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Sapattina 7. lokakuuta 2017

Välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä
”On sellaisia, jotka ovat tunteneet Kristuksen armahtavan rakkauden ja jotka todella
haluavat olla Jumalan lapsia, mutta jotka kuitenkin huomaavat luonteensa
vajavaiseksi ja elämänsä vialliseksi ja ovat valmiita epäilemään, onko heidän
sydämensä todella Pyhän Hengen uudistama. Sellaisille sanoisin: Älkää vetäytykö
toivottomina takaisin. Joudumme usein lankeamaan maahan ja itkemään Jeesuksen
jalkain juuressa puutteitamme ja erehdyksiämme, mutta emme saa masentua. Vaikka
sielunvihollinen olisi meidät voittanut, Jumala ei ole työntänyt meitä luotaan, hän ei
ole hylännyt eikä jättänyt meitä. Ei! Kristus on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee
meidän puolestamme.” TKL. s. 54.
Jeesus tekee välitystyötä meidän hyväksemme
1. Päättyikö Jeesuksen työ Hänen maallisen työnsä päättyessä Hänen uhrissaan
Golgatalla, vai jatkuuko se Hänen taivaaseen astumisensa jälkeen aina tähän
päivän saakka? Mitä Jeesus tekee kansansa hyväksi?
Room. 8:34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut,
onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee
meidän edestämme.
”Kristus voisi määrätä enkelinsä vuodattamaan vihanmaljat maailmamme ylle, joka
on täynnä tekopyhyyttä ja syntiä, tuhoten ne, jotka ovat täynnä vihaa Jumalaa
kohtaan. Hän voisi pyyhkiä pois tämän yhden synkän pisteen
maailmakaikkeudestaan. Mutta Hän ei tee sitä. Hän seisoo tänä päivänä
suitsutusalttarilla, esittäen Jumalan edessä niiden rukoukset, jotka haluavat Hänen
apuaan. 'Kuka tuomitsee? Kristus on se, joka kuoli, onpa vielä herätettykin, ja on
Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme'.” Daug. of God p. 240.
Uuden liiton Välittäjä
2. Mitä tapahtui Jeesuksen kuoleman kautta niille synneille, jotka oli tehty
Vanhan Testamentin aikaan? Mikä on siis Hänen roolinsa Uudessa
Testamentissa?
Hebr. 9:15 Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa
on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka
ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.
Hebr. 12:24. ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka
puhuu parempaa kuin Aabelin veri.
“Meidän uskomme täytyy tarttua siihen kunniakkaaseen tosiasiaan, että Jumala
kuulee ja vastaa jokaisen vilpittömän etsijän rukouksiin. Kun uskova kumartuu
hartaassa rukouksessa Jumalan eteen ja tuo nöyrästi pyyntönsä vilpittömiltä
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huuliltaan, silmät suunnattuina vakaasti uuden liiton Välittäjään, hän kadottaa kaiken
itsekkyyden. Hänen mielensä täyttyy ajatuksista siitä, mitä hänellä täytyy olla, että
hän voisi rakentaa Kristuksen kaltaisen luonteen.” Review and Herald, January 27,
1903.
“Meidän ristiinnaulittu Vapahtajamme anoo meidän puolestamme Isän luona
armoistuimen edessä. Me saamme pyytää Hänen sovittavaa uhriaan
anteeksiantomme, vanhurskautuksemme ja pyhityksemme takeeksi. Teurastettu
Karitsa on meidän ainoa toivomme. Meidän uskomme katsoo Häneen, tarttuu Häneen
ainoana, joka voi meidät pelastaa, ja Isä hyväksyy Hänen riittävän uhrinsa tuoksun.
… Kristuksen kunnia on yhteydessä meidän menestykseemme. Hän on kiinnostunut
koko ihmiskunnasta. Hän on meidän myötätuntoinen Vapahtajamme.” God’s
Amazing Grace, p. 71; (Letter 33, 1895) Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 7,p. 948.
Korkeampi tehtävä
3. Kun verrataan leeviläisen ylimmäisen papin tehtävää pyhäkössä Jeesuksen
tehtävään, mitä suuri Ylimmäinen Pappi tekee taivaassa?
Hebr. 8:6. Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös
paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
“Päivittäistä ja vuotuista sovitusta ei enää tehtäisi, mutta välittäjän kautta tapahtuva
sovitusuhri on olennainen jatkuvat synnin tekemisen tähden. Jeesus hoitaa
tehtäväänsä Jumalan edessä, esittäen vuodatettua vertaan, ikään kuin karitsa olisi
teurastettu. Jeesus esittää omaa uhriaan jokaisen syntisen hyväksi kaikissa heidän
epäonnistumisissaan.” Selected Messages, book 1,p. 344.
“Jumalan kansa vanhurskautetaan 'paremman liiton' hallinnan kautta Kristuksen
vanhurskaudella. Liitto on sopimus, jonka nojalla molemmat osapuolet sitoutuvat
täyttämään tietyt ehdot. Siten ihminen tekee sopimuksen Jumalan kanssa, jossa hän
lupaa noudattaa Hänen sanassaan annettuja ehtoja. Hänen käytöksensä osoittaa,
noudattaako hän näitä ehtoja vai ei.” (Manuscript 148, 1897) Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 7, p. 932.
