuneita kuin he? Meidän
tutkistelumme, saarnaamisemme, julkaisemisemme ja elämämme tulisi kaiken olla
keskittynyt Kristukseen. Sisar Ellen G. White kirjoittaa: “Viekää vakuuttavaa
sanomaa varmalla äänellä. Korottakaa Häntä, Golgatan miestä, ylemmäs ja yhä
ylemmäs. Kristuksen ristin kohottamisessa on voimaa... Kristusta tulee saarnata, ei
epävarmasti vaan varmasti. Ottakaa kantanne ilman ristiriitoja. Älköön sananne olko
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koskaan epävarmoja. Elävän Jumalan sanan tulee olla meidän uskomme perusta.
Kootkaa voimakkaimmat lausunnot liittyen Kristuksen tekemään sovitukseen
maailman synneistä. Osoittakaa tämän sovituksen tarpeellisuus, ja kertokaa miehille
ja naisille, että he voivat pelastua, jos he katuvat ja palaavat kuuliaisuuteen Jumalan
lakia kohtaan. Kootkaa kaikki lausunnot ja todisteet, jotka tekevät evankeliumista
pelastuksen ilosanoman kaikille, jotka ottavat sen vastaan ja uskovat Kristukseen
henkilökohtaisena Vapahtajana.” (Letter 65, 1905) Evangelism, p. 187.
Useammat ihmiset, kuin arvaammekaan, kaipaavat löytävänsä tien Kristuksen tykö.
Niiden, jotka saarnaavat armon viimeistä sanomaa, tulisi pitää mielessään, että
Kristusta tulee korottaa syntisen turvana. Jotkut saarnaajat arvelevat, ettei ole tarpeen
saarnata katumusta ja uskoa; he pitävät varmana, että heidän kuulijansa tuntevat
evankeliumin ja että heidän täytyy saarnata erilaisia asioita pitääkseen yllä heidän
mielenkiintoaan. Mutta monet ihmiset ovat surullisen tietämättömiä
lunastussuunnitelmasta, he tarvitsevat enemmän opetusta tästä kaikkein tärkeimmästä
aiheesta.” Gospel Workers, p. 158.
Me olemme olleet innoitettuja tutkistellessamme Jeesuksen elämää työtä ja opetuksia
aiemmissa neljänneksissä. Haluamme päättää tämän sarjan Hänen maallisen
elämänsä viimeiseen vaiheeseen, Hänen taivaalliseen tehtäväänsä ja Hänen toiseen
tulemiseensa. Olkoot nämä läksyt suurena siunauksena jokaiselle uskovalle, joka
odottaa kaivaten Vapahtajan paluuta.
Pääkonferenssin veljet ja sisaret
Tänään kerätään erikoissapattikolehti Indonesialle
Heijastakoon lahjasi anteliaisuuttasi ja rakkauttasi sieluja kohtaan!
1
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Suuri yllätys
”»Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei Hän ole täällä, Hän on noussut
ylös... Hän on ylösnoussut, Hän on ylösnoussut! Naiset toistavat näitä sanoja yhä
uudelleen. Nyt ei tarvitakaan yrttejä voitelemista varten. Vapahtaja on elävä, eikä
kuollut. Nyt he muistavat, että Hän puhuessaan kuolemastaan sanoi nousevansa ylös.
Millainen päivä tämä onkaan koko maailmalle! Nopeasti naiset lähtivät haudalta
»peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa Hänen opetuslapsillensa».”
AT. s. 758.
Haudalla
1. Vietettyään sapatin hetket leväten ristiinnaulitsemisen jälkeen, mitä uskovat
naiset suunnittelivat tekevänsä? Milloin he menivät haudalle voidellakseen
Jeesuksen ruumiin?
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Mark. 16:1,2. Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin
äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä. Ja viikon
ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa.
Joh. 20:1, alkuosa Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni
varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle
”Naiset, jotka olivat seisoneet Kristuksen ristin juurella, odottivat ja toivoivat sapatin
hetkien kuluvan. Viikon ensimmäisenä päivänä he jo ani varhain lähtivät haudalle
ottaen mukaansa kallisarvoisia yrttejä voidellakseen niillä Vapahtajan ruumiin. He
eivät ajatelleet, että Hän nousisi kuolleista. Heidän toivonsa aurinko oli laskenut, ja
heidän sydämessään vallitsi yö. Mennessään he kertoivat toisilleen Kristuksen
ihmetöistä ja Hänen lohduttavista sanoistaan. Mutta he eivät muistaneet Hänen
sanoneen: »Minä olen taas näkevä teidät.» Joh. 16:22.” AT. S 757.
2. Mikä voimallinen tapahtuma, mitä naiset eivät voineet ikinä kuvitellakaan,
tapahtui? Mitä he näkivät, kun he saapuivat haudalle voidellakseen
Jeesuksen ruumiin yrteillä?
Matt. 28:2. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas
taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille.
”Tietämättä, mitä juuri silloin tapahtui, he lähestyivät puutarhaa puhellen keskenään:
»Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?» He tiesivät, etteivät he voisi
liikahuttaa kiveä, mutta kuitenkin he jatkoivat matkaansa. Ja katso, äkkiä koko
taivasta valaisi huikaiseva kirkkaus, joka ei lähtenyt nousevasta auringosta. Maa
vapisi. He näkivät, että suuri kivi oli vieritetty pois. Hauta oli tyhjä.” AT. S 757.
”Ani varhain viikon ensimmäisen päivän aamuna, ennen kuin päivä vielä oli
koittanut, tulivat pyhät naiset haudalle tuoden mukanaan hyvänhajuisia yrttejä
voidellakseen Jeesuksen ruumiin. He huomasivat suuren kiven vieritetyksi
hautakammion ovelta, mutta Jeesuksen ruumista he eivät löytäneet. Heidän
sydämensä nääntyivät, ja he pelkäsivät, että heidän vihollisensa olivat vieneet
ruumiin.” HK. s. 209.
Yllättävä tapahtumien käänne
3. Minkä uutisen enkeli kertoi pelokkaille naisille? Mitä hän kutsui heitä
tekemään vahvistaakseen sen, mitä oli sanonut?
Mark. 16:5. Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan
oikealla puolella, puettuna pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät suuresti.
Matt. 28:5,6. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te peljätkö; sillä
minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä
hän on noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on
maannut.
”Haudan ympärillä loisti valo, mutta Jeesuksen ruumis ei ollut siellä. Viipyessään
paikalla he äkkiä huomasivat, etteivät he olleetkaan yksin. Haudalla istui loistaviin
vaatteihin puettu nuorukainen. Se oli enkeli, joka oli vierittänyt pois kiven. Hän oli
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ottanut ihmismuodon, jottei säikähdyttäisi näitä Jeesuksen ystäviä. Kuitenkin hänen
ympärillään loisti vielä taivaallinen kirkkaus, ja naiset pelästyivät. He kääntyivät
paetakseen, mutta enkelin sanat pysähdyttivät heidät. »Älkää te peljätkö», hän sanoi,
»sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei Hän ole täällä,
sillä Hän on noussut ylös, niinkuin Hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa Hän on
maannut. Ja menkää kiiruusti ja sanokaa Hänen opetuslapsillensa, että Hän on
noussut kuolleista.»” AT. s. 758.
4. Minkä hyvän sanoman ylösnousemuksesta peloissaan olevat naiset kuulivat?
Millä vakuuttavalla tavalla enkeli ilmoitti heille sen sanoman?
Luuk. 24:5-7. Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet
sanoivat heille: "Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä, hän
on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa,
sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja
ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös.'"
”He katsovat jälleen hautaan ja kuulevat uudelleen tuon ihmeellisen uutisen. Siellä on
näet toinen enkeli ihmismuodossa, joka sanoo: »Miksi te etsitte elävää kuolleitten
joukosta? Ei Hän ole täällä, Hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka Hän puhui teille
vielä ollessaan Galileassa, sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten
ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja Hänen pitää kolmantena päivänä nouseman
ylös.'»” AT. s. 758.
5. Mikä äkillinen muutos tuli naisten ajatuksiin? Minkä iloisen tehtävän kanssa
he lähtivät haudalta?
Matt. 28:8. Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat
viemään sanaa hänen opetuslapsillensa.
Luuk. 24:9. Ja he palasivat haudalta ja veivät sanan tästä kaikesta niille
yhdelletoista ja kaikille muille.
”Hän on ylösnoussut, Hän on ylösnoussut! Naiset toistavat näitä sanoja yhä
uudelleen. Nyt ei tarvitakaan yrttejä voitelemista varten. Vapahtaja on elävä, eikä
kuollut. Nyt he muistavat, että Hän puhuessaan kuolemastaan sanoi nousevansa ylös.
Millainen päivä tämä onkaan koko maailmalle! Nopeasti naiset lähtivät haudalta
»peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa Hänen opetuslapsillensa»”
AT. s. 758.
Inhimillisiä reaktioita
6. Miten opetuslapset suhtautuivat, kun he kuulivat naisten tuoman sanoman?
Mitä Pietari ja Johannes kuitenkin tekivät? Mihin tulokseen Johannes tuli,
kun hän näki todisteet?
Luuk. 24:11,12. Mutta näiden puheet näyttivät heistä turhilta, eivätkä he uskoneet
heitä. Mutta Pietari nousi ja juoksi haudalle; ja kun hän kurkisti sisään, näki hän
siellä ainoastaan käärinliinat. Ja hän meni pois ihmetellen itsekseen sitä, mikä oli
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tapahtunut.
Joh. 20:3,8. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle….
Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja
näki ja uskoi.
”Opetuslapset kiiruhtivat haudalle ja huomasivat asian olevan, niinkuin Maria oli
sanonut. He näkivät siellä käärinliinat ja hikiliinan, mutta eivät löytäneet Herraansa.
Kuitenkin juuri tämä todisti Hänen nousseen ylös... Johannes »näki ja uskoi». Hän ei
vielä ymmärtänyt kirjoituksia, että Kristuksen piti nousta kuolleista, mutta nyt hän
muisti Vapahtajan ennustaneen ylösnousemuksestaan... Kun mahtava enkeli laskeutui
alas haudalle, häneen liittyi toinen, joka seuralaisineen oli vartioinut Herran ruumista.
Kun taivaasta tullut enkeli vieritti pois kiven, toinen astui hautaan ja irrotti
käärinliinat Jeesuksen ympäriltä.... Kaikissa Hänen töissään nähdään järjestystä ja
täydellisyyttä” AT. s. 758,759.
7. Siitä hyvästä uutisesta huolimatta, jonka enkeli kertoi Marialle, mitä tämä
edelleen teki? Miksi hän ei tunnistanut Mestaria, kun Hän aluksi puhui
hänelle?
Joh. 20:13-15. Nämä sanoivat hänelle: "Vaimo, mitä itket?" Hän sanoi heille: "Ovat
ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet." Tämän
sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt,
että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, mitä itket? Ketä etsit?" Tämä luuli
häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano
minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet."
”Maria oli seurannut Johannesta ja Pietaria haudalle, ja heidän palatessaan
Jerusalemiin hän jäi paikalle. Hänen katsoessaan tyhjään hautaan suru täytti hänen
sydämensä. … Sitten hän kääntyi pois enkeleiden luota ajatellen, että hänen täytyisi
löytää joku, joka kertoisi hänelle, mitä Jeesuksen ruumiille oli tehty. Silloin hän kuuli
toisen äänen sanovan: »Vaimo, mitä itket? Ketä etsit?» Kyynelten himmentämin
silmin Maria näki edessään miehen, ja luullen Häntä puutarhuriksi, sanoi: »Herra, jos
sinä olet kantanut Hänet pois, sano minulle, mihin olet Hänet pannut, niin minä otan
Hänet.»” AT. s. 759.
Jumalallinen suunnitelma toiminnassa
8. Mitä hän ymmärsi, kun Jeesus kutsui häntä nimeltä? Minkä sanoman Hän
antoi hänelle vietäväksi opetuslapsilleen?
Joh. 20:16,17. Jeesus sanoi hänelle: "Maria!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle
hebreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja. Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun
koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö
ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun
Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö."
”Nyt tämä tiesi, ettei häntä puhutellut kukaan vieras, ja kääntyessään hän näki
edessään Kristuksen ilmielävänä. Riemuissaan hän unohti, että Hänet oli
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ristiinnaulittu. Astuen Häntä kohden ikään kuin syleilläkseen Hänen jalkojaan hän
lausui: »Rabbuuni!» Mutta Kristus kohotti kättään sanoen: »Älä minuun koske, …
Jeesus kieltäytyi vastaanottamasta kansansa kunnianosoituksia, kunnes Hän oli varma
siitä, että Isä oli hyväksynyt Hänen uhrinsa. Hän nousi ylös taivaaseen ja sai
Jumalalta itseltään vakuutuksen, että Hänen sovituksensa ihmisten syntien tähden oli
ollut riittävä, että Hänen verensä kautta kaikki voisivat saada iankaikkisen elämän.”
AT. s. 759,760.
9. Minkä opetuslapsille tarkoitetun sanoman Jeesus toisti naisille?
Matt. 28:9,10. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: "Terve teille!" Ja he
menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä.
Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää peljätkö; menkää ja viekää sana minun veljilleni,
että he menisivät Galileaan: siellä he saavat minut nähdä."
”Pietari oli ollut katumuksen masentama. Hän muisti aina häpeällisen kieltämisensä
ja näki edessään Vapahtajan rakastavan ja tuskaisen katseen. Hänen kärsimyksensä
olivat olleet katkerampia kuin yhdenkään muun opetuslapsen. Siksi hänelle
vakuutetaan, että hänen katumuksensa hyväksytään ja syntinsä annetaan anteeksi.
Hänet mainitaan nimeltä. »Sanokaa Hänen opetuslapsillensa ja Pietarille: 'Hän menee
teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte Hänet nähdä.'» Kaikki opetuslapset olivat
jättäneet Jeesuksen, ja kutsu kohdata Hänet kuuluu heille kaikille. Hän ei ole heitä
hylännyt. Kun Maria Magdaleena kertoi heille nähneensä Herran, hän toisti kutsun
kokoontua Galileaan. Ja vielä kolmaskin kutsu heille lähetettiin. Noustuaan ylös
Isänsä luo Jeesus ilmestyi toisille naisille sanoen... 'Älkää peljätkö; menkää ja viekää
sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan; siellä he saavat minut nähdä.'»”
AT. s. 761,762.
Lisätutkisteluksi
”Miten monet vieläkin tekevät opetuslasten tavoin! Kuinka monet toistavatkaan
Marian epätoivoista huudahdusta: »Ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä,
mihin ovat Hänet panneet.» Kuinka monelle sopisivatkaan Vapahtajan sanat: »Mitä
itket? Ketä etsit?» Hän on heidän lähellään, mutta heidän kyyneleiset silmänsä eivät
erota Häntä. Hän puhuu heille, mutta he eivät ymmärrä... Vapahtaja n ollessa Jumala
n edessä saaden Häneltä lahjoja seurakunnalleen opetuslapset ajattelivat tyhjää
hautaa, murehtivat ja itkivät. Tuo päivä, joka koko taivaalle oli riemun päivä, oli
opetuslapsille epävarmuuden ja hämmennyksen päivä. Se, etteivät he uskoneet
naisten esittämää todistusta, osoittaa, miten syvälle heidän uskonsa oli vaipunut. Tieto
Kristuksen ylösnousemuksesta erosi niin paljon siitä, mitä he olivat odottaneet,
etteivät he voineet uskoa sitä. Se oli heidän mielestään liian hyvä ollakseen totta ”
AT. s. 762,761.
*****
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Epätoivosta iloon
”Jos opetuslapset eivät olisi ilmaisseet kutsua tässä tilanteessa, he eivät olisi tienneet,
että heidän matkakumppaninsa ei ollut kukaan muu kuin ylösnoussut Herra. Kristus
ei koskaan tuppaudu kenenkään seuraan. Hän herättää niiden kiinnostuksen, jotka
Häntä tarvivat. Mutta jos he jatkavat välinpitämättöminä ja huolettomina, eivät
koskaan ajattele taivaallista Vierasta tai pyydä Häntä asumaan kanssaan, Hän kulkee
ohi. Näin monet kohtaavat suuren menetyksen. He eivät tunne Kristusta sen
paremmin kuin opetuslapsetkaan, kun Hän jutteli heidän kanssaan tiellä.”
(Manuscript 113, 1897) Christ Triumphant, p. 296.
Kävellen ja keskustellen
1. Minne nämä kaksi opetuslasta olivat matkalla ylösnousemuspäivän lopulla?
Mistä he keskustelivat?
Luuk. 24:13,14. Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus nimiseen kylään,
joka on kuudenkymmenen vakomitan päässä Jerusalemista. Ja he puhelivat
keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut.
”Myöhää n ylösnousemuspäivän iltapäivällä kaksi opetuslasta oli matkalla
Emmaukseen, pieneen, n. 12 km päässä Jerusalemista sijaitsevaan kaupunkiin. Näillä
opetuslapsilla ei ollut ollut mitään huomattavaa asemaa Kristuksen työssä, mutta he
uskoivat lujasti Häneen. He olivat tulleet kaupunkiin viettämään pääsiäistä, ja he
olivat suuresti hämmästyneitä niistä tapauksista, joita juuri oli sattunut. He olivat
aamulla kuulleet uutisen Kristuksen ruumiin katoamisesta haudasta, ja myös niiden
naisten kertomuksen, jotka olivat nähneet enkelit ja kohdanneet Jeesuksen. Nyt he
olivat matkalla kotiin mietiskelläkseen ja rukoillakseen siellä. Surullisina he
taivalsivat
tietään illan hämärässä
keskustellen oikeudenkäyntiin ja
ristiinnaulitsemiseen liittyvistä tapahtumista. He eivät olleet koskaan olleet näin
maahan masennettuja. Vailla toivoa ja uskoa he vaelsivat ristin varjossa.” AT. s. 764.
Tuntematon matkakumppani
2. Kuka lähestyi heitä, kun he puhuivat? Mitä Hän kysyi heiltä?
Luuk. 24:15-17. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus
itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt,
niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne
puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa.
”... mutta he olivat niin synkkien ajatustensa ja pettymyksensä vallassa, että he eivät
tarkemmin kiinnittäneet Häneen huomiota. He jatkoivat keskusteluaan ilmaisten
sydämensä ajatukset. He pohtivat Kristuksen esittämiä opetuksia, joita he eivät
näyttäneet kykenevän käsittämään. Heidän puhellessaan siitä, mitä oli tapahtunut,
Jeesus halusi lohduttaa heitä. Hän oli nähnyt heidän surunsa, Hän ymmärsi millaiset
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ristiriitaiset ja hämmentävät ajatukset toivat heidän mieleensä kysymyksen: Voiko
tämä mies, joka antoi näin alentaa itsensä, olla Kristus? He eivät voineet pidättää
suruaan, vaan puhkesivat itkuun. Jeesus tiesi, että heidän sydämensä olivat
rakkaudessa liittyneet Häneen, ja Hän halusi pyyhkiä heidän kyyneleensä ja täyttää
heidät ilolla ja riemulla. Mutta ensin Hänen täytyisi antaa heille opetus, jota he eivät
unohtaisi.” AT. s. 764,765.
Hämmennys ja epävarmuus
3. Kuinka Kleopas vastasi Jeesuksen kysymykseen? Mikä oli ilmeistä hänen
näkemyksensä mukaan tapahtumien kulussa?
Luuk. 24:18,-21, alkuosa. Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi hänelle:
"Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä
päivinä on tapahtunut?" Hän sanoi heille: "Mitä?" Niin he sanoivat hänelle: "Sitä,
mikä tapahtui Jeesukselle, Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja
sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä, kuinka meidän ylipappimme ja
hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet.
Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin.
”Kristuksen kuoleman jälkeen opetuslapset olivat miltei joutuneet masennuksen
valtaan. Heidän Mestarinsa oli hylätty, tuomittu ja ristiinnaulittu. Papit ja
hallitusmiehet olivat pilkaten sanoneet: »Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa.
Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen»
(Matt. 27: 42). Opetuslasten toivon aurinko oli laskenut, ja yö peitti heidän
sydämensä. Usein he toistivat sanoja: »Me toivoimme hänen olevan sen, joka oli
lunastava Israelin» (Luuk. 24: 21).” ApT. s. 24.
”He eivät ymmärtäneet, että Hänen ennustuksensa viimeinen osa, se, että Hän
kolmantena päivänä nousisi ylös, täyttyisi yhtä varmasti kuin ensimmäinenkin. Juuri
tämä kohta heidän olisi pitänyt muistaa. Papit ja hallitusmiehet eivät sitä unohtaneet.
Eräänä päivänä, »joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseukset
kokoontuivat Pilatuksen luo ja sanoivat: 'Herra, me muistamme sen villitsijän vielä
eläessään sanoneen: Kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös.'» Matt. 27: 62, 63.
Mutta opetuslapset eivät muistaneet näitä sanoja.” AT. S 765.
4. Oliko enkelien ilmestyminen ja sanoma ylösnousemuksesta vakuuttaneet
nämä opetuslapset?
Luuk. 24:21, loppuosa, 24. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä,
kuin nämä tapahtuivat…. Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme,
menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan, kuin naiset olivat sanoneet; mutta häntä
he eivät nähneet."
”Monet, erityisesti sellaiset, jotka ovat vasta nuoria kristillisessä elämässä, ovat
toisinaan epäilyksen vaivaamia. Raamatussa on monia asioita, joita he eivät voi
selittää, ja Saatana käyttää niitä horjuttaakseen heidän uskoaan Raamattuun ja
Jumalan ilmoitukseen. He kysyvät: 'Kuinka minä tiedän oikean tien? Jos Raamattu
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on todella Jumalan sana, kuinka minä voin vapautua näistä epäilyksistä ja
hämmennyksestä?'” A Call to Stand Apart, p. 45.
“Kun etsit neuvoja epäilyksinesi ja pelkoinesi tai yrität ratkaista kaiken, mitä et voi
nähdä selvästi, ennen kuin sinulla on uskoa, sinun hämmennyksesi vain kasvaa ja
syventyy. Jos tulet Jumalan tykö tuntien itsesi avuttomaksi ja Hänestä riippuvaiseksi,
millainen todellisuudessa oletkin, ja teet nöyrässä, luottavaisessa rukouksessa
puutteesi tiettäväksi Hänelle, jonka tieto on ääretön, … Hän voi ja haluaa vastata
sinun huutoosi ja antaa valon loistaa sinun sydämeesi ja kaikkeen sinun ympärilläsi;
sillä vilpittömän rukouksen kautta sinun sielusi pääsee yhteyteen Äärettömän kanssa.
… Et ehkä näe Hänen näkymätöntä kosketustaan, mutta Hänen kätensä on sinun
pälläsi rakkaudella ja hellyydellä.” Gospel Workers, pp. 204, 205 (1892).
Mielten avautuminen ennustukselle ja sen täyttymiselle
5. Ilman että olisi paljastanut henkilöllisyytensä, mitä Jeesus teki auttaakseen
näitä hämmentyneitä opetuslapsia ymmärtämään ennustuksia Hänen
kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan?
Luuk. 24:25-27. Niin hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä
uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet! Eikö Kristuksen pitänyt tätä
kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?" Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista
profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.
“Alkaen Mooseksesta, aivan raamatunhistorian alusta, Kristus selitti kaikki ne
kirjoitusten kohdat, jotka koskivat Häntä.... Mutta heidän oli välttämätöntä
ymmärtää, kuinka Vanhan testamentin esikuvat ja ennustukset todistivat Hänestä.
Näihin täytyi heidän uskonsa perustua. Kristus ei tehnyt mitään ihmetyötä
saadakseen heidät vakuuttuneiksi, mutta Hänen ensimmäinen tehtävänsä oli selittää
heille kirjoituksia.... Nyt Hän näytti heille ennustuksista, että juuri tämä oli
voimakkain todistus heidän uskonsa puolesta. …Vapahtaja on yhtä selvästi ilmaistu
Vanhassa kuin Uudessa testamentissa. Juuri muinaisten ennustusten valo saa
Kristuksen elämän ja Uuden testamentin opetukset näkymään niin kauniina ja
selvinä. Kristuksen ihmetyöt todistavat Hänen jumaluudestaan, mutta voimakkaampi
todistus siitä, että Hän on maailman Lunastaja, saadaan vertailemalla Vanhan
testamentin ennustuksia Uuden testamentin kertomuksiin.” AT. s. 766.
“Jää meidän luoksemme”
6. Mitä opetuslapset kutsuivat Häntä tekemään, kun oli jo myöhä? Milloin he
tunnistivat Hänet? Mikä erityinen etuoikeus heillä oli?
Luuk. 24:28-31, alkuosa. Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän
oli aikovinaan kulkea edemmäksi. Mutta he vaativat häntä sanoen: "Jää meidän
luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa." Ja hän meni sisään ja jäi
heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti
leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he
tunsivat hänet.
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“»Jää meidän luoksemme», he sanoivat. Hän ei näyttänyt ottavan heidän kutsuaan
vastaan, mutta he vaativat Häntä, pyytäen: »Ilta joutuu, ja päivä on jo laskemassa.»
Kristus suostui tähän pyyntöön ja »meni sisään ja jäi heidän luokseen». Elleivät
opetuslapset olisi näin hartaasti pyytäneet Häntä jäämään luokseen, he eivät olisi
tulleet tietämään, että heidän matkatoverinsa oli ylösnoussut Vapahtaja. Kristus ei
koskaan tyrkytä seuraansa kenellekään. Hän on kiinnostunut niistä, jotka tarvitsevat
Häntä . Iloiten Hän astuu halvimpaankin kotiin ja rohkaisee vaatimattomintakin
ihmistä. Mutta jos ihmiset ovat liian välinpitämättömiä ajatellakseen taivaallista
Vierasta tai pyytääkseen Häntä jäämään luokseen, Hän kulkee ohi. Näin monet
kärsivät suuren menetyksen. He eivät tunne Kristusta enempää kuin opetuslapset
Hänen kulkiessaan heidän vierellään.” AT. s. 767.
Ylösnousemuksen ja toivon sanansaattajia
7. Mitä tapahtui sillä hetkellä, kun he tunnistivat Hänet? Kuinka yllättyneitä
he olivat siitä, ja mitä se sai heidät tekemään?
Luuk. 24:31, loppuosa -33,35. Ja hän katosi heidän näkyvistään… Ja he nousivat
sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja tapasivat ne yksitoista kokoontuneina ja ne,
jotka olivat heidän kanssansa…. Ja itse he kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä ja
kuinka he olivat hänet tunteneet, kun hän mursi leivän.
“Heidän ateriansa jää koskemattomaksi, ja iloissaan he lähtevät heti samaa tietä
takaisin, jota he olivat tulleet, rientäen kaupunkiin kertomaan uutista opetuslapsille....
He eivät näe eivätkä tiedä, että heitä suojelee Hän, joka teki matkaa, yhdessä heidän
kanssaan. Matkasauva kädessään he kiirehtivät eteenpäin haluten kulkea nopeammin
kuin uskaltavat.... Väliin juosten, väliin kompastuen he rientävät eteenpäin, ja heidän
näkymätön seuralaisensa on koko ajan heidän rinnallaan... Heidän sydämensä sykkii
ilosta. … Kristus on ylösnoussut — tätä he toistavat yhä uudelleen. Tätä sanomaa he
ovat viemässä murheellisille sieluille. Heidän täytyy kertoa toisille ihmeellinen
kertomus matkastaan Emmaukseen. Heidän täytyy kertoa, kuka liittyi heidän
seuraansa matkalla. He ovat viemässä suurinta sanomaa, mitä maailmalle koskaan on
annettu, ilosanomaa, josta riippuu ihmiskunnan toivo tässä ajassa ja iäisyydessä.” AT.
s. 768.
Lisätutkisteluksi
“Puhuessaan ennustuksista Kristus antoi opetuslapsilleen oikean käsityksen siitä,
millainen Hänen tuli olla ihmisenä. Heidän toiveensa Messiaasta, joka ottaisi
haltuunsa valtaistuimensa ja kuninkaallisen valtansa ihmisten toivomusten mukaan,
oli ollut harhaanjohtava... Kristus toivoi opetuslastensa käsitysten olevan joka
suhteessa puhtaita ja totuuden mukaisia. Heidän täytyi niin pitkälle kuin mahdollista
ymmärtää se kärsimysten malja, joka Hänelle oli annettu. Hän osoitti heille, että se
kauhea taistelu, jota he eivät vielä käsittäneet, oli jo ennen maailman perustamista
tehdyn sopimuksen toteuttamista. Kristuksen täytyi kuolla, kuten jokaisen
lainrikkojan täytyy kuolla, jos hän pysyy synneissään. Kaiken tämän täytyi tapahtua,
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mutta se ei päättyisi tappioon, vaan loistavaan, ikuiseen voittoon. Jeesus kertoi heille,
että kaikki voimat oli ponnistettava maailman pelastamiseksi synnistä.” AT. s.
766,767.
“Totuudet, jotka heillä oli hämäränä, paljastuivat heille kirkkaina. Ne asiat, jotka Hän
oli heille kertonut, olivat nyt täyttyneet. Usko alkaa elpyä. Heidän sydämensä sykkii
voimakasta
toivoa
heidän
kuunnellessaan
innokkaina
tuntemattoman
matkakumppaninsa selkeitä, yksinkertaisia sanoja. He ovat hämmästyneitä heidän
raskautettujen sydäntensä saadessa valoa: ja kun he ajattelevat Jeesusta, kaikkea,
mitä Hän oli heille, kaikkea, mitä Hän kärsi, heidän kyyneleensä vuotivat avoimesti.
Heidän luottamuksensa ei ollut turha.” Signs of the Times, January 20, 1888.
*****