Eläen tehdäkseen välitystyötä
4. Onko Jeesuksen hankkima pelastus rajoitettu, niin kuin leeviläisten pappien
työn vaikutukset? Kenen hyväksi Jeesus tekee jatkuvasti välitystyötä?
Hebr. 7:25. jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan
Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.
“Hän tekee välitystyötä kaikkein alhaisimpien, sorretuimpien ja kärsivien, kaikkein
koetelluimpien hyväksi. Kohotetuin käsin Hän anoo: 'Kätteni hipiään minä olen
teidän piirtänyt'. Jumala haluaa kuulla Poikaansa ja vastata Hänen anomukseensa.”
(Review and Herald, August 15, 1893) S.D.A. Bible Commentary, vol. 7,p. 948.
“Hän, joka käski valon loistaa pimeydessä, haluaa loistaa sinun sydämeesi, antaen
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Jumalan kirkkauden tiedon valoa Jeesuksen Kristuksen kasvoilta. Pyhä Henki ottaa
Jumalan omasta ja antaa sinulle saattaakseen sen vaikuttamaan elävänä voimana
sydämen kuuliaisuuteen. Jumala haluaa johdattaa sinut äärettömyyden kynnykselle.
Saat katsoa esiripun takana olevaan kirkkauteen ja paljastaa ihmisille Hänen
riittävyyttään, joka elää tehdäkseen välitystyötä meidän hyväksemme.” Christ’s
Object Lessons, p. 149.
Puolustaja
5. Mitä Jeesus tekee tänä päivänä lastensa hyväksi? Kuinka suuret Hänen
ansionsa ovat?
1. Joh. 2:1,2. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos
joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on
vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan
myös koko maailman syntien.
“Kuinka varovasti Vapahtaja toimiikaan, ettei antaisi sielulle mitään syytä joutua
epätoivoon. Kuinka Hän puolustaakaan sielua Saatanan raivokkailta hyökkäyksiltä.
Jos me tulemme yllätetyiksi ja johdetuiksi syntiin kiusauksissa, Hän ei käänny meistä
pois ja jätä meitä joutumaan kadotukseen. Ei, ei, Vapahtaja ei ole sellainen... Hän oli
kiusattu kaikessa niin kuin mekin, ja kun Hän itse oli kiusattu, Hän pystyy kiusattuja
auttamaan. Meidän ristiinnaulittu Vapahtajamme rukoilee meidän puolestamme Isän
luona armoistuimella. Hänen sovittavaa uhriaan me saamme anoa
anteeksiannoksemme, vanhurskautukseksemme ja pyhitykseksemme. Teurastettu
Karitsa on meidän ainoa toivomme. Meidän uskomme katsoo Häneen, tarttuu Häneen
ainoana, joka voi meidät pelastaa, ja Isä hyväksyy tämän riittävän uhrin tuoksun.”
Our High Calling, p. 49.
Ainoa Välittäjä Isän ja ihmisten välillä
6. Kuinka monta puolta on mukana, kun välitystyö tapahtuu? Voimmeko
sanoa, että mukana on monia olentoja - enkeleitä, pyhimyksiä, pappeja –
hoitamassa välitystyötä?
Gal. 3:20. Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.
1. Tim. 2:5. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä,
ihminen Kristus Jeesus,
“Yhtenä, joka ymmärtää aiheen, Johannes liittää kaiken voiman Kristukseen ja puhuu
Hänen suuruudestaan ja majesteettiudestaan. Hän tuo esiin kallisarvoisen totuuden
jumalallisia säteitä, kuin auringon valoa. Hän esittää Kristuksen ainoana Välittäjänä
Jumalan ja ihmiskunnan välillä.” Selected Messages, book 1,p. 246.
“Raamattu kehottaa meitä: »Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa
toistenne puolesta, että te parantuisitte.» … Jos kadut syntejäsi, on velvollisuutesi
tunnustaa ne.» Yksilölliset synnit on tunnustettava Kristukselle, joka on ainoa
välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä. Sillä »jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on
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puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.» Jokainen synti on rikos
Jumalaa vastaan, ja se on tunnustettava Hänelle Kristuksen nimessä. Jokainen
julkinen synti on tunnustettava yhtä julkisesti.” KSL. s. 209,210.
Vapaa pääsy taivaallisen valtaistuimen tykö
7. Mitä synti aiheuttaa ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa? Mikä on
mahdollista Kristuksen välitystyön tähden?
Jes. 59:2. vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän
syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.
Ef. 2:18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän
tykö.
Ef. 3:11,12. sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jossa meillä, uskon kautta häneen,
on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.
“Kun vihollinen oli pettänyt Aadamin ja Eevan syntiin, yhteys taivaan ja maan välillä
oli katkennut; ja ilman Kristusta langennut ihmissuku ei olisi ikinä tuntenut tietä
taivaaseen. … Kristus on nuo salaperäiset tikapuut, joiden alapää on maassa ja yläpää
ulottuu Äärettömän valtaistuimelle.” That I May Know Him, p. 82.
“Meillä on pääsy Jumalan valtaistuimen tykö Kristuksen ansioiden kautta, ja Jumala
kutsuu meitä tuomaan Hänelle koettelemuksemme ja kiusauksemme; sillä Hän
ymmärtää ne kaikki. Hän ei halua meidän vuodattavan valituksiamme ihmiskorville.