3
Sapattina 15. heinäkuuta 2017

Ilmestyminen ja tehtävä
“Kristus ei antanut mitään papillista oikeutta antaa syntejä anteeksi eikä myydä
synninpäästöjä, jotta ihmiset voisi tehdä syntiä vetämättä päälleen Jumalan
epäsuosiota, eikä Hän antanut palvelijoilleen vapautta hyväksyä lahjuksia peittämään
syntiä välttääkseen ansaitun rangaistuksen. Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtäväksi
saarnata syntien anteeksiantoa Hänen nimessään kaikille kansoille; mutta heille
itselleen ei annettu valtaa antaa anteeksi pienintäkään Aadamin lasten synneistä. …
Kuka hyvänsä vetää ihmisiä puoleensa sellaisena, jolla olisi valta antaa syntejä
anteeksi, vetää päälleen Jumalan vihan, sillä hän kääntää sielut pois taivaallisesta
Anteeksiantajasta heikkoon ja erehtyväiseen kuolevaiseen.” (Spirit of Prophecy, vol.
3, pp. 245, 246) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1151.
Sanansaattajat, joilla on hätkähdyttäviä uutisia
1. Kun nämä kaksi opetuslasta saapuivat Jerusalemiin hyvien uutisten kanssa,
mistä muut opetuslapset olivat puhumassa?
Luuk. 24:33-35. Ja he nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja tapasivat
ne yksitoista kokoontuneina ja ne, jotka olivat heidän kanssansa. Ja nämä sanoivat:
"Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille." Ja itse he kertoivat, mitä
oli tapahtunut tiellä ja kuinka he olivat hänet tunteneet, kun hän mursi leivän.
“Saapuessaan Jerusalemiin nämä kaksi opetuslasta menevät … yläsaliin, missä
Jeesus vietti viimeisen iltansa ennen kuolemaansa. Täältä he tietävät löytävänsä
veljensä. Vaikka on jo myöhä, he tietävät, etteivät opetuslapset nuku, ennen kuin
saavat varmuuden siitä, mitä on tapahtunut heidän Herransa ruumiille.... He
kolkuttavat päästäkseen sisään, mutta vastausta ei kuulu. Kaikki on hiljaista. Silloin
he ilmoittavat nimensä. Ovi avataan varovasti, he astuvat sisään, ja Eräs näkymätön
astuu heidän kanssaan. Ovi lukitaan jälleen vakoojien pelosta. Tulijat huomaavat
kaikkien olevan hämmästyneitä ja kiihtyneitä. Huoneessa olijoiden äänet yhtyvät
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kiitokseen ja ylistykseen sanoen: »Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt
Siimonille.» Sitten nämä kaksi matkalaista vielä hengästyneinä siitä kiireestä, millä
he ovat tehneet matkaa, kertovat ihmeellisen tarinansa siitä, miten Jeesus oli
ilmestynyt heille.” AT. s. 769.
Ylösnoussut Vapahtaja ilmestyy
2. Kun opetuslapset puhuivat yhdessä, minkä tervehdyksen he kuulivat? Kuka
ilmestyi heidän keskuuteensa? Minkä vaikutuksen Hänen läsnäolonsa sai
aikaan?
Luuk. 24:36,37. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja
sanoi heille: "Rauha teille!" Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat
näkevänsä hengen.
“He ovat juuri lopettaneet, ja jotkut sanovat, etteivät he voi sitä uskoa, koska se on
liian hyvää ollakseen totta, kun heidän eteensä ilmestyy muuan henkilö. Kaikkien
katse kiintyy tähän muukalaiseen. Kukaan ei ole kolkuttanut päästäkseen sisään.
Mitään askeleita ei ole kuultu. Opetuslapset ovat hämmästyneitä ja ihmettelevät, mitä
tämä merkitsee. Silloin he kuulevat äänen, joka ei ole kenenkään muun kuin heidän
Mestarinsa ääni. Selvinä ja kirkkaina kaikuvat Hänen huuliltaan sanat: »Rauha
olkoon teille!» »Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä
hengen.” AT. s. 770.
3. Mitä Jeesus teki vakuuttaakseen heidät siitä, että Hän oli todella noussut
kuolleista?
Nähtyään Hänen haavansa, kuinka heidän ajatuksensa
muuttuivat?
Luuk. 24:38-40. Mutta hän sanoi heille: "Miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee
sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja
nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä
ole lihaa eikä luita, niinkuin te näette minulla olevan." Ja tämän sanottuaan hän
näytti heille kätensä ja jalkansa.
Joh. 20:20,21, alkuosa. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin
opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha
teille!
“He katselivat kauheiden naulojen repimiä käsiä ja jalkoja. He tunsivat Hänen
äänensä paremmin kuin minkään kuulemansa äänen.... Usko ja ilo tulivat epäuskon
tilalle, ja sanoinkuvaamattomin tuntein he tunnustivat ylösnousseen Vapahtajansa.…
Ja nyt ilmestyessään opetuslapsilleen ensi kertaa ylösnousemuksensa jälkeen
Vapahtaja tervehti heitä näillä ihanilla sanoilla: »Rauha teille!» Jeesus on aina valmis
julistamaan rauhaa sieluille, joita painavat epäilykset ja pelko.” AT. s. 770.
“Tässä on pelastustyö . . . Kristus on voittanut! Tämä on ilosanoma. Me olemme
vapahdetut hänen työnsä kautta, emme omien töittemme kautta . . . Herramme Jeesus
Kristus sanoi: 'Rauha teille! Katsokaa minun käsiäni!' Se merkitsee: Katso, oi
ihminen! Minä, Minä yksinäni olen poistanut sinun syntisi ja lunastanut sinut. Nyt
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sinulla on rauha, sanoo Herra.» “ ST. s. 151.
Lupaus tulevasta ylösnousemuksesta
4. Mitä
Jeesuksen
ylösnousemus
osoittaa
tulevasta
lunastettujen
ylösnousemuksesta? Mitä tapahtuu heidän henkilöllisyydelleen? Pysyykö se
samana, niin että heidän ystävänsä ja rakkaansa voivat tunnistaa heidät?
1.Kor. 13:12. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta
silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen
tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.
1.Joh. 3:2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä
meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me
saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
“Jeesuksen ylösnousemus kuvasi kaikkien Hänessä nukkuvien lopullista
ylösnousemusta. Ylösnousseen Vapahtajan kasvot, Hänen käytöksensä ja puheensa
olivat tuttuja Hänen opetuslapsilleen. Kuten Jeesus nousi kuolleista, niin nekin, jotka
nukkuvat Hänessä, tulevat nousemaan jälleen. Me tulemme tuntemaan ystävämme,
kuten opetuslapset tunsivat Jeesuksen. He ovat voineet tässä ajallisessa elämässä olla
vajavaisia, sairaita tai viallisia, ja he nousevat ylös täysin terveinä ja sopusuhtaisina,
mutta kirkastettuinakin he ovat selvästi tunnettavissa. Silloin me tulemme tuntemaan
täydellisesti, niin kuin meidät itsemmekin täydellisesti tunnetaan. (1 Kor. 13: 12.)
Kasvoissa, jotka säteilevät Jeesuksen kasvoista loistavaa valoa, tulemme tuntemaan
rakkaittemme piirteet.” AT. s. 770,771.
Ennustusten selittäminen
5. Mitä Jeesus kertoi opetuslapsilleen vakuuttaakseen heidät siitä, että Hänen
kuolemansa ei ollut mitään outoa ja odottamatonta? Mitä he alkoivat
ymmärtää?
Luuk. 24:44-48. Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä
puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä
minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa." Silloin hän
avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille: "Niin on
kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että
parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille
kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat.
“Kun Jeesus kohtasi opetuslapsensa, Hän muistutti heitä ennen kuolemaansa
lausumistaan sanoista, että kaikki tulee täyttymään, mitä Hänestä on kirjoitettu
Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa.... Opetuslapset alkoivat nyt käsittää
työnsä laatua ja laajuutta. Heidän tuli julistaa maailmalle Kristuksen heille uskomia
ihmeellisiä totuuksia. Hänen elämänsä tapahtumat, Hänen kuolemansa ja
ylösnousemuksensa, näihin tapahtumiin viittaavat ennustukset, Jumalan lain pyhyys,
lunastussuunnitelman salaisuudet, Jeesuksen valta antaa syntejä anteeksi — näiden
kaikkien todistajia he olivat, ja heidän oli tehtävä ne maailmalle tunnetuiksi. Heidän
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oli julistettava parannuksen ja Kristuksen voiman kautta tulevan rauhan ja
pelastuksen evankeliumia.” AT. s. 771.
Palvelemisen lahja
6. Minkä erityisen lahjan Herra antoi heille?
Kuinka tämän pyhän
luottamustehtävän antaminen tulee ymmärtää?
Joh. 20:22. Onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai eikö?"
”Pyhää Henkeä ei vielä ilmaistu täydellisesti, sillä Kristus ei ollut vielä kirkastettu.
Runsaampi Hengen vuodatus tapahtui vasta Kristuksen taivaaseen astumisen
jälkeen.... Mutta Henki annettiin nyt erikoista tarkoitusta varten. Ennen kuin
opetuslapset voivat suorittaa viralliset velvollisuutensa seurakunnassa, Kristus
puhalsi Henkensä heidän päälleen. Hän uskoi heille pyhän luottamustehtävän, ja Hän
tahtoi painaa heidän mieleensä sen asian, ettei tätä työtä voitu suorittaa ilman Pyhää
Henkeä. Pyhä Henki on hengellisen elämän henkäys sielussa. Hengen vuodattaminen
on Kristuksen elämän vuodattamista. Sen saaja osallistuu Kristuksen
ominaisuuksista. Vain ne, jotka täten ovat Jumalan opettamia, joiden sydämessä Pyhä
Henki tekee työtään ja joiden elämässä ilmenee Kristuksen elämä, voivat olla
edustavilla paikoilla ja toimia seurakunnan hyväksi..” AT. s. 771.
7. Mitä Jeesus sanoi syntien anteeksiantamisesta? Oliko opetuslapsilla
henkilökohtainen valtuutus antaa ihmisten syntejä anteeksi?
Joh. 20:23. Mutta hän havaitsi heidän kavaluutensa ja sanoi heille:
”Kristus ei antanut mitään papillista oikeutta antaa syntejä anteeksi eikä myydä
synninpäästöjä, jotta ihmiset voisi tehdä syntiä vetämättä päälleen Jumalan
epäsuosiota,... Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtäväksi saarnata syntien anteeksiantoa
Hänen nimessään kaikille kansoille; mutta heille itselleen ei annettu valtaa antaa
anteeksi pienintäkään Aadamin lasten synneistä.” –Spirit of Prophecy, vol. 3, p.
245.
“Mutta seurakunnalle järjestönä Hän antaa vastuun yksityisistä jäsenistä.
Seurakunnan velvollisuus niitä kohtaan, jotka lankeavat syntiin, on varoittaa, neuvoa
ja jos mahdollista, palauttaa takaisin. … Älä anna kenenkään pettää itseään. Nimitä
syntiä oikealla nimellään. Julista, mitä Jumala on sanonut valehtelemisesta,
sapatinrikkomisesta, varastamisesta, epäjumalanpalvelemisesta ja kaikista muista
synneistä. »Ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.» Gal. 5:
21. Jos he pysyvät synnissä, julistetaan heille taivaassa se tuomio, jonka olet
julistanut heille Jumalan sanasta. Valitessaan synnin he hylkäävät Kristuksen, ja
seurakunnan on osoitettava, ettei se hyväksy heidän tekojaan, tai se itse häpäisee
Herraansa.” AT. s. 772.
Lisätutkisteluksi
Kristuksen teko, kun Hän puhalsi opetuslasten päälle Pyhän Hengen antaen heille
rauhansa, oli esimakua siitä, kun heille annettiin voimallinen kaste helluntaina. …
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Heidät oli valittu olemaan Vapahtajan todistajia; heidän tuli todistaa siitä, mitä olivat
nähneet ja kuulleet Hänen ylösnousemuksestaan;
heidän tuli toistaa niitä
kallisarvoisia sanoja, jotka Hänen huuliltaan lähtivät. He olivat oppineet tuntemaan
Hänen pyhän luonteensa; Hän oli kuin enkeli, joka seisoi auringossa, mutta joka ei
luonut varjoa. Apostolien pyhä tehtävä oli esittää Kristuksen tahratonta luonnetta
ihmisille heidän elämänsä mittapuuna. Opetuslapset olivat olleet niin läheisessä
yhteydessä tähän pyhyyden Malliin, että heillä oli jossain määrin samankaltainen
luonne Hänen kanssaan, ja he olivat erityisen sopivia tekemään Hänen ohjeitaan ja
esimerkkiään tunnetuksi maailmalle.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol.
5, p. 1151.
*****
4
Sapattina 22. heinäkuuta 2017