Kristuksen veren kautta voimme tulla armoistuimen eteen ja löytää armon auttamaan
meitä hädän aikana. Saamme tulla luottavaisesti sanoen: 'Sillä hänen kauttansa on
meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.' 'Jossa meillä, uskon kautta
häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.' Ef. 2:18; 3:12.”
Lisätutkisteluksi
“Niin kuin maallinen vanhempi rohkaisee lastaan tulemaan luokseen joka tilanteessa,
niin Herrakin rohkaisee meitä tuomaan Hänelle kaikki toiveemme ja
hämmennyksemme, kiitollisuutemme ja rakkautemme. Jokainen lupaus on varma.
Jeesus on meidän Vakuutemme ja Välittäjämme, ja Hän on antanut meidän
käyttöömme kaiken, jotta meillä olisi täydellinen luonne.” In Heavenly Places, p. 18.
“Jeesus nostaa sielut, jotka etsivät Häneltä apua, syytösten ja kiistojen yläpuolelle. Ei
yksikään ihminen tai paha enkeli voi syyttää näitä sieluja. Kristus liittää heidät omaan
jumalallis-inhimilliseen luontoonsa. He seisovat suuren syntienkantajan vieressä
Jumalan valtaistuimelta tulevassa valossa. »Kuka voi syyttää Jumalan valittuja?
Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on
se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja Hän on Jumalan oikealla puolella, ja
Hän myös rukoilee meidän edestämme.» Room. 8: 33, 34.” AT. s. 543.
*****
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Suuri Ylimmäinen Pappi
“Tunnusta erityiset synnit, joita olet vaalinut, kadu niitä ja pane ne pois. … Suuri
Valloittaja on esitellyt vaivannäön ja kamppailun voiton hinnaksi. Niiden, jotka
haluavat voittaa kruunun, täytyy nousta ja kantaa ristiä... Uskon kautta meidän tulee
pitää katseemme Jeesuksessa, Ylimmäisessä Papissamme, joka hoitaa virkaa meidän
hyväksemme taivaassa. Mikään muu valo ei ole loistanut, eikä tule loistamaan,
langenneille ihmisille kuin se, joka on annettu Karitsan kautta, joka on teurastettu
maailman perustamisesta saakka. Meidän tulee arvioida siunaukset. Meidän tulee
koota ne yhteen ja ripustaa ne muistojemme huoneeseen.” R. H., March 26, 1889.
Hyvin tärkeä totuus
1. Kun tarkastelemme pyhäkköä ja sen palveluksia, mikä on kaikkein tärkein
ihmiselle? Missä pyhäkössä Jeesus hoitaa virkaa kansansa hyväksi?
Hebr. 4:14. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut,
Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.
Hebr. 8:1-3. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen
ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,
tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on
rakentanut Herra eikä ihminen. Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan
uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin
uhraamista.
“Pappina Kristus on asetettu Isänsä kanssa Hänen valtaistuimelleen. Valtaistuimella
iankaikkisen, itsessään olemassa olevan kanssa Hän, joka 'kantoi meidän kipumme,
otti taakakseen meidän sairautemme', 'joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla
kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.'... ' mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on
puolustaja Isän tykönä'. Hänen välitystyönsä tapahtuu lävistetyn ja murretun ruumiin
ja tahrattoman elämän kautta. Haavoitetut kädet, lävistetty kylki, veriset jalat,
vetoavat langenneeseen ihmiseen, jonka lunastus on hankittu äärettömällä hinnalla.”
God’s Amazing Grace, p. 69.
Uhraten oman verensä
2. Onko Jeesus leeviläisten pappien kaltainen, jotka eivät uhranneet omaa
vertaan uhrijärjestelmässä? Toisin kuin leeviläisten pappeudessa, missä
viranhoito ei koskaan vaatinut kärsimystä tai kuolemaa, mikä oli Jumalan
Pojan kokemus Hänen antaessaan uhreista kaikkein suurimman?
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
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verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen
lunastuksen.
Hebr. 2:18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän
kiusattuja auttaa.
“Uhrijärjestelmä oli Kristuksen suunnittelema, ja se annettiin Aadamille kuvaamaan
tulevaa Vapahtajaa, joka kantaisi maailman synnit ja kuolisi sen lunastamiseksi. …
Jumalan Pojan verta kuvasi teurasuhrin veri, ja Jumalalla oli selkeä raja pyhän ja
tavallisen välillä. Veri oli pyhää, sillä vain Jumalan Pojan vuodatetun veren kautta
voidaan saada syntien sovitus.” God’s Amazing Grace, p. 55.
“Kiitos Jumalan, että meillä on suuri Ylimmäinen Pappi, joka on noussut taivaaseen,
Jeesus, Jumalan Poika. Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn pyhäkköön, vaan
taivaalliseen, ilmestyäkseen Jumalan edessä meidän hyväksemme. Hän meni kerta
kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja hankki meille lunastuksen.” Ye Shall Receive
Power, p. 49.
Päivittäinen palvelus vertauskuvassa ja todellisessa
3. Mitä leeviläisten pappien palvelus käsitti? Mitä vastaavaa palvelusta suuri
Ylimmäinen Pappi on toimittanut taivaassa taivaaseen astumisestaan
lähtien?