“Autuaat ne, jotka uskovat”
“Tuomaan kohtelussa Jeesus antoi seuraajilleen opetuksen. Hänen esimerkkinsä
osoittaa, kuinka meidän tulee kohdella heikkouskoisia ja niitä, jotka ovat epäilyksen
vallassa. Jeesus ei vuodattanut nuhderyöppyä Tuomaan yli eikä myöskään ruvennut
väittelemään hänen kanssaan. Hän ilmaisi itsensä tälle epäilevälle opetuslapselle.
Tuomas oli ollut hyvin kohtuuton sanellessaan uskonsa ehtoja, mutta Jeesus suurella
rakkaudellaan ja hienotunteisuudellaan mursi kaikki nämä esteet. Epäusko voitetaan
harvoin kiistelemällä. Tästä se saa vain aihetta puolusteluun ja löytää uutta tukea ja
puolustusta. Mutta kun rakastava ja säälivä Jeesus paljastetaan ristiinnaulittuna
Vapahtajana , niin monet ennen vastahakoiset huulet tulevat lausumaan Tuomaan
tunnustuksen: »Minun Herrani ja minun Jumalani!» AT. s. 774.
Lunastajan ansiot
1. Voisivatko uskovat vielä Jeesuksen kuoleman jälkeen saada anteeksiannon
eläinuhrien kautta?
Hebr. 10:4. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.
Hebr. 9:14. kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen
Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän
omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!
“Mutta asiassa on valoisampikin puoli. »Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne
ovat
anteeksiannetut.» Pitäkäämme
tämä
ajatus
aina
mielessämme.
Työskennellessämme erehtyneiden hyväksi suunnatkaamme jokaisen katse
Kristukseen. Paimenten on hellästi huolehdittava Herran laumasta. Heidän on
puhuttava erehtyneille Vapahtajan anteeksiantavasta armosta. Heidän on kehotettava
syntistä katumaan ja uskomaan Häneen, joka voi antaa synnit anteeksi. Heidän tulee
julistaa Jumalan sanan perusteella: »Jos me tunnustamme syntimme, on Hän
uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa'
meidät kaikesta vääryydestä.» 1 Joh. 1: 9. Kaikille katuville kuuluu vakuutus: »Hän
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armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän
syntinsä Sinä heität meren syvyyteen.» Miika 7: 19.” AT. s. 772.
2. Missä nimessä tai kenen ansioiden kautta opetuslasten tuli saarnata
katumusta ja synnin hylkäämistä niin Jerusalemissa kuin muuallakin
maailmassa?
Luuk. 24:46,47. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja
kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien
anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen
Jerusalemista.
Apt. 4:12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta
nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
”Vain tässä mielessä seurakunnalla on valta antaa synnit anteeksi. Syntien
anteeksiantamus voidaan saada vain Kristuksen ansioiden avulla. Ei yhdellekään
ihmiselle tai järjestölle ole annettu valtaa vapauttaa sielua syyllisyydestä. Kristus
antoi opetuslastensa tehtäväksi saarnata syntien anteeksiantamusta Hänen nimessään
kaikkien kansojen keskuudessa, mutta heillä itsellään ei ollut valtaa poistaa yhtäkään
synnin tahraa. Jeesuksen nimi on ainoa nimi taivaan alla, ihmisille annettu, jossa
meidän on pelastuminen. Apt. 4: 12.” AT. s. 773.
Poissaolo ja menetys
3. Oliko Tuomas muiden opetuslasten kanssa, kun Jeesus ensimmäisen kerran
ilmestyi heille? Minkä suuren etuoikeuden hän siten menetti?
Joh. 20:24. Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä kahdestatoista, ei
ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli.
”Kun Jeesus ensi kerran kohtasi opetuslapset yläsalissa, Tuomas ei ollut heidän
joukossaan. Hän kuuli toisten kertomukset ja sai runsaasti todistuksia siitä, että Jeesus
oli noussut ylös, mutta pimeys ja epäusko täyttivät hänen sydämensä. Kuullessaan
opetuslasten kertovan ylösnousseen Vapahtajan ihmeellisistä ilmestymisistä, hän
vaipui vain yhä syvemmälle epätoivoon. Jos Jeesus todella oli noussut kuolleista, ei
enää ollut mitään toivoa sananmukaisesta maallisesta valtakunnasta. Ja hänen
turhamaisuuttaan loukkasi ajatus, että Mestari ilmestyi kaikille muille opetuslapsille
paitsi hänelle. Hän päätti olla uskomatta, ja koko viikon hän hautoi omaa kurjuuttaan,
joka näytti vielä synkemmältä hänen veljiensä toivon ja uskon rinnalla.” AT. s. 773.
Epäilys ja epäusko
4. Vaikka hän oli kuullut uutisen, oliko hän valmis uskomaan Jeesuksen
ylösnousemukseen? Mitä hän vaati tullakseen vakuuttuneeksi?
Joh. 20:25. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle: "Me näimme Herran." Mutta
hän sanoi heille: "Ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani
naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko."
Mark. 16:14, loppuosa. ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä
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kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet
ylösnousseeksi.
”Tänä aikana hän lausui usean kerran: »Ellen näe Hänen käsissään naulojen jälkiä ja
pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni Hänen kylkeensä, en minä usko.»
Hän ei tahtonut nähdä veljiensä silmin tai omaksua uskoa, joka olisi riippuvainen
heidän todistuksistaan. Hän rakasti palavasti Herraansa, mutta hän oli sallinut
kateuden ja epäuskon vallata mielensä ja sydämensä.” AT. s. 773.
5. Mitä tapahtui viikkoa myöhemmin?
Mitä Jeesus kutsui Tuomasta
tekemään?
Joh. 20:26,27, alkuosa. Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas
olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa
lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" Sitten hän sanoi
Tuomaalle:
”Eräänä iltana Tuomas päätti tulla muiden joukkoon. Epäuskostaan huolimatta
hänellä oli heikko toivo, että tuo hyvä sanoma olisi totta. Opetuslasten nauttiessa
illallistaan he puhuivat niistä todistuksista, joita Kristus oli antanut heille
ennustuksista. »Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään
ja sanoi: »Rauha teille!'» Kääntyen Tuomaaseen Hän sanoi: »Ojenna sormesi tänne ja
katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole
epäuskoinen, vaan uskovainen.» Nämä sanat osoittivat, että Hän tunsi Tuomaan
ajatukset ja sanat. Tämä epäilevä opetuslapsi tiesi, ettei kukaan hänen tovereistaan
ollut nähnyt Jeesusta viikkoon. He eivät olleet voineet kertoa Mestarille hänen
epäuskostaan. Hän tunsi edessään olevan miehen Herrakseen. Hän ei kaivannut
enempiä todistuksia. Hänen sydämensä sykähti riemusta, ja hän heittäytyi Jeesuksen
jalkojen juureen huudahtaen: »Minun Herrani ja minun Jumalani!»” AT. s. 773,774.
Älkää olko epäuskoisia
6. Mitä Jeesus sanoi Tuomakselle esitettyään syitä uskoon? Mikä todistus
meillä on, ettemme olisi epäilijöitä, kuten Tuomas, ja ansaitsisi samaa
moitetta?
Joh. 20:27, loppuosa. "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna
kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen."
1. Joh. 1:1,2. Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa
rakastan - enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden
tuntemaan - totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme
iankaikkisesti.
Asettakaa toivonne Jumalaan, luottakaa Häneen ja levätkää Hänen lupauksissaan,
tunnette sitten itsenne onnellisiksi tai ette.... Tulkaa Raamatun ääreen ja luottakaa
Jumalan sanaan. Noudattakaa Hänen ehtojaan, ja uskokaa, että Hän ottaa teidät
vastaan lapsinaan. Älkää olko epäuskoisia vaan uskovia.... Meidän täytyy rukoilla
enemmän ja uskossa. Emme saa rukoilla ja sitten juosta karkuun, ikään kuin
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pelkäisimme saavamme vastauksen. Jumala... vastaa, jos valvomme ja rukoilemme,
jos uskomme, että saamme sen, mitä pyydämme, ja jatkamme uskoen emmekä
koskaan menetä kärsivällisyyttä uskoessamme. Se on rukoilemista ja valvomista. Me
katsomme uskon rukousta odotuksella ja toivolla. Meidän täytyy ympäröidä se
vakuutuksella, emmekä saa olla epäuskoisia vaan uskovia. Vanhurskaan harras
rukous ei mene ikinä hukkaan. Vastaus ei tule aina sellaisena, kuin odotimme, mutta
se tulee, koska Jumalan sana on siitä panttina.” Our High Calling, pp. 119, 134.
Autuaat ne, jotka uskovat
7. Nähtyään Hänet ja kosketettuaan Hänen haavojaan, mitä Tuomas tunnusti
Vapahtajalle? Olemmeko me siunattuja silloin, kun toimimme kuten Tuomas,
vai silloin, kun luotamme täysin Herran sanaan?
Joh. 20:28,29. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun
Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne,
jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"
1. Piet. 1:8. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte,
vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
Luuk. 1:45. Ja autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut
Herralta!"
“Jeesus hyväksyi hänen tunnustuksensa, mutta nuhteli lempeästi hänen epäuskoaan:
»Tuomas, sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaita ne, jotka eivät näe ja
kuitenkin uskovat.» Tuomaan usko olisi ollut Kristukselle mieluisampi, jos hän olisi
halunnut uskoa veljiensä todistuksia. Jos maailma nyt seuraisi Tuomaan esimerkkiä,
ei kukaan uskoisi pelastukseen, sillä kaikkien, jotka vastaanottavat Kristuksen, täytyy
tehdä niin toisten todistuksen perusteella. Monet, jotka ovat taipuvaisia epäilemään,
puolustelevat itseään sanomalla, että jos heillä olisi sellaisia todistuksia, joita Tuomas
sai tovereiltaan, he uskoisivat... Monet, jotka Tuomaan tavoin odottavat, että kaikki
epäilyksen syyt häviäisivät, eivät koskaan saa nähdä toiveensa toteutuvan. Vähitellen
he yhä lujittuvat epäuskossaan. Ne, jotka totuttautuva t katsomaan synkkää puolta ja
valittavat ja nurisevat, eivät tiedä, mitä he tekevät. He kylvävät epäilyksen siementä,
ja he saavat niittää epäilyksen sadon. Aikana, jolloin mitä kipeimmin tarvitaan uskoa
ja luottamusta, monet täten huomaavat olevansa kykenemättömiä toivomaan ja
uskomaan.” AT. s. 774.
Lisätutkisteluksi
“Ottakoon seurakunta kiitollisin mielin katuvan syntisen vastaan. Ohjattakoon katuva
epäuskon pimeydestä uskon ja vanhurskauden valoon. Laskettakoon hänen vapiseva
kätensä Jeesuksen rakastavaan käteen. Tällaisen anteeksiannon taivas hyväksyy.” AT.
s. 772,773.
“Jumala ei koskaan pyydä meitä uskomaan, antamatta ensin riittävästi todisteita,
joille voimme perustaa uskomme. Hänen olemassaolonsa, Hänen luonteensa, Hänen
sanansa totuudenmukaisuus, kaikki perustuu todistuksille, jotka vetoavat meidän
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ymmärrykseemme, ja näitä todistuksia on runsaasti. … Meidän uskomme täytyy
levätä todisteilla, ei näkemisellä. Niillä, jotka haluavat epäillä, on siihen
mahdollisuus; kun taas ne, jotka haluavat tietää totuuden, löytävät paljon todisteita,
joille perustaa uskonsa. Rajalliselle mielelle on mahdotonta ymmärtää täysin
Äärettömän luonnetta ja tekoja. Kaikkein terävimmällekin älylle ja korkeimmin
koulutetulle mielelle pyhä Olento jää salaperäisyden verhoamaksi.” A Call to Stand
Apart, p. 46.
*****
5
Sapattina 29. heinäkuuta 2017

Tiberias-järven rannalla
“»Sanokaa Hänen opetuslapsillensa ja Pietarille: 'Hän menee teidän edellänne
Galileaan; siellä te saatte Hänet nähdä.'» Kaikki opetuslapset olivat jättäneet
Jeesuksen, ja kutsu kohdata Hänet kuuluu heille kaikille. Hän ei ole heitä hylännyt.
Kun Maria Magdaleena kertoi heille nähneensä Herran, hän toisti kutsun kokoontua
Galileaan. Ja vielä kolmaskin kutsu heille lähetettiin. Noustuaan ylös Isänsä luo
Jeesus ilmestyi toisille naisille sanoen: »'Terve teille!' Ja he menivät Hänen tykönsä,
syleilivät Hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat Häntä. Silloin Jeesus sanoi heille:
'Älkää peljätkö; menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan;
siellä he saavat minut nähdä.'»” AT. s. 792.
Jeesus ilmestyy jälleen
1. Mitä Jeesus oli sanonut opetuslasten näkemisestä? Missä Vapahtaja ilmestyi
rakkaille opetuslapsilleen?
Matt. 26:32. Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan."
Matt. 28:10. Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää peljätkö; menkää ja viekää sana
minun veljilleni, että he menisivät Galileaan: siellä he saavat minut nähdä."
Joh. 21:1. Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven
rannalla; ja hän ilmestyi näin:
“Jeesus oli sanonut kohtaavansa opetuslapsensa Galileassa, ja kohta pääsiäisviikon
kuluttua he suuntasivat kulkunsa sinne. Heidän poistumisensa Jerusalemista juhlan
aikana olisi tulkittu nurjamielisyydeksi ja harhaoppisuudeksi, siksi he jäivät sinne
loppuun saakka, mutta sen päätyttyä he iloiten kääntyivät kotiinpäin kohdatakseen
Vapahtajansa, kuten Hän oli määrännyt. ” –Aikakausien toivo s. 809.
Inhimillisten ponnistelujen tulos
2. Mitä Pietari ehdotti toisille opetuslapsille, kun he olivat tulleet takaisin
Galileaan? Mitä nämä vastasivat?
Joh. 21;2,3, alkuosa Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, ja
Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, ja Sebedeuksen pojat sekä kaksi muuta hänen
opetuslapsistaan olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi heille: "Minä menen kalaan."
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He sanoivat hänelle: "Me lähdemme myös sinun kanssasi."
“Matkalle lähti seitsemän opetuslasta. He olivat pukeutuneet yksinkertaisiin
kalastajan vaatteisiin, he olivat köyhiä tämän maailman tavarasta, mutta rikkaita
totuuden tuntemisessa ja noudattamisessa, mikä taivaan silmissä antoi heille
korkeimman arvon opettajina. He eivät olleet opiskelleet profeettain koulussa, mutta
kolmen vuoden ajan heitä oli opettanut suurin kasvattaja, mitä maailma koskaan on
tuntenut... “Ilta oli ihana, ja Pietari, jolla vielä oli paljon vanhaa kiintymystään
veneitä ja kalastusta kohtaan, ehdotti, että he lähtisivät merelle ja heittäisivät
verkkonsa. Kaikki olivat valmiit yhtymään tähän suunnitelmaan, sillä he olivat ruoan
ja vaatteiden tarpeessa, minkä puutteen yhden menestyksellisen yön kalansaalis voisi
poistaa. ” –Aikakausien toivo s. 776
3. Mikä oli heidän kalastusretkensä tulos, vaikka he työskentelivät koko yön?
Kuka ilmestyi heille aamulla?
Joh. 21:3, loppuosa, Niin he lähtivät ja astuivat venheeseen; mutta eivät sinä yönä
saaneet mitään. Ja kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät
kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus.
“Niin he lähtivät ulos venheessään, mutta eivät saaneet mitään. Koko yön he
työskentelivät, mutta tuloksetta. Yön hetkinä he puhelivat poissaolevasta Herrastaan
ja muistelivat niitä ihmeellisiä tekoja, joita he olivat nähneet Hänen suorittavan tämän
meren rannalla. He pohtivat omaa tulevaisuuttaan, mikä sai heidät hyvin
alakuloisiksi. .” –Aikakausien toivo s. 776.
Yli kaikkien odotusten
4. Minkä neuvon Jeesus antoi kalastajille ilmaisematta itseään? Mitä erityistä
tapahtui, vaikka se aika päivästä ei ollut kalastukselle suotuisaa?
Joh. 21:5,6. Niin Jeesus sanoi heille: "Lapset, onko teillä mitään syötävää?" He
vastasivat hänelle: "Ei ole." Hän sanoi heille: "Heittäkää verkko oikealle puolelle
venhettä, niin saatte." He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös
kalojen paljouden tähden.
“Koko ajan seurasi heitä silmillään muuan yksinäinen katselija rannalta, vaikka Hän
itse olikin näkymätön. Vihdoin aamu koitti. Vene oli vain vähän matkan päässä
rannasta ja opetuslapset näkivät rannalla seisovan muukalaisen, joka tervehti heitä
kysyen: »Lapset, onko teillä mitään syötävää?» Kun he vastasivat. »Ei ole», »Hän
sanoi heille: 'Heittäkää verkko oikealle puolelle venhettä , niin saatte.' He heittivät
verkon, mutta eivät jaksaneet vetä ä sitä ylös kalojen paljouden tähden.» ” –
Aikakausien toivo s. 776.
5. Kuka tunnisti Jeesuksen?
Mitä Vapahtaja tarjosi ihmeen kautta
opetuslapsilleen, ilman mitään ponnisteluja heidän puoleltaan?
Joh. 21:7-9. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille: "Se on
Herra." Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, vyötti hän vaippansa ympärilleen,
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sillä hän oli ilman vaatteita, ja heittäytyi järveen. Mutta muut opetuslapset tulivat
venheellä ja vetivät perässään verkkoa kaloineen, sillä he eivät olleet maasta
kauempana kuin noin kahdensadan kyynärän päässä. Kun he astuivat maalle,
näkivät he siellä hiilloksen ja kalan pantuna sen päälle, sekä leipää.
“Johannes tunsi muukalaisen ja huudahti Pietarille: »Se on Herra.» Pietari oli niin
haltioissaan ja iloinen, että innoissaan heittäytyi veteen, ja kohta hän seisoikin
Mestarinsa vierellä. Muut opetuslapset tulivat venheessä vetäen perässään verkkoa
kaloineen. »Kun he astuivat maalle, näkivät he siellä hiilloksen ja kalan pantuna sen
päälle, sekä leipää.» He olivat liian hämmästyneitä kysyäkseen, mistä hiillos ja ruoka
olivat tulleet. »Jeesus sanoi heille: 'Tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte.'» Pietari
riensi verkon luo, josta hän äsken oli hellittänyt, ja auttoi veljiään vetämään sitä
maihin. Kun tämä oli tehty ja valmistukset suoritettu, Jeesus pyysi opetuslapsiaan
tulemaan syömään. Hän mursi ruoan ja jakoi sen heille, ja silloin kaikki seitsemän
tunsivat ja tunnustivat Hänet. Heidän mieleensä tuli nyt viidentuhannen ruokkiminen
vuoren rinteellä, mutta he olivat salaperäisen pelon vallassa ja katselivat ääneti
ylösnoussutta Vapahtajaa. .” –Aikakausien toivo s. 776.
6. Kuinka heidän valmiutensa totella Herraa kyselemättä palkittiin? Mistä
Hän halusi muistuttaa opetuslapsiaan tämän kokemuksen kautta?
Joh. 21:10-13. Jeesus sanoi heille: "Tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte." Niin
Simon Pietari astui venheeseen ja veti maalle verkon, täynnä suuria kaloja, sata
viisikymmentä kolme. Ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko revennyt. Jeesus sanoi
heille: "Tulkaa einehtimään." Mutta ei kukaan opetuslapsista uskaltanut kysyä
häneltä: "Kuka sinä olet?", koska he tiesivät, että se oli Herra. Niin Jeesus meni ja
otti leivän ja antoi heille, ja samoin kalan.
Matt. 4:18-20. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä,
Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa
järveen; sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä
teen teistä ihmisten kalastajia." Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä.
“He muistivat elävästi sen hetken meren rannalla, jolloin Jeesus oli pyytänyt heitä
seuraamaan itseään. He muistivat, miten he Hänen käskystään olivat vieneet
venheensä syvälle ja laskeneet verkkonsa, ja saalis oli ollut niin runsas, että verkot
olivat täyttyneet repeilemiseen asti. Sitten Jeesus oli pyytänyt heitä jättämään
kalastajaveneensä ja luvannut tehdä heistä ihmisten kalastajia. Johtaakseen tämän
tapauksen heidän mieleensä ja syventääkseen sen vaikutusta Hän oli jälleen
suorittanut ihmetyön. Hänen tekonsa oli opetuslapsille annetun määräyksen uusintaa.
Se osoitti heille, että heidän Mestarinsa kuolema ei ollut vähentänyt heidän
velvollisuuttaan suorittaa Hänen heille antamaansa työtä. Vaikka heiltä riistettäisiin
Hänen henkilökohtainen läsnäolonsa ja heidän aikaisemman ammattinsa suoma
toimeentulo, niin ylösnoussut Vapahtaja kuitenkin huolehtisi heistä. Heidän
tehdessään Hänen työtään Hän huolehtisi heidän tarpeistaan. Ja Jeesuksella oli
tarkoituksensa pyytäessään heitä heittämään verkkonsa oikealle puolelle venhettä.
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Sillä puolella Hän seisoi rannalla. Se oli uskon puoli. Jos he työskentelisivät yhdessä
Hänen kanssaan — jos Hänen jumalallinen voimansa yhtyisi heidän
ihmisponnistuksiinsa — he eivät voisi epäonnistua. ” –Aikakausien toivo s. 778.
Riittävästi todisteita
7. Monesko Jeesuksen ilmestyminen tämä Galkillean rannalla tapahtunut oli?
Mikä Hänen tarkoituksensa oli?
Joh. 21:14. Tämä oli jo kolmas kerta, jolloin Jeesus noustuaan kuolleista ilmestyi
opetuslapsillensa.
“Kristuksen ensimmäinen työ maailmassa ylösnousemuksensa jälkeen oli saada
opetuslapsensa vakuuttuneiksi Hänen vähentymättömästä rakkaudestaan ja hellästä
huolenpidostaan heistä. Todistaakseen heille olevansa heidän elävä Vapahtajansa, ja
että Hän oli murtanut haudan kahleet eikä heidän vihollisensa, kuolema, enää voinut
Häntä pidättää, osoittaakseen heille, että Hänellä oli sama rakastava sydän, kuin
Hänen ollessaan heidän luonaan heidän rakastettuna opettajanaan, Hän ilmestyi heille
uudelleen ja uudelleen. Hän halusi kietoa rakkautensa siteet yhä lujemmin heidän
ympärilleen. Menkää kertomaan veljilleni, Hän sanoi, että he saavat kohdata minut
Galileassa. ” –Aikakausien toivo s. 762.
Lisätutkisteluksi
“Rukous päivittäisen leivän saamiseksi ei koske ainoastaan ruumiin ylläpitoon
tarvittavaa ravintoa vaan myös hengellistä leipää, joka ravitsee sielua ikuista elämää
varten. Jeesus kehottaa: 'Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa,
joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään.' Joh. 6:27... Vapahtajamme on elämän
leipä, ja katsomalla hänen rakkauttaan, vastaanottamalla sen sieluumme me syömme
tätä leipää, joka on tullut alas taivaasta.... Opettaessaan meitä pyytämään päivittäin
mitä tarvitsemme - sekä ajallisia että hengellisiä siunauksia - Jumalalla on
mielessään meidän parhaaksemme tehty suunnitelma. Hän haluaa meidän oivaltavan
jatkuvan riippuvuutemme hänen huolenpidostaan, sillä hän haluaa saattaa meidät
yhteyteen itsensä kanssa. Ollessamme yhteydessä Kristukseen, rukoillessamme ja
tutkiessamme hänen sanansa suuria ja kallisarvoisia totuuksia meidän nälkäiset
sielumme ravitaan. Janoisten tavoin me virkistymme elämän lähteellä.” Vs. s. 122.
*****
6
Sapattina 5. elokuuta 2017