Hebr. 9:6. Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen
majaan jumalanpalvelusta toimittamaan,
4. Moos. 28;3,4 Ja sano heille: Tämä on se uhri, joka teidän on tuotava joka päivä
Herralle: kaksi vuoden vanhaa virheetöntä karitsaa jokapäiväiseksi polttouhriksi.
Uhraa toinen karitsa aamulla, ja toinen karitsa uhraa iltahämärässä
4. Moos. 15:27,28. Mutta jos joku yksityinen rikkoo erehdyksestä, tuokoon vuoden
vanhan vuohen syntiuhriksi. Kun pappi on toimittanut sovituksen sille, joka on
erehdyksestä, tahtomattaan, rikkonut Herraa vastaan, kun hän on toimittanut hänelle
sovituksen, niin hänelle annetaan anteeksi.
Hebr. 9:24. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on
sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen
meidän hyväksemme.
“... papit palvelivat joka päivä pyhässä, … Päivästä päivään katuva syntinen toi
uhrinsa ilmestysmajan ovelle, missä hän, asettaen kätensä uhrieläimen pään päälle,
tunnusti syntinsä, siirtäen ne siten kuvaannollisesti itseltään viattomalle eläimelle.
Sitten eläin tapettiin. … Veren, joka edusti syntisen menettämää elämää, sillä hänen
syntinsä oli siirtynyt uhri eläimelle, pappi vei pyhäkköön ja pirskoitti sitä esiripun
edessä. Esiripun takana olevassa arkissa oli se laki, jonka syntinen oli rikkonut. Tällä
tavalla synti kuvaannollisesti siirrettiin veren avulla pyhäkköön.” ST. s. 419.
“Taivaaseen astumisensa jälkeen Vapahtajamme oli määrä aloittaa toimintansa
ylimmäisenä pappinamme. Paavali sanoo: »Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn
kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt
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ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme» (Hebr. 9:24).” PP: 335.
Jeesus ja pyhäkön puhdistaminen
4. Mikä puhdistaminen tapahtui suurena sovintopäivänä vertauskuvallisessa
palveluksessa? Mitä pyhää työtä perikuvallinen Ylimmäinen Pappi on
toimittanut taivaallisessa pyhäkössä Danielin kirjassa 8:14 kuvatun 2 300
profeetallisen päivän päättymisestä lähtien?
3. Moos. 16:33. ja toimittakoon sovituksen kaikkeinpyhimmälle ja sovituksen
ilmestysmajalle ja alttarille sekä sovituksen myös papeille ja kaikelle seurakunnan
kansalle.
Hebr. 9:7,23. mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran
vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien
syntien edestä. … On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla
puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin
nämä.
Dan. 8:14. Ja hän sanoi minulle: "Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten
pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa."
“Niin kuin kansan synnit vietiin kuvaannollisesti maalliseen pyhäkköön syntiuhrin
veren välityksellä, niin meidän syntimme viedään todellisesti taivaalliseen
pyhäkköön Kristuksen veren välityksellä. Ja niin kuin varjokuvallinen maallisen
pyhäkön puhdistaminen toimitettiin viemällä pois synnit, jotka olivat saastuttaneet
sen, niin taivaallisen pyhäkön puhdistaminen toimitetaan viemällä pois, tai
pyyhkimällä pois, synnit, jotka sinne on kirjattu. Se vaatii muistikirjojen tutkimisen,
jotta voidaan päättää, ketkä saavat, katumalla ja uskomalla Kristukseen, oikeuden
Hänen sovituksensa ansioon.” The Faith I Live By, p. 206.
“Keskittäkää uskonne Jeesukseen, meidän Ylimmäiseen Pappiimme, joka on meidän
hyväksemme mennyt esiripun taakse. Mitkä hyvänsä pilvet peittävät taivaan, mitkä
hyvänsä myrskyt raivoavat ympärillämme, tämä ankkuri pitää, ja me saamme olla
varmoja voitosta.” In Heavenly Places, p. 127.
Suurempi ja täydellisempi pyhäkkö
5. Kuinka taivaallinen pyhäkkö, jossa Jeesus hoitaa palvelusta, on verrattavissa
maalliseen pyhäkköön, joka oli vain vertauskuva? Mitä Jeesus toimittaa
taivaallisessa palveluksessa?
Hebr. 8:55. ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin
ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin:
"Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin."
Hebr. 9:9, alkuosa, 11,12. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva,…. 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
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kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
“Tällaista oli se palvelus, jota toimitettiin »siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo».
Ja mitä vertauskuvallisesti toimitettiin maallisessa pyhäkköpalveluksessa, se toteutuu
taivaallisessa pyhäkköpalveluksessa. Taivaaseen astumisensa jälkeen Vapahtajamme
alkoi työnsä meidän ylimmäisenä pappinamme. Paavali sanoo: »Kristus ei mennyt
käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään [engl. kään. muk.: »pyhiin paikkoihin»], joka
vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen
eteen meidän hyväksemme.» Hebr. 9: 24.” ST. s. 420.
“»Tie kaikkienpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja
vielä seisoo … Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin
Hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsin tehty, ... meni, …
oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen
lunastuksen.» “ AT. s. 145.
Sellainen Ylimmäinen Pappi, jota ei ollut vielä koskaan ollut
6. Mikä on selvää, kun vertaamme muinaista leeviläistä pappeutta Kristuksen
pappeuteen? Millaisella uskolla meidän siksi tulisi lähestyä armoistuinta?
Hebr. 7:26; Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton,
syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,
Hebr. 4:15,16. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä
meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin
mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen
eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.
“Kansalle opetettiin päivittäin vertaus- ja varjokuvien avulla suuria totuuksia
Kristuksen tulemisesta Lunastajana, Pappina, ja Kuninkaana; ja kerran joka vuosi
heidän mielensä tuotiin Kristuksen ja Saatanan välisen suuren taistelun
lopputapahtumiin, maailmankaikkeuden lopulliseen puhdistamiseen synnistä ja
syntisistä. Mooseksen lain mukaiset uhrit ja palvelus viittasivat parempaan,
taivaalliseen palvelukseen.” The Faith I Live By, p. 195.
“Niin pian, kuin Jumalan lapsi lähestyy armoistuinta, hän tulee suuren Puolustajan
asiakkaaksi. Hänen ensimmäisestä katumuksen ilmaisustaan ja anteeksiannon
anomisestaan lähtien, Kristus ottaa hänen asiansa omakseen, esittäen hänen
pyyntönsä Isän edessä omanaan.” God’s Amazing Grace, p. 68.
7. Kun tarkastellaan Vapahtajan uskollisuutta ja rakkautta, kenelle me olemme
ikuisesti kiitollisia? Tietäen, että meillä on sellainen Ylimmäinen Pappi
toimimassa meidän hyväksemme, mitä me tunnemme?
Hebr. 3:1,2; Sentähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta
osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen
pappiin, Jeesukseen, joka on uskollinen asettajalleen, niinkuin Mooseskin oli
"uskollinen koko hänen huoneessansa."
Sapattikoululäksyt

9

4. neljännes 2017

Hebr. 6:19; Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu
esiripun sisäpuolelle asti,
Hebr. 2:17. Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä
tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä,
sovittaakseen kansan synnit.
“'mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä' 1. Joh. 2:1.
Hänen välitystyönsä tapahtuu lävistetyn ja murretun ruumiin ja tahrattoman elämän
kautta. Haavoitetut kädet, lävistetty kylki, veriset jalat, vetoavat langenneeseen
ihmiseen, jonka lunastus on hankittu äärettömällä hinnalla.” God’s Amazing Grace,
p. 69.
“Mitä hyvänsä ahdistusta ja koettelemuksia sinulla onkaan, esitä asiasi Herralle.
Henkesi saa voimaa. Sinulle avautuu tie päästä pois hämmennyksestä ja vaikeuksista.
Mitä heikommaksi ja avuttomammaksi tiedät itsesi, sitä voimakkaammaksi tulet
Hänen voimassaan. Mitä painavampi taakkasi on, sitä siunatumpi on leposi, kun
heität sen Taakankantajalle.” My Life Today, p. 297.
“Meillä on vapaa pääsy Kristuksen sovintovereen. Meidän tulee pitää sitä suurimpana
etuoikeutena, joka koskaan on annettu syntiselle ihmiselle.” The Faith I Live By, 195
Lisätutkisteluksi
“Meidän Ylimnmäinen Pappimme uhrasi itsensä täydellisesti kärsiessään
rajattomasti. Siten hankittiin täydellinen sovitus kansan synneille. Jeesus on meidän
Asianajajamme, meidän Ylimmäinen Pappimme, meidän Välittäjämme. Meidän
asemamme on sama kuin israelilaisilla, jotka odottivat esipihassa sitä siunattua
toivoa, meidän Herramme ja Vapahtajamme kunniakasta ilmestymistä. …Tässä me
näemme suuren Välittäjän esittämässä pyyntönsä Isälleen. Ketään välimiestä ei
tarvita syntisen ja Kristuksen välille. Ei ketään profeettaa eikä pyhimystä. Kristus itse
on meidän Puolustajamme. Kaikkea, mitä Isä on Pojalleen, Hän on niille, joita Hänen
Poikansa edusti ihmisyydessä. Joka tilanteessa työssään Kristus toimi Isän
edustajana. Hän eli meidän Korvaajanamme ja Takaajanamme. Hän työskenteli, niin
kuin Hän haluaa seuraajiensa työskentelevän, epäitsekkäästi, arvostaen jokaisen
ihmisen arvoa, jonka edestä Hän kärsi ja kuoli.” (Manuscript 128, 1897).” –Seventhday Adventist Bible Commentary, vol. 7,pp. 913, 914.
*****
3
Sapattina 21. lokakuuta 2017

Melkisedekin järjestyksen mukaan
“Itse Kristus puhui Melkisedekin, Jumalan, Korkeimman, papin, kautta. Melkisedek
ei ollut Kristus, vaan hän oli Jumalan ääni maailmassa, Isän edustaja. Ja läpi kaikkien
menneiden sukupolvien Kristus on puhunut; Kristus on johtanut kansaansa ja ollut
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maailman valo.” Selected Messages, Book 1,p. 409.