“Ruoki minun lampaitani”
“Kristuksella oli vielä toinenkin opetus, joka koski erikoisesti Pietaria. Pietarin
kieltäminen oli ollut hänen aikaisempien uskollisuudenlupaustensa häpeällinen
vastakohta. Hän oli häväissyt Mestariaan ja saanut osakseen veljiensä
epäluottamuksen. Heidän mielestään hän ei enää saisi saada entistä asemaansa heidän
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keskuudessaan, ja hän itse tunsi menettäneensä luottamustehtävänsä. Ennen kuin
hänet jälleen kutsuttaisiin apostolin tehtävään, hänen tulisi heidän kaikkien edessä
antaa todistus katumuksestaan. Ellei hän näin tekisi, niin vaikka hän katuisikin
syntiään, se voisi turmella hänen vaikutuksensa Kristuksen palvelijana. Vapahtaja
antoi hänelle tilaisuuden hankkia takaisin veljiensä luottamuksen, ja mikäli
mahdollista poistaa sen häpeän, jonka hän oli evankeliumille tuottanut. ” –
Aikakausien toivo s. 778.
Kirkastaminen ja ennalleen asettaminen
1. Mitä Jeesus kysyi Pietarilta tässä yhteydessä? Mitä Hänen kysymyksestään
ja käskystään, jonka Hän antoi opetuslapselleen, tulisi ymmärtää?
Joh. 21:15. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: "Simon,
Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi
hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas." Hän sanoi hänelle:
"Ruoki minun karitsoitani."
“Vapahtaja sanoi Pietarille: »Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua
enemmän kuin nämä?» viitaten hänen veljiinsä. Pietari oli kerran lausunut: »Vaikka
kaikki loukkaantuisivat Sinuun, niin minä en koskaan loukkaannu.» Matt. 26: 33.
Mutta nyt hän osasi paremmin arvostella itseään. »Rakastan, Herra», hän vastasi,
»Sinä tiedät, että olet minulle rakas.» Hän ei enää kiihkeästi vakuuta, että hänen
rakkautensa on suurempi kuin hänen veljiensä. Hän ei lausu omaa käsitystään
rakkaudestaan. Hän pyytää Häntä, joka tuntee jokaisen sydämen vaikuttimet,
arvostelemaan hänen vilpittömyyttään — »Sinä tiedät, että olet minulle rakas.» Ja
Jeesus pyytää häntä: »Ruoki minun karitsoitani!» ” –Aikakausien toivo s. 779.
2. Kun Jeesus kysyi Pietarilta saman kysymyksen toisen kerran, mitä tämä
vastasi? Nuhteliko Jeesus ankarasti opetuslasta tämän kolminkertaisen
kieltämisen johdosta? Mitä oli tapahtunut välittömästi, kun Pietari oli
kieltänyt Herransa?
Joh.21:16. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: "Simon, Johanneksen poika,
rakastatko minua?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet
minulle rakas." Hän sanoi hänelle: "Kaitse minun lampaitani."
Luuk. 22:61,62. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin; ja Pietari muisti Herran sanat,
kuinka hän oli hänelle sanonut: "Ennenkuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti
minut kiellät." Ja hän meni ulos ja itki katkerasti.
“Tällä kertaa Hän ei kysynyt Pietarilta, rakastiko tämä Häntä enemmän kuin hänen
veljensä. Toinen vastaus oli kuten ensimmäinenkin vapaa liioittelevasta
itseluottamuksesta: »Rakastan, Herra, Sinä tiedät, että olet minulle rakas.» Jeesus
sanoi hänelle: »Kaitse, minun lampaitani.» " –Aikakausien toivo s. 779
3. Miksi Jeesus esitti saman kysymyksen kolme kertaa?
muutoksen vastaus osoittaa tässä kiivaassa opetuslapsessa?
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Joh. 21:17, alkuosa. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: "Simon, Johanneksen
poika, olenko minä sinulle rakas?"
“Jälleen Jeesus sanoi hänelle: »Ruoki minun lampaitani.» Kolme kertaa Pietari oli
julkisesti kieltänyt Herransa, ja kolme kertaa Jeesus vaati häneltä vakuutuksen hänen
rakkaudestaan ja uskollisuudestaan painaen tuon tarkoituksellisen kysymyksen
terävän nuolen tavoin hänen haavoitettuun sydämeensä. Jeesus paljasti
kokoontuneille opetuslapsille Pietarin katumuksen syvyyden ja osoitti, kuinka tuo
kerran niin kerskaileva opetuslapsi oli nyt perinpohjin nöyrtynyt. Pietari oli
luonnostaan rohkea ja äkkipikainen, ja Saatana oli käyttäny t hyväkseen näitä
ominaisuuksia voittaakseen hänet. Jeesus oli sanonut Pietarille juuri ennen hänen
lankeemustaan: »Saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin
nisuja; mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi
tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi.» Luuk. 22: 31, 32. Se aika
oli nyt tullut, ja Pietarissa tapahtunut muutos oli ilmeinen. Herran tutkiviin, häntä niin
läheisesti koskeviin kysymyksiin ei ollut tullut ainoatakaan nenäkästä, itsetietoista
vastausta, ja nöyrtymisensä ja katumuksensa tähden Pietari oli nyt soveliaampi kuin
milloinkaan aikaisemmin toimimaan lauman paimenena ” –Aikakausien toivo s. 779
Hänen elämäntehtävänsä
4. Minkä tehtävän Jeesus uskoi Pietarille tämän syvän katumuksen ja
hengellisen muutoksen jälkeen?
Joh. 21:17, loppuosa. Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran
sanoi hänelle: "Olenko minä sinulle rakas?" ja vastasi hänelle: "Herra, sinä tiedät
kaikki; sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi hänelle: "Ruoki minun
lampaitani.
“Hän oli soveliaampi kuin milloinkaan aikaisemmin toimimaan lauman paimenena.
Ensimmäinen tehtävä, jonka Kristus antoi Pietarille ottaessaan hänet jälleen
palvelukseensa, oli karitsojen ruokkiminen. Tässä työssä Pietarilla oli vain vähän
kokemusta. Se vaati paljon huolta ja hellyyttä, paljon kärsivällisyyttä ja kestävyyttä.
Se kutsui häntä palvelemaan niitä, jotka olivat nuoria uskossa, opettamaan
tietämättömiä, selittämään heille kirjoituksia ja kasvattamaan heistä hyödyllisiä
Kristuksen palvelijoita. Tähän asti Pietari ei ollut ollut sovelias tähän eikä edes
ymmärtänyt sen merkitystä. Mutta tähän työhön Kristus nyt kutsui hänet. Hänen
kärsimyksensä ja katumuksensa olivat valmistaneet häntä tähän työhön. Ennen
lankeamistaan Pietari oli aina puhunut harkitsemattomasti hetken mielijohteesta. Hän
oli aina valmis oikaisemaan toisia ja lausumaan mielipiteensä, ennenkuin hänellä
itselläänkään oli selvää käsitystä siitä, mitä hän aikoi sanoa. Mutta kääntynyt Pietari
oli aivan toisenlainen. Entinen into säilyi kyllä hänessä, mutta Kristuksen armo
hillitsi hänen kiihkoaan. Hän ei enää ollut kärsimätön, itseensä - luottava ja
pöyhkeilevä, vaan tyyni, maltillinen ja oppivainen. Nyt hän saattoi ruokkia sekä
Kristuksen lauman karitsoja että lampaita ” –Aikakausien toivo s. 780
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Oleellinen vaatimus
5. Mikä on oleellinen taito ihmisen ollessa Herran lauman paimen? Minkä
lopullisen näkymän Herra antoi Pietarin nähdä, niin että tämä olisi valmis
palvelemaan Mestaria?
Joh. 21:18,19. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin sinä vyötit
itsesi ja kuljit, minne tahdoit; mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi, ja sinut
vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo." Mutta sen hän sanoi antaakseen tietää,
minkäkaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Ja tämän sanottuaan
hän lausui hänelle: "Seuraa minua."
“Hän mainitsi vain yhden opetuslapseuden ja palveluksen ehdon. »Rakastatko
minua?» Hän sanoi. Tämä on välttämätön edellytys. Vaikka Pietarilla olisi kaikki
muu paitsi Kristuksen rakkautta, ei hän voisi olla Herran lauman uskollinen paimen.
Tieto, hyvyys, kaunopuheisuus, kiitollisuus ja into ovat avuksi hyvässä työssä, mutta
ellei sydämessä ole Jeesuksen rakkautta, ei Kristuksen palvelijan työ voi onnistua.”
Aikakausien toivo s. 780.
Vieden evankeliumia marttyyrikuolemaan
6. Kun Pietari kysyi opetuslapsitoverinsa tulevaisuudesta, Mitä Jeesus vastasi?
Onko ohje seurata Häntä annettu vain Pietarille vai jokaiselle meistä?
Joh. 21:20-22. Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus
rakasti ja joka myös oli aterioitaessa nojannut hänen rintaansa vasten ja sanonut:
"Herra, kuka on sinun kavaltajasi?" Kun Pietari hänet näki, sanoi hän Jeesukselle:
"Herra, kuinka sitten tämän käy?" Jeesus sanoi hänelle: "Jos minä tahtoisin, että
hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä
minua."
“Nyt hän [Pietari] oli valmis osallistumaan Herransa uhrikuolemaan. kun hänet
vihdoin tuotiin ristin luo, hänet hänen omasta pyynnöstään ristiinnaulittiin pää
alaspäin. Hän piti liian suurena kunniana kärsiä samalla tavalla kuin Mestari.
Pietarille sanat »Seuraa minua» olivat täynnä opetuksia... Älä kiiruhda minun
edelleni. Silloin et joudu yksin kohtaamaan Saatanan joukkoja. Anna minun kulkea
edelläsi, niin vihollinen ei sinua voita …Miten monet tänä aikana ovatkaan Pietarin
kaltaisia! He ovat kiinnostuneita toisten asioista ja halukkaita tietämään, mikä on
näitten velvollisuus, samalla kun he ovat vaarassa laiminlyödä omansa. Meidän
tehtävämme on katsoa Kristukseen ja seurata Häntä. Voimme nähdä erehdyksiä
toisten elämässä ja puutteita heidän luonteessaan. Ihmiset ovat täynnä heikkouksia.
Mutta Kristuksessa löydämme täydellisyyden. Häntä katselemalla me muutumme.”
AT. s. 781,782.
7. Kuinka kauan Pietari vei eteenpäin evankeliumin sanomaa, jonka julistuksen
Herra hänelle uskoi? Keneen hän suuntasi toisten katseen, niiden, jotka
olivat kirkon vanhimpia, kuten hänkin?
1. Piet. 5:1-4. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös
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olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen,
joka vastedes on ilmestyvä: kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan
vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan
sydämen halusta,
“Pietari oli päässyt takaisin apostolien asemaan, mutta hänen Kristukselta saamansa
kunnia ja valta ei antanut hänelle ylivaltaa hänen veljiensä yli... Pietarille ei suotu
kunniaa tulla seurakunnan pääksi... Mutta Pietari säilytti halki elämänsä tämän
opetuksen, jonka Kristus oli hänelle antanut Galilean meren rannalla.” AT. s.
781,782.
“Nyt, kun hänen toimelias hahmonsa oli jo köyristynyt vuosien ja tehtävien
kuormasta, hän saattoi kirjoittaa: »Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa
olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan
iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös
hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.» …Tarvitaan paimenia,
uskollisia kaitsijoita, jotka eivät liehittele Jumalan kansaa eivätkä myöskään kohtele
sitä tylysti vaan jotka ruokkivat sitä elämän leivällä — miehiä, jotka tuntevat
elämässään joka päivä Pyhän Hengen käännyttävän voiman ja jotka vaalivat
voimakasta, epäitsekästä rakkautta kaittaviaan kohtaan.” ApT. s. 402,403.
Lisätutkisteluksi
“Tässä on opetus kaikille Kristuksen seuraajille. Evankeliumi ei tee minkäänlaisia
sopimuksia synnin kanssa. Se ei voi puolustaa syntiä. Salaiset synnit on tunnustettava
salaa Jumalalle, mutta julkisynti vaatii julkista tunnustusta. Opetuslapsen synnin
häpeä pannaan Kristuksen päälle. Se saa Saatanan riemuitsemaan ja heikot sielut
kompastumaan. Osoittamalla katumusta tulee opetuslapsen, mikäli se on hänen
vallassaan, poistaa tämä häpeä.” AT. s. 778,779.
*****
7
Sapattina 12. elokuuta 2017

“Menkää ja saarnatkaa evankeliumia”
“Vapahtajan opetuslapsilleen antama tehtävä käsitti kaikki uskovat. Se käsittää kaikki
Kristukseen uskovat ajan loppuun asti. On kohtalokas erehdys luulla, että
sielujenpelastustyö riippuu yksinomaan vihityistä saarnaajista. Kaikille, jotka ovat
saaneet taivaallisen innoituksen, uskotaan evankeliumin julistaminen. Kaikki, jotka
vastaanottavat Kristuksen elämän, ovat määrätyt työhön lähimmäistensä
pelastamiseksi. Tätä työtä varten seurakunta perustettiin, ja kaikki, jotka tekevät sen
jäsenyyteen kuuluvat pyhät lupaukset, ovat siksi velvolliset toimimaan Kristuksen
työtovereina. “ AT. s. 778,779.
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Rohkaisu ja epäämätön todiste
1. Kuinka pian ristiinnaulitsemisensa jälkeen Jeesus jatkoi opetuslastensa
tapaamista, antaen todisteita ylösnousemuksestaan sekä ohjeita koskien
Jumalan valtakuntaa?
Apt. 1:3. ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien
todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana
ja puhuen Jumalan valtakunnasta.
“Jeesus viipyi opetuslastensa luona neljäkymmentä päivää tuottaen heille sydämen
iloa ja riemua selvittäessään heille täydellisemmin Jumalan valtakunnan
todellisuuksia. Hän määräsi heidät todistamaan siitä, mitä olivat nähneet ja kuulleet
koskien hänen kärsimyksiään, kuolemaansa ja ylösnousemistaan, todistamaan, että
hän oli uhrannut itsensä synnin tähden, jotta kaikki, jotka tahtovat, saattavat mennä
hänen tykönsä ja saada elämän. Uskollisella hellyydellä hän kertoi heille, että he
saisivat osakseen vainoa ja vaivaa, mutta että he löytäisivät lohtua ja lievitystä
muistellessaan kokemuksiaan ja niitä sanoja, joita hän oli heille puhunut. Hän kertoi
heille, että hän oli voittanut saatanan kiusaukset ja saavuttanut voiton koetusten ja
kärsimysten kautta. … Mutta he voisivat voittaa, niin kuin hänkin oli voittanut.”
HK. s. 212.
2. Mitä he kysyivät Häneltä? Mitä tämä kysymys osoittaa?
Apt. 1:6,7. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla
sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän
asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,
“Juuri vähän ennen lähtöään opetuslasten luota Kristus vielä kerran selvästi esitti
valtakuntansa luonteen. Hän palautti heidän mieleensä seikkoja, joita hän oli
aikaisemmin maininnut siitä. Hän selitti, ettei hän aikonut perustaa tähän maailmaan
ajallista valtakuntaa. Hänen ei ollut määrä hallita maallisena yksinvaltiaana Daavidin
valtaistuimella. Kun opetuslapset kysyivät: »Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen
rakennat Israelille valtakunnan?» hän vastasi: »Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä
hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut» (Ap.t. 1: 6, 7). Heidän ei
tarvinnut nähdä pitemmälle tulevaisuuteen, kuin hänen ilmoituksensa auttoivat heitä
näkemään. Heidän tehtävänään oli evankeliumin julistaminen.” ApT. s. 26.
Evankeliumin tehtävä
3. Minne opetuslapset menivät, kun tuli aika Vapahtajan jättää heille
jäähyväiset? Mitä Hän kertoi seurakunnan tehtävästä ja suhteestaan
siihen?
Matt. 28:16-18. Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne
Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen
rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui
heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
“Tämä oli ainoa kerta, jolloin Jeesus kohtasi monet näistä uskovista
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ylösnousemuksensa jälkeen. Hän tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi:
»Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.» Opetuslapset olivat
kumartaneet Häntä jo ennen kuin Hän puhui, mutta Hänen sanansa, jotka kaikuivat
kuoleman jo kerran sulkemilta huulilta, valtasivat heidät aivan erikoisella tavalla.
Hän oli nyt ylösnoussut Vapahtaja. Monet heistä olivat nähneet Hänen käyttävän
voimaansa sairaitten parantamiseen ja Saatanan voimien hillitsemiseen. He uskoivat,
että Hänellä oli valta perustaa valtakuntansa Jerusalemiin, valta tukahduttaa kaikki
vastarinta ja valta luonnonvoimien yli. Hän oli tyynnyttänyt raivoavat aallot, Hän oli
kävellyt vaahtoharajäisillä laineilla ja herättänyt kuolleet eloon. Nyt Hän lausui, että
Hänelle oli annettu »kaikki valta». Hänen sanansa siirsivät Hänen kuulijaansa
ajatukset maallisista ja ajallisista taivaallisiin ja iankaikkisiin asioihin. Heidät
nostettiin korkeimpaan käsitykseen Hänen arvostaan ja kunniastaan.” AT. s. 785.
4. Minkä suuren tehtävän Hän uskoi heille? Mitä erityistä sanomaa heidän tuli
jakaa koko maailmalle?
Mark. 16:15. Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
evankeliumia kaikille luoduille.
“Kristuksen elämän tapahtumat, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa, näihin
tapahtumiin viittaavat ennustukset, pelastussuunnitelman salaisuudet ja Jeesuksen
valta antaa syntejä anteeksi — tämän kaiken todistajia he olivat olleet, ja heidän tuli
tiedottaa se kaikki maailmalle. Heidän tuli julistaa ilosanomaa rauhasta ja
pelastuksesta, joka saadaan katumuksen tietä ja Vapahtajan voimalla.” ApT. s. 22.
“Opetuslasten ei ollut määrä odottaa, että ihmiset tulisivat heidän luokseen. Heidän
piti mennä ihmisten luo, etsiä syntisiä, niin kuin paimen etsii kadonneita lampaita..
Kristus levitti maailman heidän eteensä heidän työkenttänään. … Juuri Vapahtajasta
heidän oli määrä saarnata, hänen epäitsekkään palveluksen täyttämästä elämästään,
hänen häpeällisestä kuolemastaan, hänen verrattomasta, muuttumattomasta
rakkaudestaan. Hänen nimensä tuli olla heidän tunnussananaan, heidän
yhdyssiteenään. Hänen nimessään heidän tuli kukistaa synnin linnoitukset. Uskon
hänen nimeensä tuli leimata heidät kristityiksi.” Ta. s. 199.
Usko, kaste ja pelastus
5. Missä nimessä uskovat piti kastaa? Kuinka kauaskantoinen tämä suuri
tehtävä on?
Matt. 28:19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
“Opetuslasten saama evankeliumin lähetystehtävä on Kristuksen valtakunnan
lähetysohjelman suuri perustuskirja. Heidän tuli työskennellä vakavasti sielujen
hyväksi ja esittää armon kutsu kaikille.... Heidän tuli kastaa Isän, Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen. Kristuksen nimen tuli olla heidän tunnussanansa, tuntomerkkinsä,
yhdyssiteensä, toimivaltuutensa ja menestyksensä tae. Mitään ei tullut tunnustaa
hänen valtakunnassaan ilman hänen nimeään ja hyväksymistään.” ApT. s. 25.
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“Myös meille on annettu tämä tehtävä. Meidän on määrä mennä Kristuksen
sanansaattajina opettamaan ja vakuuttamaan miehiä ja naisia kiinnittämään
huomionsa elämän sanaan. Myös meille on annettu vakuutus Kristuksen jatkuvasta
läsnäolosta. Mitä hyvänsä vaikeuksia me kohtaammekin, mitä hyvänsä
koettelemuksia joudumme kestämään, niin aina meillä on tämä ihana lupaus: 'Katso,
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka.'” –(Manuscript
24, 1903) Evangelism, p. 15.
6. Vaikka Jeesus oli työskennellyt ja saarnannut siellä voimakkaasti, mistä
opetuslasten tuli aloittaa tehtävänsä? Mikä on ihana lopputulos kaikille
niille, jotka uskovat hyvän sanoman ja tekevän kasteen kautta liiton Herran
kanssa?
Luuk. 24:47. ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen
nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
Mark. 16:16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan
kadotukseen.
“Kristus valtuutti opetuslapsensa suorittamaan työn, jonka Hän oli jättänyt heidän
käsiinsä, ja käski heidän alkaa Jerusalemista. Jerusalemissahan oli tapahtunut Hänen
ihmeellinen alentumisensa ihmissuvun puolesta. … Mutta työ ei saisi pysähtyä sinne.
Se olisi ulotettava maan kaukaisimpiin kolkkiin. …Opetuslasten oli aloitettava
työnsä sieltä, missä he olivat. Ei kovinta eikä toivottomintakaan kenttää saanut
sivuuttaa. Samoin jokaisen Kristuksen työntekijän on aloitettava sieltä, missä hän
on.” AT. s. 786,789.
“Tämän lähetyskäskyn täyttämisessä ei ole mitään rajoja, mutta kuitenkin Jumalan
kansan uskon puutteen takia työ on usein lähes pysähtynyt. … Jos Jumalan kansalla
olisi ollut lähetyshenkeä, maa, joka on nyt pimeydessä, olisi valaistu heidän
epäitsekkään työnsä kautta.” Australian Union Conference Record, October 14,
1907.
Kuuliaisuus ja opetus
7. Sen lisäksi, että uskovat Hänen sanomansa, mitä kaikki todelliset Kristuksen
seuraajat tekevät? Kuka on mukana evankeliumin saarnaamisessa heidän
täyttäessään tehtäväänsä?
Matt. 28:20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän
pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."
“Opetuslapsilleen antamassaan tehtävässä Kristus ei ainoastaan esittänyt heidän
työnsä pääpiirteitä, vaan Hän antoi heille heidän sanomansa. »Tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni», Hän sanoi »opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä
olen käskenyt teidän pitää». Opetuslasten tuli opettaa sitä, mitä Kristus oli opettanut.
Tähän kuuluu kaikki, mitä Hän on puhunut, ei vain henkilökohtaisesti, vaan myös
kaikkien Vanhan testamentin profeettain ja opettajien välityksellä. Ihmisten opetukset
suljetaan tästä pois. …»Laki ja profeetat» sekä Hänen omat sanansa ja tekonsa ovat
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se aarre, joka on uskottu opetuslapsille annettavaksi maailmalle. Kristuksen nimi on
heidän tunnussanansa, heidän erottava tunnusmerkkinsä, heidän yhdyssiteensä,
heidän toimintansa valtuus ja heidän menestyksensä lähde. Hänen valtakuntaansa ei
hyväksytä mitään, missä ei ole Hänen allekirjoitustaan.” AT. s. 793.
“Työntekijän, joka on vieraalla kentällä, täytyy kantaa sydämessään taivaan rauhaa ja
rakkautta, sillä se on hänen ainoa turvansa. … Lähetyskentällä tarvitaan tarmoa ja
itsensä uhraamista. Herra kutsuu miehiä, jotka vievät eteenpäin ristin voittosaattuetta,
miehiä, jotka kestävät vaikeuksia ja puutetta, miehiä, joilla on intoa ja päättäväisyyttä
ja uskoa, jotka ovat korvaamattomia lähetyskentällä.” Gospel Workers, p. 469.
Lisätutkisteluksi
“Nämä sanat osoittavat meidän työkenttämme ja tehtävämme. Meidän työkenttämme
on maailma; meidän tehtävämme on julistaa niitä totuuksia, joita julistamaan Kristus
tuli tähän maailmaan. Miehillä ja naisilla on tilaisuus saada tietoa ajankohtaisesta
totuudesta, tilaisuus tietää, että Kristus on heidän Vapahtajansa, että 'niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.' Joh. 3:16” Testimonies for
the Church, vol. 8, p. 204.
*****
8
Sapattina 19. elokuuta 2017

Pyhän Hengen kaste
“Evankeliumia ei tule saarnata elottomana teoriana, vaan elävänä voimana, joka voi
muuttaa elämän. Jumala toivoo niiden, jotka vastaanottavat Hänen armonsa,
todistavan myös sen voimasta. Hän ottaa vapaasti vastaan nekin, joiden vaellus on
ollut Hänelle mitä vastenmielisintä. Kun he katuvat, Hän antaa heille Pyhän
Henkensä, asettaa heidät tärkeisiin luottamustehtäviin ja lähettää heidät uskottomien
leiriin julistamaan Hänen rajatonta armoaan. Hän toivoisi palvelijaansa todistavan,
että Hänen armonsa avulla ihmiset voivat saada luonteeseensa Kristuksen kaltaisuutta
ja iloita varmoina Hänen suuresta rakkaudestaan. Hän toivoisi meidän todistavan,
ettei Hän ole tyytyväinen, ennen kuin ihmiskunta on kutsuttu ja asetettu jälleen pyhiin
etuoikeuksiinsa Hänen poikinaan ja tyttärinään.” AT. s. 793.
Lupaus erityisestä kasteesta
1. Minkä suuren lahjan Jeesus antaisi seuraajilleen Johannes Kastajan
mukaan?
Matt. 3:11. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni
tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan;
hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
Luuk. 3:16. niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta
on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen
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päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
“Me tarvitsemme Pyhän Hengen kastetta. Ilman sitä emme ole sen soveliaampia
lähtemään maailmaan kuin opetuslapset olivat Herransa ristiinnaulitsemisen jälkeen.
Jeesus tunsi heidän puutteensa ja kehotti heitä pysymään Jerusalemissa, kunnes he
tulisivat kastetuiksi voimalla korkeudesta. Jokaisen opettajan täytyy olla myös
oppilas, jotta hänen silmänsä oppivat näkemään Jumalan totuuden todisteet.
Vanhurskauden Auringon säteiden täytyy loistaa hänen omaan sydämeensä, jos hän
haluaa antaa valoa toisille.” Selected Messages, book 1, p. 411.
2. Minkä ihanan lupauksen Jeesus antoi opetuslapsille ennen kuolemaansa ja
ylösnousemustaan. Mutta mitä täytyi tapahtua, ennen kuin Lohduttaja voisi
tulla?
Joh. 14:16,17. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan
olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa
vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän
pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
Joh. 16:7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen
pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä
menen, niin minä hänet teille lähetän.
“Jumala ei pyydä meitä tekemään omassa voimassamme edessämme olevaa työtä.
Hän on antanut jumalallista apua kaikkiin tilanteisiin, joissa meidän inhimilliset
voimamme eivät riitä. Hän antaa Pyhän Hengen auttamaan jokaisessa ahdingossa,
vahvistamaan meidän toivoamme ja vakuutustamme, valaisemaan meidän
mieliämme ja puhdistamaan meidän sydämemme.” Testimonies for the Church, vol.
8, p. 19.
“Me tarvitsemme pyhän voitelun ylhäältä. Kuinka älykäs ja oppinut ihminen onkaan,
hän ei ole kykenevä opettamaan, ellei hänellä ole luja ote Israelin Jumalasta. … Ellei
jumalallinen voima yhdy inhimillisiin ponnisteluihin, suurinkaan ihminen ei voi
tehdä mitään. Meidän työstämme puuttuu Pyhää Henkeä. Mikään ei pelota minua
enempää kuin nähdä eripuraisuuden henkeä veljissämme. Me olemme vaarallisella
maaperällä, jos emme voi kokoontua yhteen kuten kristityt ja huolella tutkia eri
näkemyksiä. Minusta tuntuu, kuin pakenisin paikalta, etten saisi sitä leimaa, etten voi
tutkia Raamatun totuuksia.” Selected Messages, book 1, p. 411.
Erityinen lahja erityistä tarkoitusta varten
3. Mitä tarkoitusta varten Herra halusi antaa Pyhän Hengen kasteen?
Luuk. 24:48. Te olette tämän todistajat.
Joh. 15:27. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani."
Apt. 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."
“Näyttää oudolta, että Kristus opasti opetuslapset aloittamaan työnsä Jerusalemista,
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paikasta, missä Saatanan henki oli eniten ilmennyt vastustaen elämän Ruhtinasta.
Siellä Häntä ajettiin takaa ja vainottiin, siellä Hänet kiellettiin ja kavallettiin.”
Review and Herald, April 19, 1892.
“Opetuslasten saama evankeliumin lähetystehtävä on Kristuksen valtakunnan
lähetysohjelman suuri perustuskirja. Heidän tuli työskennellä vakavasti sielujen
hyväksi ja esittää armon kutsu kaikille. Heidän ei tullut odottaa ihmisten tulevan
heidän luokseen, vaan heidän tuli viedä sanomansa ihmisten luo.” ApT. s. 25.
“Niin kuin opetuslapset menivät julistamaan evankeliumia, täytettyinä Pyhällä
Hengellä, niin pitää Jumalan palvelijoiden mennä eteenpäin tänä päivänä. Kaikkialla
ympärillämme on sato vaalennut korjattavaksi. Pellot tulee niittää. Meidän täytyy
paneutua työhön, täynnä epäitsekästä halua viedä armon sanoma niille, jotka ovat
erheen ja epäuskon pimeydessä. Jumala liikuttaa uskovien sydämiä viemään Hänen
työtään uusille seuduille.” That I May Know Him, p. 344.
4. Mitkä merkit seuraisivat uskollisia uskovia, kun he julistaisivat pelastuksen
sanomaa? Kuinka sen tulisi kannustaa jokaista seurakuntaa edistämään
lähetystyötä?
Mark. 16:15,17,18. Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
evankeliumia kaikille luoduille… Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat:
minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
“Pyhän Hengen lahjan välityksellä opetuslapset saisivat ihmeellisen voiman. Heidän
todistustaan vahvistaisivat merkit ja ihmeet. Ihmetöitä eivät suorittaisi ainoastaan
apostolit, vaan myös ne, jotka vastaanottaisivat heidän sanomansa … Lupaus on yhtä
paljon sisältävä kuin tehtäväkin. Kaikkia näitä lahjoja ei kuitenkaan anneta jokaiselle
uskovalle. Henki jakaa »kullekin erikseen, niin kuin tahtoo». 1 Kor. 12: 11. Mutta
Hengen lahjat luvataan jokaiselle uskovalle sen mukaan, kuin hän niitä tarvitsee
Herran työssä. Tämä lupaus on vielä nytkin yhtä luja ja luotettava kuin apostolien
päivinä. »Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.» Tämä on Jumalan lasten
etuoikeus, ja heidän on uskon kautta tartuttava kaikkeen, mitä he voivat saada
tunnusmerkkinä liskostaan.” AT. s. 788,790.
Yksimielisyys ja sopusointu
5. Tämä erityinen kaste mielessään, minkä käskyn Jeesus antoi opetuslapsille
ylösnousemuksensa jälkeen?
Luuk. 24:49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta
te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."
Apt. 1:4,5. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää
lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te
olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä
Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."
“Leiviskät, joita Kristus uskoo seurakunnalleen, kuvaavat erikoisesti Pyhän Hengen
kautta saatuja lahjoja ja siunauksia. … Kaikki eivät saa samoja lahjoja, mutta
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Mestarin jokaiselle palvelijalle luvataan jokin Hengen lahja. … Mutta tuo lahja
saatiin täyteydessään vasta Kristuksen taivaaseenastumisen jälkeen. Vasta kun
opetuslapset uskoen ja rukoillen olivat kokonaan antautuneet hänen työhönsä, he
saivat kokea Hengen vuodatuksen. Silloin uskottiin taivaallinen omaisuus erikoisessa
mielessä Kristuksen seuraajille. Kun 'hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja
saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille'. Ef. 4:8. Lahjat ovat jo meidän Kristuksessa,
mutta niiden varsinainen haltuun saaminen
riippuu Jumalan Hengen
vastaanottamisestamme.” KV. s. 239.
6. Jeesuksen sanojen mukaan, missä opetuslapset odottivat Pyhän Hengen
kastetta? Miten he viettivät valmistautumisen päivät?
Apt. 1:12-14. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja
joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä. Ja kun he olivat tulleet
kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat: Pietari ja
Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob
Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja Juudas Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät
yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja
Jeesuksen veljien kanssa.
Apt. 2:1. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.
“Ensimmäiset opetuslapset lähtivät saarnaamaan sanaa. Kristus ilmeni heidän
elämässään. Ja Herra vaikutti yhdessä heidän kanssaan »ja vahvisti sanan sitä
seuraavien merkkien kautta». Mark. 16: 20. Nämä opetuslapset valmistuivat
työhönsä. Ennen helluntaipäivää he kokoontuivat ja sopivat kaikki erimielisyydet. He
olivat yksimielisiä. He uskoivat Kristuksen lupaukseen, että siunaus annettaisiin, ja
he rukoilivat uskossa. He eivät pyytäneet siunausta vain itselleen, sillä heitä painoi
taakka sielujen pelastuksesta. Evankeliumi oli vietävä maailman ääriin, ja he
odottivat saavansa Kristuksen lupaaman voiman. Silloin Pyhä Henki vuodatettiin, ja
tuhansia kääntyi yhtenä päivänä.” AT. s. 794.
Täyttyminen ja suuret tulokset
7. Milloin Pyhän Hengen kaste tapahtui? Mitkä ihmeelliset tulokset oli
nähtävissä, kun opetuslapset saarnasivat evankeliumin sanomaa?
Apt. 2:2,14,41. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä
tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat... Niin Pietari astui esiin niiden
yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: "Miehet, juutalaiset ja kaikki
Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani
korviinne… Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä
lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
“Apostolit puhuivat Pyhän Hengen voimalla, eikä heidän sanojaan voitu kiistää, sillä
niitä vahvistivat mahtavat ihmetyöt, joita he suorittivat Jumalan Hengen vuodatuksen
voimasta. Opetuslapset hämmästyivät itsekin tämän avun johtamista tuloksista ja
nopeasta ja runsaasta sielusadosta.” LH. s. 191.
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“Suorittaessaan Kristuksen työtä seurakunnalla on lupaus Hänen läsnäolostaan. …
Seurakunnan koko elämä riippuu siitä, miten uskollisesti se täyttä ä Herran sille
antaman tehtävän. Tämän työn laiminlyöminen aiheuttaa varmasti hengellistä
heikkoutta ja kuihtumista. Siellä, missä ei innokkaasti työskennellä toisten hyväksi,
rakkaus kylmenee ja usko heikkenee.” AT. s. 792.
“Nämä tapahtumat tulevat toistumaan, vieläpä entistä suuremmalla voimalla. Pyhän
Hengen vuodatus helluntaina oli syksyistä sadetta, mutta keväinen sade on oleva
vielä runsaampi. Henki odottaa vain anomistamme ja vastaanottoamme. Pyhän
Hengen voima on jälleen ilmaiseva Kristuksen täyteydessään.” KV. s. 82
Lisätutkisteluksi
“Näin voi olla nytkin. Saarnattakoon Jumalan sanaa ihmisajatusten sijaan. Pankoot
kristityt pois kaikki erimielisyydet ja antakoot itsensä Jumalalle kadotettujen
pelastamiseen. Rukoilkoot uskossa siunausta, niin se on tuleva. Hengen
vuodattaminen apostolien päivinä oli »syyssade», ja ihanat olivat seuraukset. Mutta
»kevätsade» on oleva vielä runsaampi. Jooel 2: 23. Kaikki, jotka pyhittävät sielunsa,
ruumiinsa ja henkensä Jumalalle, tulevat lakkaamatta vastaanottamaan uutena lahjana
ruumiin ja hengen voimaa. Heidän käytettävissään ovat taivaan tyhjentymättömät
varastot. Kristus antaa heille henkensä omasta hengestään, elämää omasta
elämästään. Pyhä Henki panee voimansa työskentelemään suurimmalla teholla
sydämessä ja mielessä. Jumalan armo kasvattaa ja lisää heidän kykyjään, ja
jumalallisen luonnon koko täyteys tulee heidän avukseen sielujenpelastustyössä.
Toimimalla yhdessä Kristuksen kanssa he ovat täydellisiä Hänessä, ja inhimillisessä
heikkoudessaan he saattava t tehdä Kaikkivaltiaan tekoja.” AT. s. 794
*****
Tänään luetaan lähetyskertomus etelä Aasiasta
9
Sapattina 26. elokuuta 2017

“Minä nousen Isäni tykö”
“Arvokkain tosiasia opetuslapsille Jeesuksen taivaaseenastumisessa oli, että Hän
erkani heidän tyköään jumalallisen Opettajan näkyvässä muodossa... Opetuslapset
eivät ainoastaan nähneet Herransa nousevan, vaan heillä oli myös enkelien todistus,
että Hän oli noussut Isänsä valtaistuimelle taivaassa. Viimeinen muisto, mikä
opetuslapsilla oli Herrastaan, oli myötätuntoinen Ystävä, kirkastettu Lunastaja.
Mooses verhosi kasvonsa peittääkseen lain kirkkauden, joka heijastui niistä, ja
Kristuksen taivaaseenastumisen kirkkaus oli verhottu ihmissilmiltä. Taivaallisen
sanansaattajajoukon kirkkaus ja Jumalan kunniakkaiden porttien avaaminen, kun
Hänet toivotettiin tervetulleeksi, eivät olleet kuolevaisten silmien nähtävissä.”
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1053.
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Aika palata Isän tykö
1. Mitä Jeesus sanoi kahdesti rukouksessa Isälleen Getsemanessa? Mikä hetki
oli nyt lähestymässä?
Joh. 17:11,13. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä
tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle
antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin…. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja
puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään.
“Kristus oli täyttänyt saamansa tehtävän. Hän oli valinnut ne, joiden tuli jatkaa hänen
työtään ihmisten parissa. Ja hän sanoi: »Minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää
ole maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka
sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Mutta minä en rukoile
ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta
uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, minä heissä, ja sinä minussa — että he
olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut
lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut» (Joh. 17: 10,11,
20—23).” ApT. s. 22.
2. Mitä tapahtui, kun Jeesus oli puhumassa opetuslapsilleen Jumalan
valtakuntaan liittyvistä asioista? Mitä tapahtui heidän katsellessaan?
Apt. 1:3,9. ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien
todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana
ja puhuen Jumalan valtakunnasta… Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet
ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.
“Jeesus puhui nämä sanat juuri ennen taivaaseen astumistaan; sillä siitä kerrotaan:
'Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet
heidän näkyvistään.' Nämä olivat Vapahtajan viimeiset sanat Hänen opetuslapsilleen,
ja niissä näemme tehtävän, joka heille annettiin, ja työn, joka heidän tuli tehdä.
Heidän tuli olla Kristuksen todistajia maan kaukaisimpiin kolkkiin saakka. Sama
taakka on annettu meillekin kuin heille, ja kuinka halukkaita meidän tulisikaan olla
täyttämään Herramme tehtävää pelastaa ne, jotka ovat kadotettuja, ja kirkastaa
Jumalaa maailmassa.” Review and Herald, April 19, 1892.
“Kristus tuli maan päälle Jumalana, joka oli pukeutunut inhimillisyyteen. Hän nousi
taivaaseen pyhien Kuninkaana. Hänen taivaaseenastumisensa oli Hänen korkean
luonteensa arvoinen. Hän meni voimallisena taisteluun, valloittajana, johtaen
vankeja. Taivaan joukot ottivat Hänet vastaan ylistyksellä ja taivaallisella laululla.”
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1053.
Lähtö ja siunaus
3. Mitä Jeesus oli tekemässä, kun Hän erkani heistä? Hänen esimerkkiään
seuraten, mitä meidän tulisi sanoa jäähyväisiksi jäsenille ja veljien ja sisarten
seurakunnille?
Luuk. 24:50,51. Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja
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siunasi heidät. Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin
ylös taivaaseen.
“Kun Kristuksen oli aika kohota Isänsä luo, hän johti opetuslapset Betaniaan asti.
Siellä hän pysähtyi, ja he kerääntyivät hänen ympärilleen. Kädet ojennettuina
siunaamaan ja aivan kuin vakuuttamaan heille hänen suojaavaa huolenpitoaan hän
kohosi hitaasti heidän luotaan. »Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä,
ja hänet otettiin ylös taivaaseen» (Luuk. 24: 51). Opetuslasten seuratessa katseellaan
viimeiseen asti ylös kohoavaa Herraansa riemuitsevat taivaan enkelit vastaanottivat
hänet joukkoonsa.” ApT. s. 28.
4. Mitä opetuslapset, jotka todistivat tätä voitokasta näkyä, ymmärsivät?
Kuinka he ilmaisivat uskonsa Häneen, kun Hän lausui jäähyväiset ja nousi
pilviin?
Luuk. 24:52. Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten.
“Nyt he näkivät, että ennustukset täyttyivät kirjaimellisesti. … Jumalallinen Opettaja
oli todellakin kaikkea sitä, mitä Hän väitti olevansa. Ennustukset, jotka kertoivat
Kristuksesta ja Hänen tehtävästään, eivät enää olleet salaperäisiä Hänen
opetuslapsilleen, vaan elävää todellisuutta, ja kun he kertoivat kokemustaan
maailmalle, kun he korostivat Jumalan rakkautta, jumalallinen vakuutus, jota he
ilmaisivat, oli todistuksena ihmisille, että he olivat saaneet Pyhän Hengen lahjan.
Ihmisten sydämet sulivat. Lupaus: 'te teette suurempia tekoja kuin nämä, koska minä
menen Isän tykö', täyttyi. Kristus, Messias, oli tullut. Maailman Vapahtaja oli kuollut,
että kaikki saisivat elämän, iankaikkisen elämän. Se ei ollut enää uskon asia heille,
että Hän oli Jumalan lähettämä Opettaja. He ymmärsivät, että vaikka Hän oli
pukeutunut ihmisyyteen, Hän oli jumalallista alkuperää.” Review and Herald, June
18, 1895.
Jeesuksen taivaaseenastuminen ja lupaus takaisintulosta
5. Ketkä jäivät selittämään opetuslapsille, mitä tapahtuisi sen jälkeen, kun
Jeesus oli lähtenyt` Mihin tapahtumaan nämä sanansaattajat kiinnittivät
heidän huomionsa?
Apt. 1:10,11. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän
tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: "Galilean
miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös
taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."
“Kristus oli noussut taivaaseen ihmismuodossa. Opetuslapset olivat nähneet pilven
peittävän Hänet. Sama Jeesus, joka oli vaeltanut, puhunut ja rukoillut heidän
kanssaan, joka oli murtanut leipää heidän kanssaan, joka oli ollut heidän kanssaan
heidän veneessään järvellä ja joka juuri sinä samana päivänä oli ponnistellut heidän
kanssaan ylös Öljymäen rinnettä, tämä sama Jeesus oli nyt mennyt istumaan Isänsä
kanssa Hänen valtaistuimelleen. Ja enkelit olivat vakuuttanee t heille, että juuri Hän,
jonka he olivat nähneet nousevan ylös taivaaseen, oli tuleva takaisin samalla tavalla,
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kuin Hän oli mennytkin. Hän on tuleva »pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä
Hänet». »Itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja
Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin.» »Mutta
kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit Hänen kanssaan, silloin
Hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.» Ilm. 1: 7; 1 Tess. 4: 16; Matt. 25: 31. Silloin
täyttyy Herran oma lupaus opetuslapsilleen: »Ja vaikka minä menen valmistamaan
teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä
minä olen.» Joh. 14: 3. Opetuslapsilla oli todella syytä iloita toivoessaan Herransa
palaamista “ AT. s. 799.
Kirkkauden valtaistuimella
6. Suuren kamppailunsa sekä synnistä ja kuolemasta saadun voittonsa jälkeen,
mihin Herra Jeesus istuutui? Minkä aseman Hän sai?
Mark. 16:19. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen,
ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.
Joh. 17:5. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli
sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.
Fil. 2:8-11. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin
kuolemaan asti. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut
hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää
Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka
maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää
tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
“Opetuslapset eivät ainoastaan nähneet Herransa nousevan, vaan heillä oli myös
enkelien todistus, että Hän oli noussut Isänsä valtaistuimelle taivaassa. Viimeinen
muisto, mikä opetuslapsilla oli Herrastaan, oli myötätuntoinen Ystävä, kirkastettu
Lunastaja. Mooses verhosi kasvonsa peittääkseen lain kirkkauden, joka heijastui
niistä, ja Kristuksen taivaaseenastumisen kirkkaus oli verhottu ihmissilmiltä.
Taivaallisen sanansaattajajoukon kirkkaus ja Jumalan kunniakkaiden porttien
avaaminen, kun Hänet toivotettiin tervetulleeksi, eivät olleet kuolevaisten silmien
nähtävissä.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1053.
“Isän kirkkaus oli ilmaistu Pojassa; Kristus teki tiettäväksi Isän luonteen. Hän oli
niin täydellisesti yhteydessä Jumalan kanssa, niin täydellisesti Hänen valonsa
ympäröimä, että se, joka oli nähnyt Pojan, oli nähnyt Isän. Hänen äänensä oli
Jumalan ääni. Huomaa Kristuksen rukous ennen Hänen ristiinnaulitsemista: 'Ja nyt,
Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi,
ennen kuin maailma olikaan.'” Review and Herald, January 7, 1890.
Saarnaaminen ja jumalallinen vahvistus
7. Kun opetuslapsia ei enää siunattu Jeesuksen fyysisellä läsnäololla, mikä esti
heitä epäilemästä tai olemasta hämillään? Minkä kokemuksen he tekivät
välittömästi?
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Apt. 1:12. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja
joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä.
Luuk. 24:53. Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa.
Mark. 16:20. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän
kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.
“Opetuslapset eivät enää olleet levottomia tulevaisuudestaan. He tiesivät, että Jeesus
oli taivaassa, ja että Hänen myötätuntonsa yhä seurasi heitä. He tiesivät, että heillä oli
ystävä Jumalan valtaistuimen luona, ja he paloivat halusta saada esittää pyyntönsä
Isälle Jeesuksen nimessä. Syvää kunnioitusta tuntien he kumartuivat rukoukseen
toistaen vakuutusta: »Jos te anotte jotakin Isältä, on Hän sen teille antava minun
nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te
saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.» Joh. 16: 23, 24. He kohottivat uskon
kätensä yhä korkeammalle tämän voimakkaan johtopäätöksen perusteella: »Kristus
Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja Hän on Jumalan oikealla
puolella, ja Hän myös rukoilee meidän edestämme.» Room. 8: 34. Ja helluntaipäivänä
heidän ilonsa tuli täydelliseksi Lohduttajan saapuessa, kuten Kristus oli luvannut.”
AT. s. 799.
Lisätutkisteluksi
“Tuosta taivaallisesta riemujuhlasta kantautuu luoksemme maan päälle kaiku
Kristuksen omista ihanista sanoista: »Minä menen ylös minun Isäni tykö ja teidän
Isänne tykö, minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö.» Joh. 20: 17.
Taivaallinen perhe ja maan päällä oleva perhe ovat yhtä. Meidän tähtemme
Herramme astui taivaisiin ja meidän tähtemme Hän elää. »Jonka tähden Hän myös
voi täydellisesti pelastaa ne, jotka Hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska Hän
aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.» Hepr. 7: 25.” AT. s. 802.
“Meidän Herramme ylösnousemus ja taivaaseenastuminen on varma todiste voitosta,
jonka Jumalan pyhät ovat saavuttaneet kuolemasta ja tuonelasta, ja vakuus siitä, että
taivas on avoinna niille, jotka pesevät luonteensa vaipan ja valkaisevat sen Karitsan
verellä. Jeesus astui ylös Isän tykö ihmissuvun edustajana, ja Jumala suo niiden,
joissa on nähtävissä hänen kuvansa, katsella ja vastaanottaa hänen kanssaan hänen
kirkkautensa.” Ta. 3, s. 422,
*****