Melkisedek, Saalemin kuningas
1. Mitä Raamattu kertoo Melkisedekistä? Milloin Aabraham tapasi tämän
kuuluisan kuninkaan? Sen lisäksi, että oli kuningas, mitä muita virkoja
hänellä oli?
1. Moos. 14:18-20 Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä; hän oli
Jumalan, Korkeimman, pappi. Ja hän siunasi hänet sanoen: "Siunatkoon Abramia
Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja. Ja kiitetty olkoon Jumala, Korkein, joka
antoi vihollisesi sinun käsiisi." Ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta.
“Siunatessaan Aabrahamin Melkisedek oli tunnustanut hänen saaneen voimansa ja
voittonsa Herralta. … Jumala puhui ihmisille kaitselmuksensa johdatuksella, mutta
viimeinen valonsäde torjuttiin niin kuin kaikki aikaisemmatkin.” PP. s. 137.
“Historialliset laskelmat osoittavat, että Aabraham syntyi noin 1950 eKr. Hän lähti
Harranista 75 vuoden ikäisenä (1. Moos. 12:4) vuonna 1875 eKr ja otti Haagarin
toiseksi vaimokseen ollessaan 85 vuoden ikäinen (1. Moos. 16:3) vuonna 1865 eKr.
Raamattu sijoittaa hänen tapaamisensa Melkisedekin kanssa tälle kymmenen vuoden
ajanjaksolle, ja kertoo näin, että Saalemin kuningas tapasi patriarkan tuohon aikaan
(1875-1865 eKr.).
Saalemiin liittyen sisar White kirjoittaa seuraavaa: “Lähellä sitä paikkaa Aabraham
oli osoittautunut kuuliaiseksi Jumalalle. … siellä oli asunut Melkisedek, Jumalan,
Korkeimman, pappi. Se sijaitsi maan keskeisellä ylängöllä, ympäröivän
kukkulamaaston suojassa.” PP. s. 690.
Melkisedekin pyhä virka
2. Mitä muita erikoisia seikkoja Uusi Testamentti lisää näihin “Saalemin
kuningas” ja Jumalan, Korkeimman, pappi”? Antaako Profetian Henki
jotain tietoa hänen henkilöllisyydestään?
Hebr. 7:2. jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin
hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä
"Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas";
“Jumalalla on aina ollut todistajia maan päällä. Tuohon aikaan Melkisedek edusti
Herraa Jeesusta Kristusta henkilönä, ilmaistakseen taivaan totuutta ja vahvistaakseen
Jumalan lakia.” (Letter 190, 1905.)
“ Itse Kristus puhui Melkisedekin, Jumalan, Korkeimman, papin, kautta. Melkisedek
ei ollut Kristus, vaan hän oli Jumalan ääni maailmassa, Isän edustaja. Ja läpi kaikkien
menneiden sukupolvien Kristus on puhunut; Kristus on johtanut kansaansa ja ollut
maailman valo. Kun Jumala valitsi Aabrahamin totuutensa edustajaksi, Hän otti hänet
erilleen hänen maastansa ja suvustansa. Hän halusi muovata hänet oman mallinsa
mukaan. Hän halusi opettaa häntä oman suunnitelmansa mukaan.” (Review and
Herald, February 18, 1890) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, pp.
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1092, 1093
Tuntematon sukujuuri
3. Tiedämmekö mitään Melkisedekin suvusta? Voimmeko olettaa, että hän
kuului Leevin sukukuntaan siihen aikaan, kun Iisak, Jaakob ja Leevi eivät
olleet vielä syntyneet?
Hebr. 7:3,5,6. jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän
loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti...
Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa
kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Aabrahamin kupeista
lähteneet; mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Aabrahamilta
ja siunasi sen, jolla oli lupaukset.
Kun leeviläiset papit saattoivat toimia pyhässä virassa vain, kun todistivat
sukulaisuutensa Leeviin (4. Moos. 3:9; Esra 1:59-62), näin ei ollut Melkisedekin
kohdalla, jonka polveutumista ei ole esitetty Raamatussa, ja se on siten tuntematon.
Siten Melkisedekin pappeus oli erilainen kuin Leevin, ja se on siksi sopiva
vertauskuva Jeesuksen pappisvirasta.
Ennustuksia Kristuksen pappeudesta
4. Mitkä ennustukset julistivat sata vuotta etukäteen, että jonakin päivänä Isä
“synnyttäisi”, tai pyhittäisi Poikansa papiksi? Minkä järjestyksen mukaan
Hän tulisi papiksi?
Ps. 2:7 Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun
poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.
Ps. 110:4. Herra on vannonut eikä sitä kadu: "Sinä olet pappi iankaikkisesti,
Melkisedekin järjestyksen mukaan."
“Kun taivaallinen Kärsijä riippui ristillä, enkelit kerääntyivät Hänen ympärilleen, ja
kun he katsoivat Häneen, he kysyivät syvästi liikuttuneina: 'Eikö Herra Jehova
pelasta Häntä'? … Sitten lausuttiin sanat: ''Herra on vannonut, eikä Hän kadu' Isä ja
Poika olivat päättäneet täyttää iankaikkisen liiton ehdot... Kristus ei suorittanut yksin
suurta uhriaan. Se oli Hänen ja Hänen Isänsä jo ennen maailman perustamista
laatiman liiton täyttymys. He katselivat ihmetyksellä tätä juhlallista lupausta, että
Kristus tulisi ihmissuvun vakuudeksi, jos Saatana voittaisi heidät juonillaan.” The
Faith I Live By, p. 76.