Lähetyskertomus Kaakkois-Aasiasta
Luettavaksi sapattina 26. elokuuta 2017
Erikoissapattikolehti tarkoitusta varten kerätään sapattina 2. syyskuuta 2017
Silkkitien ja maustekauppatien välissä
“Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja
Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa.” Matt. 8:11.
Viimeaikaiset arkeologiset löydöt ovat osoittaneet, että kauppa suurten muinaisten
Sapattkoululäksyt

39

3 neljännes 2017

kuningaskuntien välillä oli laajempaa, kuin mitä tiedemiehet ovat kuvitelleet.
Juutalaisten muuton Kiinaan on uskottu tapahtuneen noin 200 eKr. Monet uskovat,
että Kiinan kansa ja muut idän maat kuulivat evankeliumin apostoli Tuomakselta.
Mutta on myös Raamatun tutkijoita, jotka uskovat, että Barnabas matkusti
Tuomaksen kanssa, ja he päätyivät Kiinaan. On ilmeistä, että nämä opetuslapset
seurasivat kauppiaita kahdella pääreitillä, nimittäin 'maustekauppatiellä' ja
'silkkitiellä'. Nestoriolaisten kristittyjen lähetystyöntekijöiden on uskottu olleen
Kiinassa noin 500 jKr. Adventistien historia osoittaa, että Abram LaRue oli
ensimmäinen lähetystyöntekijä Kiinassa muodostaen itsensä ylläpitävän toiminnan
Hongkongissa vuodesta 1888 hänen kuolemaansa asti vuonna 1903. Vuonna 1903
vanhempi J.N. Andrews saapui Kiinaan ja kehitti eteenpäin työtä Hongkongissa.
Kansainvälinen lähetysseurakunta aloitti työskentelyn monissa itämaissa noin
kymmenen vuotta sitten, paitsi Filippiineillä, jossa työ on ollut olemassa jo
vuosikymmeniä. Nykyään on monia uskovia Kiinan kansantasavallassa, Japanissa,
Etelä-Koreassa, Pohjois-Koreassa, Thaimaassa, Vietnamissa ja Malesiassa; ja
kiinnostuneet tutkivat kastetta Kambodzassa, Laosissa, Hongkongissa ja
Mongoliassa. Työtä on aloiteltu myös Singaporessa, Macaussa ja Kiinan Tasavallassa
(Taiwanissa).
Pääuskonnot näissä maissa ovat buddhalaisuus ja kungfuzelaisuus. Lisäksi on monia
alkuperäiskansojen uskontoja, joita harjoitetaan, kun taas ateismi on hyvin
voimakasta nuoremman sukupolven keskuudessa. Teollinen ja teknologinen
vallankumous on tuonut valtavia muutoksia ihmisten elämäntyyliin. On hyvin
haastavaa käännyttää kiireisiä ammattilaisia mihinkään uskontoon heidän
työaikataulujensa takia.
Uskolliset veljet Filippiineiltä ovat ottaneet haasteen vastaan viedä Jumalan työtä
moniin Aasian maihin, ja sieluja on jo kastettu. Vietnamin työntekijä matkustaa rajan
yli Kambodzaan ja valmistaa ihmisiä kastetta varten. Veljet Malesiassa menevät
eteenpäin kohti suuria kaupunkeja. Työ on alkamassa Thaimaassa, missä on ollut yksi
kaste tähän mennessä ja monet kiinnostuneet sielut kaipaavat lisää hengellistä valoa.
Kiinalaiset veljet ovat ulottaneet työnsä Mongoliaan ja joihinkin osiin PohjoisKoreassa. Etelä-Korean veljet ovat myös ponnistelleet evankeliumin levittämiseksi
Pohjois-Koreassa. Tähän mennessä yksi sielu on kastettu Pohjois-Koreassa. Uskovat
Japanissa tekevät myös suunnitelmia työn ulottamiseksi suuriin kaupunkeihin.
Rakkaat veljet ja sisaret, me tarvitsemme teidän rukouksianne ja tukeanne viemään
evankeliumin lähetystehtävää Aasian maihin. Varoja tarvitaan tuottamaan
kirjallisuutta eri kielillä ja peittämään matkakustannuksia, jumalanpalveluspaikkojen
vuokraamiseen, visa-vaatimuksiin mukautumiseen, hallinnollisiin kuluihin ja niin
edelleen. Teidän avokätiset lahjoituksenne ensi viikon sapattiuhrilahjassa antavat
voimaa evankeliumin valolle, joka loistaa tähän osaan maailmaa. Jumala siunatkoon
teitä.
Douglas Fransis Pääkonferenssin rahastonhoitaja ja Aasian divisioonan johtaja
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Tänään kerätään erikoissapattikolehti Kaakkois-Aasian hyväksi
Jumala siunatkoon ja palkitkoon teidän anteliaat lahjoituksenne!
10
Sapattina 2. syyskuuta 2017

Profeetta, joka oli tuleva
“Kun Mooseksen työ Israelin johtajana ja opettajana oli lähestymässä loppuaan, hän
profetoi selkeästi Messiaan tulosta. »Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta», hän
julisti kokoontuneille Israelin joukoille, »Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle
profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa.» Mooses vakuutti israelilaisille, että
Jumala itse oli ilmoittanut tämän hänelle Hoorebin vuorella sanoen: »Profeetan minä
olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen
sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua»
(5 Moos. 18: 15,18).” ApT. s. 170.
Minä herätän profeetan
1. Minkä ihanan uutisen Herra oli antanut kansalleen Mooseksen välityksellä
satoja vuosia aiemmin?
5. Moos. 18:15,18,19. Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi,
herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa… Profeetan minä olen
herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani
hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka
ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin
tilille.
“Taivaan nimittämä Opettaja ilmestyy, ja Hän on äärettömän Jumalan Poika. Avaa
kirjakäärö ja lue Hänestä. Mooses julisti Israelin lapsille: 'Profeetan minä olen
herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani
hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei
kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin
tilille.' Tässä on ennustus, joka ilmoittaa epätavallisen saapumisen. Hänen sanojaan
ei saanut jättää huomiotta, sillä Hänen arvovaltansa on korkein ja Hänen voimansa
voittamaton.” Lift Him Up, p. 35.
Oletko sinä profeetta?
2. Mitä voimme nähdä kysymyksistä, joita komissio esitti Johannes Kastajalle?
Mikä yhteys sillä oli yllä olevaan ennustukseen?
Joh. 1:21,25. Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi:
"En ole." "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En." …. ja he kysyivät häneltä ja
sanoivat hänelle: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elias etkä se profeetta?"
“Juutalaisten keskuudessa oli kuitenkin uskollisia sieluja, sen pyhän suvun jälkeläisiä,
jonka välityksellä tieto Jumalasta oli säilynyt. Nämä odottivat yhä isille annetun
lupauksen täyttymistä. He vahvistivat uskoaan muistelemalla Mooseksen välityksellä
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annettua vakuutusta: »Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä
veljienne joukosta; Häntä kuulkaa kaikessa, mitä Hän teille puhuu.» Apt. 3:22.
Edelleen he lukivat, kuinka Herra voitelisi Erään »julistamaan ilosanomaa nöyrille»,
»sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta» ja »julistamaan
Herran otollista vuotta». Jes. 61:1, 2 He lukivat, kuinka Hän saattaisi »oikeuden
maan päälle», kuinka »meren saaret odottavat Hänen opetustansa», kuinka kansat
vaeltaisivat Hänen valkeuttansa kohti ja kuninkaat Hänen koitteensa kirkkautta kohti.
Jes. 42:4; 60:3.” AT. s. 25.
Samarialaisen naisen ymmärrys
3. Mitä samarialainen nainen ymmärsi, kun hän puhui Jeesuksen kanssa?
Ilmaisten hämmästyksensä, minkä kysymyksen hän esitti kaupungin
asukkaille? Minkä ihanan todistuksen mies, jonka Jeesus paransi sokeudesta,
esitti?
Joh. 4:19, 28,29. Nainen sanoi hänelle: "Herra, minä näen, että sinä olet
profeetta…. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille:
"Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt.
Eihän se vain liene Kristus?"
Joh. 9:17. Niin he taas sanoivat sokealle: "Mitä sinä sanot hänestä, koskapa hän
avasi sinun silmäsi?" Ja hän sanoi: "Hän on profeetta."
“Jeesuksella oli kaksi tarkoitusta mielessään; Hän toivoi herättävänsä naisen
omantunnon hänen syntisestä elämäntavastaan sekä todistaa hänelle, että ihmissilmää
suurempi oli lukenut hänen elämänsä salaisuudet. Mutta tämä nainen, vaikka ei
täysin ymmärtänyt elämäntapansa synnillisyyttä, oli suuresti hämmästynyt, että tämä
muukalainen omasi niin suuren tiedon. Syvällä kunnioituksella hän sanoi: 'Herra,
minä näen, että sinä olet profeetta' ...” Daughters of God, p. 62.
“Tämä läksy on myös meidän rohkaisuksemme, ja kun on monia, jotka eivät antaudu
Jumalan Hengen vakuuttavalle voimalle, on myös monia, jotka janoavat valon ja
pelastuksen sanoja. Monet ottavat totuuden vastaan ja todistavat, kuten tuo
samarialainen, että Kristus on maailman Vapahtaja. He tulevat vuorollaan totuuden
siemenen kylväjiksi. Meidän tulee nostaa katseemme ja katsella vainioita, jotka ovat
vaalenneet korjattaviksi.” The Southern Work, p. 59.
Monet pitävät Jeesusta profeettana
4. Kuinka monet tunnistivat Jeesuksen joksikin profeetaksi, tai sitten
Profeetaksi, joka oli tuleva maailmaan?
Luuk. 7:15,16. Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi hänet
hänen äidillensä. Ja heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen:
"Suuri profeetta on noussut meidän keskellemme", ja: "Jumala on katsonut kansansa
puoleen."
Joh. 6:14. Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat
he: "Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva."
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Joh. 7:40. Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: "Tämä on
totisesti se profeetta."
Mark. 6:15. Mutta toiset sanoivat: "Se on Elias"; toiset taas sanoivat: "Se on
profeetta, niinkuin joku muukin profeetoista."
Matt. 21:10,11,46. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja
sanoi: "Kuka tämä on?" Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean
Nasaretista." … Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa,
koska se piti häntä profeettana.
“Jo toista tuhatta vuotta oli Juudan kansa odottanut luvatun Vapahtajan tuloa. He
olivat kiinnittäneet palavimmat toiveensa tähän tapahtumaan. Tuhannen vuoden
aikana he olivat vaalineet hänen nimeään...” PK. s. 493.
“Jerusalemin hallitusmiehet ovat saaneet tiedon, että Jeesus lähestyy kaupunkia
suuren kansanjoukon saattamana. Mutta heillä ei ole mitään tervetuliaistoivotusta
Jumalan Pojalle. Pelokkaina he menevät Häntä vastaan toivoen kansanjoukon
hajoavan. Kun kulkue on laskeutumaisillaan Öljymäeltä, pysäyttävät hallitusmiehet
sen. He tiedustelevat, mikä on tuon äänekkään riemun syynä. Heidän kysymykseensä:
»Kuka tämä on?» vastaavat opetuslapset innoituksen hengen täyttäminä.
Kaunopuheisesti he toistavat Kristusta koskevia ennustuksia...” AT. s. 553.
Jotkut opetuslapset tunnistivat Jeesuksen Profeetaksi
5. Kuka viittasi tähän ihmeelliseen ennustukseen ja osoitti sen täyttymystä
Jeesuksen pyhässä Henkilössä?
Apt. 7:37. Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille: 'Profeetan, minun
kaltaiseni, Jumala on teille herättävä teidän veljienne joukosta.'
Joh. 1:45. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen,
josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan,
Nasaretista."
Luuk. 24:18,19,27. Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi hänelle:
"Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä
päivinä on tapahtunut?" Hän sanoi heille: "Mitä?" Niin he sanoivat hänelle: "Sitä,
mikä tapahtui Jeesukselle, Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja
sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä, … Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista
profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.
“Eivätkö opetuslapset olleet kuulleet näiden raamatunkohtien selitystä Mestarinsa
huulilta, kun Hän oli heidän kanssaan? Mutta kuinka vähän he ymmärsivät niitä!
Kuinka vakuuttava niiden merkitys on nyt!
Kuinka hätkähdyttävä niiden
toteutuminen! Totuudet, joita he olivat vain hämärästi ymmärtäneet, olivat nyt
paljastettuina kirkkaassa valossa. Ne asiat, joista Hän oli puhunut, olivat täyttyneet.
Usko alkaa elpyä. Heidän sydämensä sykkii voimakkaalla ja uudistetulla toivolla,
kun he kuuntelevat innokkaina tuntemattoman matkaseuralaisensa selviä,
yksinkertaisia sanoja. He ovat hämmästyneitä huomatessaan, että heidän taakkojen
kuormittamat sydämensä saavat valoa; ja kun he ajattelevat Jeesusta, kaikkea, mitä
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Hän heille merkitsi, Hänen kärsimyksiään, heidän kyyneleensä valuvat vuolaina.
Heidän luottamuksensa ei ollut turha. Hän oli kaikki, ja vielä enemmänkin, kuin mitä
he uskoivat.” Signs of the Times, January 20, 1888.
Jeesus puhuu itsestään
6. Oliko Jeesus tietoinen siitä, että Hän oli profeetta?
Matt. 13:57,58. Ja he loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei ole
profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan." Ja heidän
epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa.
Luuk. 13:33. Kuitenkin minun pitää vaeltaman tänään ja huomenna ja ylihuomenna,
sillä ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa.
Nasaret oli paikka, jossa Jeesus kasvoi, ja Hänen perheensä oli tunnettu ihmisten
keskuudessa. Asukkaat kuulivat, mitä Hän oli tehnyt muualla; ja kuunneltuaan
Hänen opetustaan synagogassa, sen sijaa että olisivat avanneet sydämensä Hänen
sanoilleen, he alkoivat esittää epäilyksiä ja vastalauseita. Koska Hänellä oli alhainen
syntyperä, he ihmettelivät, mistä Hän oli saanut tietonsa. Kun he eivät ajatelleet, että
Hän voisi olla Jumalan sanansaattaja, soveltaen ilmaisua: 'Ei kukaan ole profeetta
omalla maallaan', Jeesus todisti, että Hän piti itseään profeettana. Kuinka erilainen
Nasaretin asukkaiden kokemus olisikaan ollut, jos he olisivat pitäneet Häntä edes
profeettana!
Kuunnelkaamme Profeettaa
7. Kuinka apostoli Pietari sovelsi viidennen Mooseksen kirjan 18. lukua? Jos
me todella tunnistamme, että Jeesus on Profeetta, minä me pidämme Hänen
opetuksiaan?
Apt. 3:22-24. Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala
on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.
Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.' Ja
kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat
myös ennustaneet näitä päiviä.
“Kristus toi meidän maailmaamme varman tiedon Jumalasta, ja kaikille, jotka ottivat
vastaan Hänen sanansa ja tottelivat sitä, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi.
Hän tuli taivaasta Jumalan tyköä meidän maailmaamme antamaan opetusta kaikessa,
mikä meidän on oleellista tietää taivasmatkalla. Hänelle totuus oli aina läsnä olevaa,
itsestään selvää todellisuutta; Hän ei ilmaissut mitään aavistuksia, Hän ei toiminut
mielialojen, huomautusten tai mielipiteiden mukaan, vaan esitti kestävää, pelastavaa
totuutta.” Fundamentals of Christian Education, pp. 405, 406.
Lisätutkisteluksi
“Totuus, pelastava totuus, ei milloinkaan heikentynyt Hänen kielessään, ei kärsinyt
Hänen käsissään, vaan se kesti selvänä ja kirkkaana moraalisen pimeyden keskellä,
joka vallitsi meidän maailmassamme. Sitä työtä varten Hän jätti taivaan salit. Hän
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sanoi itsestään: 'Sen tähden minä olen tullut maailmaan, että minä todistan
totuudesta.' Totuus tuli Hänen huuliltaan raikkaana ja voimallisena, kuin uutena
ilmestyksenä. Hän oli tie, totuus ja elämä. Hänen elämänsä, joka annettiin tämän
syntisen maailman puolesta, oli täynnä vakavuutta ja tuloksia; sillä Hänen työnsä oli
pelastaa kadotukseen joutuvia sieluja. Hän tuli olemaan todellinen Valkeus, joka
loistaa taikauskon ja erheen moraalisen pimeyden keskellä, josta taivaasta kuulunut
ääni julisti: 'Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt'...
'Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille
herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on
tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.'
Fundamentals of Christian Education, p. 405.
*****
11
Sapattina 9. syyskuuta 2017