Raamattu selittää ennustusta
5. Mistä löydämme yhteyden tämän lauseen : ”Sinä olet minun Poikani; tänä
päivänä minä sinut synnytin.” ja Jeesuksen toimimisen Ylimmäisenä
Pappina välillä? Mitä ennustus tarkoittaa ilmauksella “Melkisedekin
järjestyksen mukaan”?
Hebr. 5:4-6. Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin
Aaroninkin. Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin
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kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä
minä sinut synnytin"; niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi
iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan."
Yhdistettynä Psalmiin 2:6, missä Jumalan Poika asetettiin kuninkaana pyhälle Siionin
vuorelle, jae 7 väittää, että “tänä päivänä” Hän oli “syntynyt”. Kuinka Uusi
Testamentti soveltaa tätä jaetta? Kuinka sanaa “synnytin” on tulkittu? Psalmia 2:7
on lainattu ainakin kolme kertaa Uudessa Testamentissa (Apt. 13:33; Hebr. 1:5;
5:5), missä se toisaalta viittaa Jeesuksen ylösnousemukseen.
Apt. 13:33.
Hebrealaisten 5:5 on myös kuvaannollinen viittaus Hänen vihkimiseensä
Ylimmäiseksi Papiksi.: “Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen
papin kunniaan.” Näyttää tarkoittavan sitä, että kun “lapsi on syntynyt,” tai
synnytetty, “poika on annettu” (Jes. 9:6) kansalle.Tässä tapauksessa, kun Isä asetti
Poikansa Ylimmäiseksi Papiksi, Isä antoi Poikansa uuteen ylimmäisen papin
tehtävään.
Kristuksen pappeus oli Melkisedekin järjestyksen mukainen monestakin syystä:
1) Melkisedek ihmisenä (Hebr. 7:4) oli niin kuningas kuin pappikin samaan
aikaan (1. Moos. 14:8), aivan samoin kuin Jeesus on nyt Pappi ja pian tuleva
kuninkaitten Kuningas. Hebr. 8:1,2; Sak. 6:12,13; Ilm. 19:16.
2) Raamattu kutsuu Melkisedekiä vanhurskauden kuninkaaksi (Hebr. 7:2), niin
kuin Jeesustakin kutsutaan “vanhurskauden Herraksi” Jer. 23:6; 33:16; Jes.
11:5.
3) Raamattu määrittelee Melkisedekin rauhan kuninkaaksi (Hebr. 7:2) ja kutsuu
Jeesusta rauhan Ruhtinaaksi ennustuksessa. Jes. 9:5.
4) Melkisedekin pappeus oli yksilöllistä, ja Jeesuksen pappeudessakin on vain
yksi henkilö (Hebr. 7:23,24), joka ei kuulu mihinkään heimoon.
5) Leeviläisten pappien toiminta oli rajallista kuoleman tähden (Hebr. 7:23,24),
kun taas Melkisedekistä ei kerrota hänen elämänsä päättymisestä, ja siksi hän
kuvaa Jumalan Poikaa, joka pysyy pappina. Hebr. 7:3; Ps. 110:4; Hebr.
7:15-17,21.
6) Melkisedek ei ollut Leevin sukua, joka eli sata vuotta myöhemmin.
Jeesuskaan ei ollut Leevin sukua vaan Juudan. Hebr. 7:13,14.
7) Melkisedek ei tullut pyhään virkaan lain kautta (Hebr. 7:15,16), vaan
Jumalan kutsumana, aivan niinkuin Jeesuskin. Ps. 110:4.
Kuinka kiitollisia meidän tulisikaan olla meidän Ylimmäisen Pappimme, Jeesuksen
Kristuksen erityisestä virasta meidän hyväksemme! Hebr. 8:1,2.
Jumalallinen sopimus
6. Ennen tulemistaan Ylimmäiseksi Papiksi, miksikä Jeesus tuli niille, jotka
uskoivat Häneen ja tottelivat Häntä? Voimmeko ajatella, että Hän nimitti
itse itsensä tähän asemaan? Kuka kutsui Hänet “Ylimmäiseksi Papiksi
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Melkisedekin järjestyksen mukaan”?
Hebr. 5:9,10. ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden
aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset, hän, jota Jumala nimittää
"ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan."
“Kristus oli asetettu mitä vaativimpaan koetukseen, ettei käyttäisi voimaansa
vapauttaakseen itsensä vaarasta ja iloitsisi pimeyden ruhtinaan voittamisesta tällä
tavoin. Saatana näytti tietonsa ihmissydämen heikoista kohdista ja käytti kaikkia
voimiansa saadakseen etua ihmiskunnan heikkouksista, jotka Kristuksen tulisi voittaa
ihmisenä.” (Review and Herald, April 1, 1875.)