Ylipaimen
“Niinpä Kristusta verrataan paimeneen, kun kyseessä on hänen suhteensa kansaansa.
Syntiinlankeemuksen jälkeen hän näki lampaidensa kulkevan tuhoaan kohti synnin
pimeillä teillä. Pelastaakseen nämä harhailevat hän luopui Isänsä huoneen kunniasta
ja loistosta. Hän sanoo: »Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin,
haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa; — — minä tahdon vapauttaa lampaani,
etteivät ne enää jää ryöstettäviksi; eivätkä metsän pedot heitä syö» (Hes. 34: 16,
22,28). Äänellään hän kutsuu heitä hoiviinsa … Väsymättä hän huolehtii
laumastaan.” PP. s. 170.
Erityistä huolenpitoa kansalle
1. Mitä erityistä huolenpitoa Herra haluaa tarjota kansalleen? Mitkä ovat
hyvän paimenen tuntomerkit?
Jes. 40:11. Niinkuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa
ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita.
Hes. 34:23. Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani
Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa.
“Sitä huolenpitoa, jota alipaimen antaa laumansa karitsoille, kuvaa hyvin kuva, jonka
olen nähnyt esittävän Hyvää Paimenta. Paimen kulkee edellä, ja lauma seuraa tiiviisti
perässä. Paimen kantaa käsivarsillaan avutonta karitsaa, kun sen emo kulkee
luottavaisena vierellä. Jesaja sanoo Kristuksen työstä: 'Niin kuin paimen hän kaitsee
laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee
imettäviä lampaita.' Jes. 40:11. Karitsat tarvitsevat enemmän kuin päivittäisen
ruokansa. Ne tarvitsevat suojaa, ja niitä pitää kaita koko ajan hellästi. Jos yksi niistä
joutuu harhaan, se täytyy etsiä. Se on kaunis kuvaus, joka esittää hyvin sitä
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rakastavaa palvelusta, jota Kristuksen lauman alipaimenten tulee tehdä niille, jotka
heille on uskottu.” Gospel Workers, p. 211.
2. Kuka on Hyvä Paimen? Miten me tunnistamme lauman oikean paimenen?
Joh. 10:11,14. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten
edestä… Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat
minut,
“Kristus, kaikkien saarnaajien suuri esimerkki, vertaa itseään paimeneen. 'Minä olen
hyvä paimen', Hän julistaa; 'Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.... Minä
olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut, niin kuin
Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.' Joh.
10:11,14,15. Niin kuin maallinen paimen tuntee lampaansa, niin jumalallinen
Paimenkin tuntee laumansa, joka on hajotettuna maailmassa. 'Niin, te olette minun
lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset; minä olen teidän Jumalanne, sanoo
Herra, Herra.' Hes. 34:31.” Gospel Workers, p. 181.
Kadotettu ilman Häntä
3. Ilman Paimenen huolenpitoa, mitä meille tapahtuisi tässä maailmassa, joka
on täynnä sokeutta ja hämmennystä?
Jes. 53:6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi
omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
1. Piet. 2:25. Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette
palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö.
“Kun kaikki toivo oli menetetty Aadamin ja Eevan osalta rikkomuksen ja synnin
seurauksena, … Kristus antoi itsensä koko maailman syntiuhriksi. … Kristus tuli
ihmisen takaajaksi ja vakuudeksi. Hään antaisi henkensä maailman edestä, mitä
kuvaa eksynyt lammas, joka on harhaillut pois laumastaan, jonka syyllisyys ja
avuttomuus esti sitä palaamasta. 'Siinä on rakkaus -- ei siinä, että me olemme
rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa
meidän syntiemme sovitukseksi.' 'Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin
lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä
kaikkien meidän syntivelkamme.' Kaikki Jumalan pojat ja tyttäret, joiden sydämessä
Vapahtaja asuu, toimivat kuin Kristus. Jokainen sielu, jossa Vapahtaja ei asu, ilmaisee
epäkristillisyyttä luonteessaan. Siellä rakkautta ei vaalita eikä panna käytäntöön.”
Fundamentals of Christian Education, pp. 283, 284.
Halukas tekemään kaikkensa
4. Mikä on mahdollista eksyneelle lampaalle Hänen suuren rakkautensa
tähden? Mitä todellinen Paimen on tehnyt jokaisen lampaan edestä, vaikka
se on vaatinut äärimmäisiä ponnistuksia ja etsimistä?
Luuk. 15:4,5. "Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö
hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää erämaahan ja mene etsimään
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kadonnutta, kunnes hän sen löytää? Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa
iloiten.
Joh. 10:15. niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni
lammasten edestä.
Matt. 18:11-14. Sillä Ihmisen Poika on tullut pelastamaan sitä, mikä on kadonnut.
Mitä arvelette? Jos jollakin ihmisellä on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän
jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää vuorille ja mene etsimään eksynyttä? Ja jos
hän sen löytää, totisesti minä sanon teille: hän iloitsee enemmän siitä kuin niistä
yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä, jotka eivät olleet eksyneet. Niin ei myöskään
teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi
kadotukseen.
“Jeesus Kristus on ottanut sen paikan, joka tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on
kadonnut, ja Hän on arvostanut tätä maailmaa niin paljon, että Hän kuoli
lunastaakseen sen, tuodakseen takaisin yhden eksyneen lampaan laumaansa. Jeesus
on antanut kalliin henkensä, henkilökohtaisen huomionsa vähäisimmälle Jumalan
pienimmistä; ja voimakkaat enkelit ympäröivät niitä, jotka pelkäävät Jumalaa.
Pysykäämme siis suojassa, älkäämme koskaan antako yhdenkään halveksivat
ajatuksen nousta mieliimme ketään Jumalan vähäisintä kohtaan. Meidän tulee katsoa
hellästi eksyviin ja puhua rohkaisevia sanoja langenneille, ja varoa tekemästä mitään
epäviisasta, jolla saattaisimme kääntää heidät pois säälivästä Vapahtajasta.” Lift Him
Up, p. 209.
Johdattaa reheville laitumille
5. Mitä lampailla, jotka seuraavat uskollisesti hyvää Paimenta, on runsaasti?
Mitä erityistä huomiota Hän osoittaa pienille karitsoille?
Ps. 23:1,2. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut
johdattaa.
Joh. 10:9. Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja
hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.
Jes. 40:11. Niinkuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa
ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita.
“Jeesus on hyvä Paimen. Hänen seuraajansa ovat Hänen kaitsemansa lauma. Paimen
on aina laumansa luona puolustamassa sitä, pitämässä sudet loitolla, etsimässä
eksyneitä lampaita ja kantamassa niitä takaisin laumaan, johtamassa sitä vehreille
laitumille ja elävien vetten äärelle.” Lift Him Up, p. 215.
“Jeesus oli se hyvä paimen, jolle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen
ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Hän on
voimakkaampi kuin varas ja rosvo, joka ei tule ovesta, vaan kiipeää muualta... Kristus
esitteli itsensä ainoana, jolla on edellytykset olla hyvä paimen.” Lift Him Up, p. 197.
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Erityistä huomiota sairaille ja loukkaantuneille
6. Antaako suuri Paimen aikaa, huomiota ja huolenpitoa niille, jotka ovat
huolten vaivaamia, loukkaantuneita, heikkoja ja sairaita?
Hes. 34:16. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet
sitoa, heikkoja vahvistaa; mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä
niin, kuin oikein on.
Miika 4:6,7. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä tahdon koota ontuvat ja kerätä
hajalleen-ajetut ja ne, joille minä olin tuottanut onnettomuutta. Minä teen ontuvista
talteenjäävät ja kauasjoutuneista väkevän kansan. Ja Herra on oleva heidän
kuninkaansa Siionin vuorella siitä alkaen ja iankaikkisesti.
“Kristus sovelsi nämä ennustukset itseensä ja osoitti vastakohdan oman luonteensa ja
Israelin johtajien luonteen välillä. Fariseukset olivat juuri karkottaneet yhden
joukostaan, koska hän uskalsi todistaa Kristuksen voimasta. He olivat erottaneet
luotaan sielun, jota Hyvä Paimen veti luokseen. Täten he olivat osoittautuneet
tietämättömiksi heille uskotusta tehtävästä ja arvottomiksi olemaan lauman
paimenina. Nyt Jeesus esitti heille, mikä vastakohta on heidän ja Hyvän Paimenen
välillä, ja Hän viittasi itseensä Herran lauman hyvänä hoitajana. Mutta sitä ennen
Hän puhui itsestään toisen vertauskuvan muodossa.” AT. s. 460.
Ylipaimen antaa iankaikkisen elämän
7. Kun tarkastelemme Hänen suurta rakkauttaan sieluja kohtaan, miksi
meidän sielujemme Mestaria kutsutaan? Mitä Hän tuo mukanaan, kun Hän
tulee kirkkaudessaan?
Hebr. 13:20. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka
iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme
Jeesuksen,
1. Piet. 5:4. niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman
seppeleen.
Joh. 10:28. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä
kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.
“Jeesus oli se hyvä paimen, jolle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen
ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Hän on
voimakkaampi kuin varas ja rosvo, joka ei tule ovesta, vaan kiipeää muualta...
Kristus esitteli itsensä ainoana, jolla on edellytykset olla hyvä paimen. Häntä
kuvataan Ylipaimeneksi... Häntä kutsutaan myös suureksi lammasten Paimeneksi
'Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton
veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, hän
tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa,
ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta;
hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti.'” Signs of the Times, December 4, 1893; Lift
Him Up, p. 197.
“Kristus vaatii, … että näillä paimenilla on sama mielenkiinto Hänen lampaitaan
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kohtaan, jota Hän on aina ilmaissut, ja että heillä on sama velvollisuus siitä taakasta,
jonka Hän on heille uskonut... Jos he seuraavat Hänen itsensä kieltävää esimerkkiään,
lauma menestyy Heidän huolenpidossaan... He tekevät jatkuvasti työtä lauman
hyvinvoinnin eteen.” (Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 122-124) Lift Him Up, p. 196.
Lisätutkisteluksi
“Saman kuvauksen profeetta Jesaja oli soveltanut Messiaan tehtävään seuraavissa
lohdullisissa sanoissaan: »Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja;
korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää,
sano Juudan kaupungeille: 'Katso, teidän Jumalanne!' . . . Niin kuin paimen Hän
kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään.» Jes. 40:9
— 11. Daavid oli laulanut: »Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.» Ps.
23: 1. Ja Pyhä Henki oli julistanut Hesekielin välityksellä: »Ja minä herätän heille
yhden paimenen heitä kaitsemaan . . . Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda
takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa .. . Ja minä teen heidän kanssansa
rauhan liiton . . . Eivätkä he enää ole pakanain ryöstettävinä, . . . vaan he asuvat
turvassa, kenenkään pelottelematta.» Hes. 34:23, 16, 25, 28.” AT. s. 459,460.
*****
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Kristuksen sovituksen riittävyys
“Tässä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, elävän Jumalan, ja Jeesuksen
Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt'. Kaikki muu tieto on arvotonta sen rinnalla,
että Kristus asuu sydämessä ja on nivoutunut kiintymykseemme. Meidän Herramme
suunnitteli, että Hänen seurakuntansa heijastaisi maailmalle sitä täytetyttä ja
riittävyyttä, mitä me olemme Hänestä löytäneet. Hänen lapsensa saavat iloa
korkeammasta lähteestä, kuin mitä maailma voi ymmärtää; ja kun he jatkuvasti
saavat Jumalan runsaudesta hengellisiä ja ajallisia lahjoja, heidän tulee esittää
maailmalle Kristuksen rakkautta ja hyvyyttä.” Review and Herald, December 11,
1888
Vapahtaja
1. Kuinka Herran enkeli kuvasi Jeesuksen sovitustyötä katuvan hyväksi? Mikä
oli välttämätöntä, ennen kuin Hän saattoi pestä pois kansan synnit?
Matt. 1:21. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus,
sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."
Hebr. 2:17. Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä
tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä,
sovittaakseen kansan synnit.
“Meidän tulisi keskittyä Raamattuun, ajatellen raittiisti ja vilpittömästi niitä asioita,
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jotka kuuluvat meidän iankaikkiseen pelastukseemme. Jeesuksen ääretön armo ja
rakkaus, uhri, joka annettiin meidän vuoksemme, saa aikaan mitä vakavinta ja
juhlallisinta vastakaikua. Meidän tulisi tutkistella rakkaan Lunastajamme ja
Välittäjämme luonnetta. Meidän tulisi pyrkiä ymmärtämään pelastussuunnitelman
merkitystä. Meidän tulisi keskittyä Hänen tehtäväänsä, kun Hän tuli pelastamaan
kansaansa heidän synneistään. Kun jatkuvasti mietimme taivaallisia asioita, meidän
uskomme ja rakkautemme kasvaa vahvemmaksi. Meidän rukouksemme tulevat
enemmän ja enemmän Jumalan hyväksymiksi, koska niissä on enemmän ja enemmän
uskoa ja rakkautta. Ne ovat älykkäämpiä ja palavampia. Luottamus Jeesukseen
lisääntyy jatkuvasti, ja teillä on jokapäiväinen, elävä kokemus Kristuksen voimasta,
joka pelastaa kaikki, jotka tulevat Jumalan tykö Hänen kauttaan...” Our High
Calling, p. 113.
Hänet, joka ei synnistä mitään tiennyt, tehtiin synniksi ihmisten tähden
2. Vaikka Jeesus oli viaton ja pyhä, mitä Hän otti päällensä sovittaakseen
ihmisen synnit ja pelastaakseen hänet tuomiolta? Mitä Hän antaisi
pestäkseen ihmisen synnit pois?
2. Kor. 5:21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että
me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.
Hebr. 9:28. samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on
toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.
Jes. 53:11,12. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi.
Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet,
sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sentähden minä jaan hänelle osan suurten
joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi
kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja
hän rukoili pahantekijäin puolesta.
“Vaikka Hän vihasi syntiä suuresti, Hän kuitenkin otti sielulleen koko maailman
synnit. Viattomana Hän kesti syyllisen ihmiset rangaistuksen. Viaton, mutta tarjosi
itsensä rikkomuksen tekijäin korvaukseksi. Jokaisen synnin syyllisyys puristi
painollaan maailman Lunastajan jumalallista sielua. Jokaisen Aadamin pojan ja
tyttären pahat ajatukset, pahat sanat ja pahat teot vaativat korvausta Häneltä, sillä
Hän oli tullut ihmisen korvaajaksi. Mutta synnin syyllisyys ei ollut Hänen omaansa,
Hänen sielunsa oli rikki revitty ihmisten rikkomusten tähden, ja Hänet, joka ei
synnistä mitään tiennyt, tehtiin synniksi meidän tähtemme, jotta meistä tulisi
vanhurskaita Hänessä.” Selected Messages, Book 1, p. 321.
Haavoitettu meidän rikkomustemme tähden
3. Mitä kärsimyksiä Vapahtaja kesti sovittaakseen ihmisen synnit?
Jes. 53:4,5,10. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme
hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja
vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu
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meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha
olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. … Mutta Herra näki hyväksi
runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi,
saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.
“Juutalaiset uskoivat yleisesti, että synti sai rangaistuksensa tässä elämässä. Jokaista
sairautta pidettiin joko sairaan tai hänen vanhempaansa pahanteon rangaistuksena. On
totta, että kaikki kärsimykset johtuivat Jumalan lain rikkomisesta, mutta tämä totuus
oli tulkittu väärin … Tästä johtui, että sellaisella, jota oli kohdannut jokin suuri
onnettomuus tai ahdistus, oli lisäksi kannettavana se taakka, että häntä pidettiin
suurena syntisenä. Näin juutalaiset vähitellen valmistuivat kieltämään Jeesuksen. He
pitivät Häntä , »joka kantoi meidän sairautemme ja sälytti päällensä meidän
kipumme», »rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana», ja he peittivät Häneltä
kasvonsa. Jes. 53: 4, 3.” AT. s. 453.
“Minun sieluni huudon pitää olla... Anna minun nähdä Hänet auttajanani, tuskien
Miehenä. Sinun, Herra, täytyy olla minun auttajani. Sinä olit haavoitettu minun
rikkomusteni tähden, runneltu minun pahain tekojeni tähden, … ja sinun haavaisi
kautta minä olen parannettu.” Lift Him Up, p. 110.
Lunastus kallisarvoisen veren kautta
4. Voidaanko Jumalan Pojan kallisarvoisen veren ja hengen arvoa mitata?
Lunastettiinko ihminen jollain katoavaisella, kuten rahalla tai materiaalisella
omaisuudella?
1. Piet. 1:18,19. tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä
kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla
verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,
Hebr. 9:13,14. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle
vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri,
hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle,
puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!
“Kaikki ihmiset ovat ostetut näin äärettömän kalliisti. Tyhjentämällä koko taivaan
aarteiston tähän maailmaan ja antamalla meille Kristuksessa koko taivaan Jumala on
ostanut jokaisen ihmisolennon tahdon, tunteet, ajatusmaailman ja sielunelämän.
Kaikki ihmiset ovat Herran omaisuutta, olkoot he sitten uskovaisia tai uskomattomia.
Kaikkia kutsutaan palvelemaan häntä, ja siitä, miten he suhtautuvat tähän
kehotukseen, joutuvat kaikki vastaamaan suuren tuomion päivänä.” KV. s. 238.
“Teidän tulisi tietää, että ette ole itsenne omat vaan Hänen, joka osti teidät
äärettömällä hinnalla, ja että ette ole ainoastaan sidotut vaan lujasti päättäneet
kirkastaa Häntä ruumiissanne ja hengessänne, jotka ovat Jumalan. Saakoon näin suuri
rakkaus teidät tunnustamaan Kristusta, ei vain huulilla vaan elämällä, jotta kantaisitte
hedelmää Jumalan kunniaksi.” Christ Triumphant, p. 90.
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Antaen oman henkensä
5. Vanhan Testamentin aikaan syntinen toi ja uhrasi eläimen uhrina, mutta
millainen oli historian suurin uhri?
Matt. 20;28. niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja
antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."
Joh. 10:15. niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni
lammasten edestä.
1. Tim. 2:6. joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava
aikanansa,
“Siten Kristuskin, omassa tahrattomassa vanhurskaudessaan, vuodatettuaan
kallisarvoisen verensä, menee kaikkein pyhimpään puhdistamaan pyhäkön, ja
purppuravirta sovittaa ihmisen.” The Faith I Live By, p. 200.
“Kun ylimmäinen pappi pirskottaa verta armoistuimelle, suitsukkeen tuoksu nousee
Jumalan tykö niin että, kun me tunnustamme syntimme ja anomme Kristuksen
sovittavan veren palvelusta, meidän rukouksemme nousevat taivaaseen, höystettynä
Vapahtajan ansioilla. Meidän arvottomuudestamme huolimatta saamme muistaa, että
on Yksi, joka voi ottaa pois synnin ja on halukas pelastamaan syntisen. Omalla
verellään Hän maksoi kaikkien pahantekijäin rangaistuksen. Hän ottaa pois jokaisen
synnin, joka on tunnustettu särjetyin sydämin.”
Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 7, p. 970.
Riittävä sovitus
6. Oliko Jumalan Pojan antamalla uhrilla rajalliset tulokset, kuten oli vanhan
ajan eläinuhreilla? Kuinka kauas Jeesuksen hankkima lunastus ulottuu?
Hebr. 9:11,12. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän
suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei
ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman
verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen
lunastuksen.
“Siunaus on luvattu kaikille, jotka huokaavat. Jos maailmassa ei olisi ollut
huokaamista, Kristus ei olisi voinut ilmaista Jumalan sukulaisuussuhdetta. Synnin
tunnon painamat saavat tietää, anteeksiannon siunauksen, ja saavat syntinsä otetuksi
pois. Jos kukaan ei olisi valittanut, Kristuksen sovitustyön riittävyyttä ei olisi
ymmärretty.” Signs of the Times, August 8, 1895.
“Kristuksen veri on täysin pätevä, mutta siihen on turvauduttava jatkuvasti. Jumala ei
halua, että Hänen palvelijansa uhraavat ainoastaan heille uskottuja varoja Hänen
kunniakseen, vaan Hän toivoo heidän uhraavan oman itsensä Hänen työhönsä. Jos te,
veljeni, olette tulleet itsekkäiksi... silloin olette läpikotaisen veren pirskotuksen
tarpeessa, jotta se vihkisi teidät ja kaiken, mitä teillä on, Jumalalle.” Ta. 1, s. 462.
Katumuksen ja syntien anteeksiannon saarnaaminen Hänen nimessään
7. Kun tarkastellaan koko ihmiskunnalle hankitun lunastuksen suurta arvoa,
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mitä Jumalan uskollinen kansa julistaa maailmalle?
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.
Luuk. 24:46,47. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja
kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien
anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen
Jerusalemista.
Matt. 28:19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
Apt. 20:21. vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta
kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen
Kristukseen.
“Kristus sanoi opetuslapsilleen, että heidän tuli aloittaa työnsä Jerusalemista. Hänen
hämmästyttävä uhrinsa ihmissuvun puolesta oli tapahtunut tuossa kaupungissa. Siellä
hän ihmisyyteen verhottuna oli vaeltanut ja puhunut ihmisten kanssa, ja muutamat
olivat tajunneet, miten lähelle maata taivas oli tullut. Siellä hänet oli tuomittu ja
ristiinnaulittu. Jerusalemissa oli monia, jotka salaa uskoivat Jeesus Nasaretilaisen
olevan Messias, sekä monia pappien ja hallitusmiesten pettämiä. Heille oli
evankeliumi julistettava. Heitä piti kehottaa parannukseen. Se ihmeellinen totuus oli
tehtävä selväksi, että synnit voitiin saada anteeksi vain Jeesuksen kautta. Ja
opetuslasten saarna vaikuttaisi syvimmin juuri nyt, kun viime viikkojen järkyttävät
tapahtumat olivat kuohuttaneet koko Jerusalemia.” ApT. s. 27,28.
Lisätutkisteluksi
Tiitus 2:14: “Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät
vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka
kaikin voimin tekee hyvää.”
“Meidän Vapahtajamme antama uhri oli riittävän arvokas sovittamaan koko
maailman synnit, ja jokainen, joka katuu ja uskossa pakenee tähän turvapaikkaan, saa
varmuuden; siellä he löytävät rauhan syyllisyyden ankarasta painostuksesta ja
vapautuksen syvimmästä tuomiosta. Kristuksen sovitusuhrin ja Hänen välitystyönsä
kautta meidän hyväksemme me voimme tulla sovitetuiksi Jumalan kanssa. Kristuksen
veri on riittävä pesemään pois synnin tahrat.” Signs of the Times, January 20, 1881.
“Kun saadaan ihmiset täydellisemmin käsittämään sen suuren uhrin arvoa, minkä
taivaan Majesteetti antoi kuollessaan ihmisen sijasta, silloin pelastussuunnitelma
tulee korotetuksi. … Tämä maailma näyttää vähäpätöiseltä niistä, jotka oikein
arvostavat ihmisen lunastuksen suurta hintaa, Jumalan rakkaan Pojan kallista verta.
… Kuka voi mitata Kristuksen tuntemaa rakkautta kadonnutta maailmaa kohtaan
Hänen riippuessaan ristillä ja kärsiessään rikollisten ihmisten syntien vuoksi? Se
rakkaus oli mittaamaton, ääretön.” Ta. 1, s. 216.
*****
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Vapahtaja
“Kun me tunnemme yhden puolen Kristuksesta, että Hän on maailman Vapahtaja, se
pitää sisällään enemmän. Meillä täytyy olla henkilökohtainen tieto ja kokemus
Kristuksessa Jeesuksessa, kokemuksellinen tieto Kristuksesta, mitä Hän merkitsee
meille, ja mitä me olemme Kristukselle. Sen kokemuksen jokainen haluaa. Minulla ei
voi olla sitä kenenkään teistä puolesta, eikä teillä voi olla sitä minun puolestani. Sen
työn, joka täytyy tehdä meidän hyväksemme, täytyy tapahtua Jumalan Pyhän Hengen
ilmestymisen kautta ihmissydämissä ja -mielissä. Sydän täytyy puhdistaa ja
pyhittää.” This Day with God, p. 213.
Lupauksia pelastuksesta
1. Minkä ihanan lupauksen Herra antoi vuosisatoja sitten täyttääkseen
ihmissydämet ilolla ja toivolla?
Jes. 49:6. hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa
ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut
pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.
Jes. 56:1. Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet, niiden
löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet; minä olen sanonut kansalle, joka ei ole
otettu minun nimiini: Tässä minä olen, tässä minä olen!
“Jumala on puhunut mitä selvimmin jokaisesta asiasta, joka koskee sielun
pelastusta.” Selected Messages, book 1, p. 162.
“Sanoillaan »Minä olen maailman valkeus» Jeesus julisti itsensä Messiaaksi. Vanha
Simeon oli samassa temppelissä, jossa Kristus nyt itse opetti, sanonut Hänen tulevan
»valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi Israelille». Luuk. 2: 32.
Näissä sanoissa Hän sovellutti Jeesukseen koko Israelin tunteman ennustuksen. Pyhä
Henki oli julistanut profeetta Jesajan välityksellä: »Liian vähäistä on sinulle, joka
olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin
Israelin säilyneet; minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus
maan ääriin asti.» Jes. 49:6. Tämän ennustuksen käsitettiin yleisesti tarkoittavan
Messiasta, ja kun Jeesus sanoi: »Minä olen maailman valkeus», kansan täytyi
huomata, että Hän väitti olevansa se luvattu.” AT. s. 447.
Maailman Lunastaja
2. Kenen kautta Herra suorittaa suuren lunastustyön? Kuinka Jeesus ilmaisi
sen puhuessaan tehtävästään maailmassa?
Luuk. 19:10. sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä
kadonnut on."
Joh. 12:47. Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä
tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan
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maailman.
Joh. 3:17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa,
vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
“Kristus tuli tuomaan pelastuksen jokaisen ihmisen ulottuville. Golgatan ristillä hän
maksoi äärettömän suuren lunastushinnan kadonnen maailman puolesta. Hänen itse
kieltäymyksensä ja uhrautumisensa, hänen epäitsekäs työnsä, hänen nöyrtymisensä
ja ennen kaikkea henkensä uhraaminen todistavat hänen rakkautensa syvyydestä
langennutta ihmistä kohtaan. Hän tuli maan päälle etsimään ja pelastamaan
kadonneita. Hänen toimintansa kohdistui syntisiin - kaiken asteisiin syntisiin
kaikista kielistä ja kansoista. Hän maksoi hinnan kaikkien puolesta lunastaakseen
heidät ja saattaakseen heidät yhteyteensä ja sopusointuun itsensä kanssa. Hän ei
hyljeksinyt suurimpiakaan syntisiä ja eniten hairahtuneita, sillä hän työskenteli
erityisesti niiden hyväksi, jotka eniten tarvitsivat hänen tuomaansa pelastusta. Mitä
enemmän he tarvitsivat uudistusta, sitä suurempaa mielenkiintoa ja myötätuntoa hän
osoitti heitä kohtaan ja sitä hartaammin hän työskenteli heidän hyväkseen. Hänen
avara, rakastava sydämensä tunsi syvintä myötätuntoa niitä kohtaan, joiden tila oli
toivottomin ja jotka eniten tarvitsivat hänen uudistavaa armoaan.” Ta. 2, s. 247.
“Kun Kristus on otettu vastaan henkilökohtaisena Vapahtajana, pelastus tulee
sielulle.” AT.
Lunastettu Hänen verensä kautta
3. Mikä on kultaa ja hopeaa kalliimpaa, minkä kautta me olemme lunastetut?
Ef. 1:7. jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten
anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
1. Piet. 1:18,19. tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä
kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla
verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,
Ilm. 5:9. ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan
ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut
Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista
“Tänään on hänen pelastuksensa päivä. Golgatan ristin valo loistaa nyt kirkkain,
suloisin sätein kirkastaen Jeesusta syntiuhrinamme. Lukiessasi näitä lupauksia, jotka
olen esittänyt sinulle, muista, että ne ovat sanomattoman rakkauden ja säälin
ilmaisuja. Äärettömän Rakkauden sydän lähestyy syntistä rajattomalla myötätunnolla
ja säälillä. 'Meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen'
(Ef. 1:7). Sinun tulee vain uskoa, että Jumala on sinun auttajasi. Hän tahtoo palauttaa
oman kuvansa ihmislapsiin. Kun sinä lähestyt häntä tunnustamalla syntisi tekemällä
parannusta, hänkin lähestyy sinua armolla ja anteeksiantamuksella. Me olemme
Herralle velkaa kaiken, mitä meillä on. Hän on pelastuksemme aikaansaaja.
Ahkeroidessanne pelolla ja vavistuksella pelastuaksenne, 'Jumala on se, joka teissä
vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi'.” Ta. 2,
s. 267.
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Pelastus synnistä
4. Mistä turmiollisesta, kuolettavasta sairaudesta me saamme parannuksen
Jeesuksen Kristuksen lunastavan armon tähden?
Matt. 1:21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus,
sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."
1. Joh. 3:5. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole
syntiä.
“Kristus 'joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta
laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja
ahkeroitsee.' Tiit. 2:14. Hän teki uhristaan niin täydellisen, että Hänen armonsa
kautta jokainen voi saavuttaa täydellisyyden mittapuun. Niistä, jotka saavat Hänen
armonsa ja seuraavat Hänen esimerkkiään, kirjoitetaan elämän kirjaan: 'Täydellinen
Hänessä - ilman tahraa ja ryppyä'.” In Heavenly Places, p. 7.
“Jeesuksen ääretön armo ja rakkaus, uhri, joka annettiin meidän hyväksemme, saa
aikaan mitä vakavinta ja juhlallisinta vastakaikua. Meidän tulisi tutkistella
Lunastajamme ja Välittäjämme luonnetta. Meidän tulisi pyrkiä ymmärtämään
pelastussuunnitelman merkitystä. Meidän tulisi syvästi ajatella Hänen tehtäväänsä,
joka tuli pelastamaan kansaansa heidän synneistään. Tarkastelemalla jatkuvasti
taivaallisia asioita meidän uskomme ja rakkautemme kasvaa voimakkaammaksi.”
Mind, Character, and Personality, vol. 2,p. 406.
Vapaa tuomiosta
5. Huolimatta kaikista erehdyksistä ja synneistä, joita teemme elämässämme,
mistä Herra vapauttaa meidät suuressa armossaan?
Room. 8:1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa
Jeesuksessa ovat.
Joh. 5:24. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo
häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu
tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.
“Jokaisen etuoikeutena on elää niin, että hänen osakseen tulee Jumalan
hyväksyminen ja siunaus. Taivaallisen Isämme tahto ei ole, että me olisimme aina
tuomion alla ja pimeydessä. Jos kulkee pää kumarassa, sydän täynnä omaan minään
kohdistuvia ajatuksia, ei se ole todistus tosi nöyryydestä. Me voimme mennä
Jeesuksen luo ja tulla puhdistetuiksi, niin että voimme seistä lain edessä ilman häpeää
ja omantunnon tuskaa. »Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka
Kristuksessa Jeesuksessa ovat.» Room. 8: 1.” AT. s. 471.
Pelastettu kuolemasta
6. Synnin tahrasta ja sitä seuraavasta tuomiosta huolimatta, mistä pelottavasta
lopusta Herra vapauttaa jokaisen yksilön, joka tulee Hänen tykönsä?
Ps. 49:15. Kuin lammaslauma heidät viedään tuonelaan, kuolema heitä kaitsee, jo
huomenna oikeamieliset astuvat heidän ylitsensä; tuonela kalvaa heidän hahmoansa,
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eikä heillä ole asuntoa.
Hoos. 13:14. Tuonelan kädestä minä heidät päästän, kuolemasta minä heidät
lunastan. Missä on sinun ruttosi, kuolema, missä sinun surmasi, tuonela? Katumus
on peitetty minun silmiltäni.
1. Kor. 15:54,55. 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?"
“Kristus vaatii kaikkia niitä itselleen, jotka uskovat Hänen nimeensä. Kristuksen
Hengen elävöittävä voima asumassa kuolevaisessa ruumiissa sitoo jokaisen uskovan
sielun Jeesukseen Kristukseen. Ne, jotka uskovat Jeesukseen, pyhitetään Hänen
sydämeensä; sillä heidän elämänsä on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. …
Mikä kunniakas aamu ylösnousemuksen aamu tuleekaan olemaan! Mikä ihana
näkymä tuleekaan avautumaan, kun Kristus tulee Häneen uskovien ihailemana!
Kaikki, jotka ovat olleet osallisia Hänen nöyryytyksestään ja kärsimyksistään, ovat
osallisia Hänen kanssaan Hänen kunniastaan. Kristuksen ylösnousemuksen kautta
jokainen uskova, joka nukkuu Jeesuksessa, tulee vankilastaan voittoriemuun.
Ylösnousseet pyhät huudahtavat: 'Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä
on sinun otasi?' 1. Kor. 15:55.... Jeesus Kristus on voittanut kuoleman ja katkonut
haudan kahleet, ja kaikki, jotka nukkuvat haudassaan, jakavat voiton, he tulevat
haudoistaan, niin kuin Voittaja teki.” Selected Messages, book 2, pp. 271, 272.
Hän tulee takaisin ja pelastaa lapsensa
7. Kun näkyvissä on kaikki nämä siunaukset, mihin ihanaan tapahtumaan
jokainen Jumalan lapsi suuntaa huomionsa ja toivonsa?
Jes. 25:9. Ja sinä päivänä sanotaan: "Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me
odotimme meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota me odotimme: iloitkaamme ja
riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi."
Joh. 10:10, loppuosa, 28. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja
tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. … ja he
eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.
“Jeesus tulee... Isänsä kirkkaudessa kaikkien pyhien enkeleiden seuratessa Häntä
matkalla maan päälle. Koko taivas tyhjenee enkeleistä. Odottavat pyhät etsivät Häntä
katseellaan taivaalta, niin kuin Galilean miehet aikoinaan Hänen astuessaan
taivaaseen Öljymäeltä. Sitten vain ne, jotka ovat pyhiä, jotka ovat seuranneet täysin
sävyisää Esimerkkiä, huudahtavat iloiten katsoessaan Häntä: 'Katso, tässä on meidän
Jumalamme jota me odotimme meitä pelastamaan.'
Ja heidät muutetaan
'silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa,' joka herättää nukkuvat pyhät ja
kutsuu heidät heidän tomuvuoteiltaan puettuina kuolemattomuuteen, huutaen voitto!
voitto! kuolemasta ja haudasta.” Sons and Daughters of God, p. 360.
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Lisätutkisteluksi
“Me emme voi ansaita pelastusta, mutta meidän tulee pyrkiä siihen yhtä innokkaasti
ja kestävästi, vaikka joutuisimme hylkäämään kaiken maailmassa sen hyväksi.”
Christ’s Object Lessons, p. 117.
“Mikä kuvaus tässä onkaan annettu! 'Minun pelastukseni on lähellä' - se suuri
pelastus, joka on saavutettu Jeesuksen Kristuksen kautta jokaiselle sielulle, pelastus,
jota profeetat ovat tarkoin tutkineet ja etsineet ahkerasti. Meidän Herramme tulee
pian meidän tykömme armossa ja myötätunnossa ja rakkaudessa. Meidän täytyy
mennä eteenpäin ottamaan Hänet vastaan tervetulleena vieraana.” Loma Linda
Messages, p. 87.
“Mitä enemmän me tutkimme Kristuksen luonnetta ja mitä enemmän koemme Hänen
pelastavaa voimaansa, sen paremmin ymmärrämme oman heikkoutemme ja
epätäydellisyytemme, ja sitä kiinteämmin katsomme Häneen voimanamme ja
Lunastajanamme. Meillä ei ole voimaa itsessämme puhdistaa sielumme temppeliä
saastasta, mutta kun kadumme Jumalaa kohtaan tekemiämme syntejä ja etsimme
anteeksiantoa Kristuksen ansioiden kautta, Hän antaa meille uskoa, joka toimii
rakkauden kautta ja puhdistaa sydämen. Uskon kautta Kristukseen ja kuuliaisuuden
kautta Jumalan lakia kohtaan meidät pyhitetään ja meidät tehdään soveliaiksi pyhien
enkelien ja valkopukuisten lunastettujen seuraan kirkkauden valtakunnassa.” The
Sanctified Life, p. 83.
*****
14
Sapattina 30. syyskuuta 2017

Jumala Kristuksessa, sovittaen maailman itsensä
kanssa
“Ihminen, joka on turmellut Jumalan kuvan sielussaan huonolla elämällä, ei saa
aikaan inhimillisillä ponnisteluilla radikaalia muutosta itsessään. Hänen täytyy ottaa
vastaan evankeliumin tarjous; hänen täytyy tulla sovitetuksi Jumalan kanssa lain
kuuliaisuuden kautta ja uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Hänen elämäänsä täytyy
tästä lähtien hallita uuden periaatteen. Katumuksen, uskon ja hyvien tekojen kautta
hän voi kehittää ja saattaa täydelliseksi vanhurskaan luonteen ja vaatia Kristuksen
ansioiden kautta Jumalan lapsen etuoikeuksia. Jumalallisen totuuden periaatteet,
jotka vastaanotetaan ja joita vaalitaan sydämessä, nostavat meidät niin korkealle
moraaliselle tasolle, jota emme osanneet ajatellakaan saavuttavamme.” Testimonies
for the Church, vol. 4, p. 294.
Jumalan viholliset ja vihaajat
1. Kuinka Raamattu kuvailee ihmisen kääntymätöntä tilaa suhteessa
Jumalaan?
Jer. 5:23. Mutta tällä kansalla on uppiniskainen ja tottelematon sydän; he ovat
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poikenneet ja menneet pois.
Room. 1:30. ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia,
väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
Room. 5:10, alkuosa. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia,
tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta,
“Koko ihmisperhe on rikkonut Jumalan lakia vastaan, ja lainrikkojana ihminen on
toivottomasti tuhon oma; sillä hän on Jumalan vihollinen, omaamatta voimaa tehdä
hyvää. ' sen tähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu
Jumalan lain alle, eikä se voikaan.' Room. (7.8). Kun ihminen katsoo moraaliseen
peiliin - Jumalan pyhään lakiin - hän näkee itsensä syntisenä ja on vakuuttunut
huonosta tilastaan ja toivottamasta tuomiostaan lain rangaistuksen alla. Mutta häntä ei
ole jätetty tähän toivottomaan tilaan, johon synti on hänet saattanut; sillä Jumalan
kaltainen uhrasi henkensä Golgatalla juuri pelastaakseen lainrikkojan perikadosta.
'Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.' Room.
3:16.” Selected Messages, book 1,p. 321.
Suurin uhri
2. Mitä erityistä tapahtui, kun me vielä olimme syntisiä, kapinallisia ja Jumalan
vihollisia?
Room. 5:8,10. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus,
kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme…. Sillä jos me silloin, kun
vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen
Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta
nyt, kun olemme sovitetut;
“Jeesus oli taivaan Majesteetti, enkelien, jotka iloiten tekivät Hänen tahtonsa,
rakastama johtaja. Hän oli yhtä Jumalan kanssa, 'Isän helmassa' (Joh. 1:18), ja
kuitenkaan Hän ei halunnut olla Jumalan vertainen, kun ihminen oli kadotettu syntiin
ja kurjuuteen. Hän astui alas valtaistuimeltaan, jätti kruununsa ja kuninkaallisen
valtikkansa ja verhosi jumalisuutensa inhimillisyyteen. Hän nöyryytti itsensä ristin
kuolemaan asti, jotta ihminen voittaisin kohottaa Hänen kanssaan valtaistuimelle.
Hänessä meillä on täydellinen, ääretön uhri, voimallinen Vapahtaja, joka pystyy
pelastamaan kaikki, jotka tulevat Jumalan tykö Hänen kauttaan. Rakkaudessa Hän
tulee ilmaisemaan Isän, sovittamaan ihmisen Jumalan kanssa, tekemään hänestä
uuden luomuksen, joka on uudistettu Hänen kuvansa mukaan, joka on hänet tehnyt.”
Selected Messages, book 1,p. 321.
3. Mitä Isä on tehnyt Poikansa kautta ihmiselle?
2. Kor. 5:18, alkuosa. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä
kanssa Kristuksen kautta
Ef. 2:17,18. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille,
jotka lähellä olivat; sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä
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Hengessä Isän tykö.
“Kristus kärsi, jotta uskon kautta Häneen meidän syntimme voitaisiin antaa anteeksi.
Hänestä tuli ihmisen sijainen ja takaaja, Hänen ottaessaan päälleen rangaistuksen,
jotta me, jotka olisimme sen ansainneet, tulisimme vapaiksi ja voisimme palata
Jumalan yhteyteen ristiinnaulitun ja ylösnousseen Vapahtajan ansioiden kautta. Hän
on meidän ainoa toivomme ja pelastuksemme. Hänen uhrinsa kautta me, jotka
olemme koeajalla, olemme toivon vankeja. Meidän tulee ilmaista
maailmankaikkeudelle, langenneelle maailmalle ja lankeamattomille maailmoille,
että Jumalassa on anteeksianto, että Jumalan rakkauden kautta meidät voidaan
sovittaa Jumalan kanssa. Ihminen katuu, hänen sydämensä murtuu, hän uskoo
Kristukseen sovittavana uhrina ja ymmärtää, että Jumala on sovittanut itsensä hänen
kanssaan.” Fundamentals of Christian Education, p. 369.
Sovitus Jumalan kanssa
4. Kuinka Jeesuksen uhri sovittaa ihmisen Jumalan kanssa?
Kol. 1:20-22. ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan
sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että
taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen
vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa
kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina
eteensä,
Ef. 2:13. mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte
kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
“Ilman ristiä ihmisellä ei voisi olla yhteyttä Isän kanssa. Siinä riippuu meidän kaikki
toivomme. Siihen katsomalla kristitty voi mennä eteenpäin voittajan jalanjäljissä;
sillä siitä loistaa Vapahtajan rakkauden valo. Kun syntinen tulee ristin luo ja katsoo
ylös Häneen, joka kuoli pelastaakseen hänet, hän voi kokea täydellistä iloa; sillä
hänen syntinsä on annettu anteeksi. Polvistuen ristin juureen hän on löytänyt
korkeimman paikan, minkä ihminen voi saada. Jumalan tuntemisen kirkkauden valo
on ilmaistu Jeesuksen Kristuksen kasvoilla, ja anteeksiantavat sanat lausuttu: 'Elä,
sinä syyllinen syntinen, elä!'” (Review and Herald, April 29, 1902) Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1133.
“Vaadittiin Hänen verensä ääretön ansio, jotta sovitus saataisiin niille, jotka ottavat
vastaan Hänen rakkautensa ja seuraavat Hänen jalanjälkiään. Ihminen voi saada
anteeksiannon ja rauhan vain Hänen kautta, joka on rakastanut meitä ja joka pesee
meistä pois kaiken synnin omalla verellään.” Signs of the Times, July 6, 1888.
5. Kuinka täydellinen Jeesuksen veri on puhdistamaan ihmisen synnistä ja
sovittamaan hänet Jumalan kanssa?
Ef. 1:10. siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli
yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.
Kol. 1:14,20-22. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, … ja että
Sapattkoululäksyt

60

3 neljännes 2017

hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä
kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka
ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne,
hän nyt on sovittanut
Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja
nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
“Kirjoittaessaan Kolossan seurakunnalle apostoli Paavali sanoo: 'Teidätkin, jotka
ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne,
hän nyt on sovittanut. Vakava, juhlallinen työ tulee tehdä tänä aikana. Tasoa on
nostettava joka paikassa. Jumala on yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on
taivaissa ja mitä on maan päällä.” Manuscript Releases, vol. 21,p. 51.
Sovitus ihmisten kesken
6. Kuinka Jeesuksen uhri sai aikaan yhteyden taivaan ja maan välillä olevan
kuilun yli, ja myös poisti erimielisyydet ihmisten väliltä?
Ef. 2:12-14,16. että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin
kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa
maailmassa;
mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana,
päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki
molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, … ja
yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen
itsensä kautta vihollisuuden.
“Kristus ei tunnustanut mitään erotusta kansallisuuden tai ihmisluokan tai
vakaumuksen perusteella. Kirjanoppineet ja fariseukset halusivat omia taivaan lahjat
paikalliseksi ja kansalliseksi hyödyksi, ja sulkea pois muun Jumalan perheen
kaikkialla maailmassa. Mutta Kristus tuli purkamaan kaikki erottavat muurit. Hän tuli
osoittamaan, että Hänen armon ja rakkauden lahjansa on yhtä rajoittamaton kuin
ilma, valo tai sadekuurot, jotka maata virkistävät. Kristuksen elämä perusti
seurakunnan, jossa ei ole eri yhteiskuntaluokkia, uskonnon, jossa juutalaiset ja
pakanat ovat veljiä keskenään, samanarvoisina Jumalan edessä. Mikään poliittinen
kysymys ei vaikuta Hänen toimintaansa. Hän ei tehnyt eroa lähimmäisten ja
muukalaisten välillä, ystävien ja vihollisten välillä. Hänen sydäntään liikutti sielu,
joka janosi elämän vettä.” Reflecting Christ, p. 27.
Erityinen tehtävä
7. Saatuaan tehtyä niin suuren korjauksen taivaan ja maan välille, minkä
ihanan tehtävän Jeesus Kristus antoi kansalleen?
2. Kor. 5:18-20. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa
Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja
sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän
uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja
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Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa
sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
“Meillä on suuri työ tehtävänämme. Maailmaa täytyy varoittaa. Totuus täytyy
kääntää monille kielille, että kaikki kansat voivat nauttia sen puhtaasta, elämää
antavasta vaikutuksesta. Tämä työ kutsuu toimintaan kaikki kyvyt, jotka Jumala on
meille uskonut - kynän, kirjapainon, äänen, varat ja sielun pyhitetyn kiintymyksen.
Kristus on tehnyt meistä lähettiläitään tehdäkseen tiettäväksi pelastuksen, joka on
annettu ihmislapsille, ja jos me olemme puetut Kristuksen vanhurskauteen ja olemme
täytetyt Hänen Hengellään, me emme voi olla vain rauhassa.” Evangelism, pp. 570,
571.
Lisätutkisteluksi
“Niiden, jotka etsivät Kristuksen sijaisina sieluja sovitettavaksi Jumalan kanssa,
tulisi ilmaista ohjeiden ja esimerkin kautta ehtymätöntä mielenkiintoa sielujen
pelastamiseksi. Heidän vakavuutensa, kestävyytensä, itse kieltäymyksensä ja
uhrihenkensä tulisi olla niin paljon ahkerampaa ja vakavampaa kuin niiden, jotka
varmistavat maallista voittoaan, kuin sielu on maallista rihkamaa arvokkaampi ja
tämä asia maallisia hankkeita ylempi. … Maalliset asiat eivät ole kestäviä, vaikka ne
maksavat niin paljon. Mutta yksi pelastettu sielu loistaa taivaan valtakunnassa halki
ikuisten aikakausien.” Testimonies for the Church, vol. 2,p. 336.
“Ristin kautta me opimme, että meidän taivaallinen Isämme rakastaa meitä
äärettömällä ja iankaikkisella rakkaudella ja vetää meitä puoleensa enemmän kuin
äidin säälivä rakkaus seuraa itsepäistä lasta. Voimmeko ihmetellä, että Paavali julisti:
'Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen rististä'? Myös meidän etuoikeutenamme on kerskata
Golgatan rististä ja antaa itsemme kokonaan Hänelle, joka antoi itsensä meille. Sitten
menemme eteenpäin sen rakkauden valon kanssa, joka loistaa Hänen kasvoiltaan
meidän kasvoihimme, Menemme eteenpäin heijastaen sitä valoa niille, jotka ovat
pimeydessä.” Review and Herald, April 29, 1902) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 5, p. 1133.
*****
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