“Kristus ei kirkastanut itseänsä, kun Hänet tehtiin Ylimmäiseksi Papiksi. Jumala
antoi tämän nimityksen pappeuteen. Hänen tuli olla esimerkkinä koko
ihmisperheelle. Hän tuli päteväksi, ei ainoastaan olemaan suvun edustaja, vaan myös
heidän puolustusasianajajansa, niin että jokainen sielu voi halutessaan sanoa:
'Minulla on ystävä oikeudessa'. Hän on Ylimmäinen Pappi, jota koskettaa meidän
heikkouden tunteemme.” (Manuscript 101, 1897) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 7, p. 930.
Ikuiseksi perustettu virka
7. Kuinka kauan Jeesus harjoittaa Ylimmäisen Papin virkaa Melkisedekin
järjestyksen mukaan? Pappina ja Edelläjuoksijana, mihin paikkaan Hän
meni ihmiskunnan hyväksi?
Hebr. 5:6. niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi iankaikkisesti
Melkisedekin järjestyksen mukaan."
Hebr. 6:19,20. Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka
ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme
on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan,
iankaikkisesti.
“Meillä on hyvä toivo Jeesuksen kautta. Se on varma ja kestävä ja astuu esiripun
sisäpuolelle. Se antaa meille lohtua kärsimyksissä, se antaa meille iloa keskellä
ahdistusta, hajottaa synkkyyden meidän ympäriltämme ja saa meidät katsomaan sen
läpi kuolemattomuuteen ja iankaikkiseen elämään.… Maalliset aarteet eivät meitä
houkuta, sillä kun meillä on tämä toivo, se ulottuu kirkkaasti maallisten katoavaisten
aarteiden yläpuolelle ja tarttuu kuolemattomaan perintöön, aarteisiin, jotka kestävät,
eivät ruostu eivätkä haalistu...” In Heavenly Places, p. 352.
“Ylimmäisen papin tuli edustaa erityisellä tavalla Kristusta, joka tulisi olemaan
ylimmäisenä pappina iäti Melkisedekin järjestyksen mukaan Tämä pappisjärjestys ei
siirtyisi kenellekään toiselle, eikä sitä korvata millään.” (Redemption: The First
Advent of Christ, p. 14) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 930.
Lisätutkisteluksi:
“Ihmissuvun pelastus on aina ollut taivaan neuvoston aiheena. Armon liitto tehtiin
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ennen maailman perustamista. Se on ollut ikuisista ajoista lähtien, ja sitä kutsutaan
iäti kestäväksi liitoksi.” The Faith I Live By, p. 76.
“Ihmisluonnossa, meidän sijaisenamme ja vakuutenamme Hän loi pohjan meidän
toivollemme, että meillä on etuoikeus pitää siitä kiinni, ja se on ääretön voima. Sen
kautta meidän Vapahtajamme voitti vihollisen kiusaukset ja sai voiton. Kenen
hyväksi? Miksi meidän hyväksemme? Ettei yksikään ihmisperheen jäsen joudu
kompastumaan tiellä, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Koska Hän on kulkenut sen
ennen meitä, Hän tietää jokaisen esteen, Hän tietää jokaisen vaikeuden, jonka
jokainen sielu maan päällä joutuu kohtaamaan. Hän tietää sen...” (Manuscript 12,
1895) Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 185.
*****
Tänään luetaan lähetyskertomus Amerikan hädänalaisista maista
Lähetyskertomus siitä tulee seuravaan neljännekseen
4
Sapattina 28. lokakuuta 2017

Herra ja Kuningas
“Taivaan portit avataan jälleen, ja Vapahtajamme ilmestyy kuninkaiden Kuninkaana
ja herrojen Herrana pyhiensä kanssa, joiden luku on kymmenentuhatta kertaa
kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat. Jehova Immanuel 'on oleva koko maan
kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi' (Sak. 14:9).
'Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he
ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa.'
(Ilm. 21:3.” Vs. s. 117.
Luvattu tulee Kuninkaaksi
1. Mikä sanoma sisältyy yhteen vanhimmista ennustuksista liittyen tulevaan
Messiaaseen? Kuinka kauan tämä Daavidista polveutuva hallitsee?
1. Moos. 49:10. Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa
välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat.
2. Sam. 7:12,16. Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä,
korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä
vahvistan hänen kuninkuutensa… Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun
edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva."
“Messias oli oleva kuninkaallista sukua, sillä Jaakobin suulla lausutussa profetiassa
Herra sanoi: »Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa
välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat» (1 Moos. 49:10).
Jesaja profetoi: »lisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.»
»Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää.
Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. Katso,
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hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. Katso,
sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne,
rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, sillä hän kirkastaa sinut» (Jes.
11: 1; 55: 3-5).” ApT. s. 170.
2. Kuinka eräs myöhemmin elänyt profeetta vahvisti Hänen ennalta olemisensa
ja kuninkaallisen arvovaltansa? Mitä eräs toinen ennustus kertoi tästä
nöyrästä, vaatimattomasta Kuninkaasta, joka toisi pelastuksen?
Miika 5:2. Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan
sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka
alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.
Sak. 9:9. Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun
kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla,
aasintamman varsalla.
“Mutta kaikkeuden Valtias ei suorittanut hyvää työtään yksin. Hänellä oli läheinen
työtoveri, joka osasi arvostaa hänen aikomuksiaan ja iloita hänen kanssaan luotujen
olentojen onnellistamisesta. ... Kristus, Sana, Jumalan ainosyntyinen, oli yhtä
iankaikkisen Isän kanssa — yhtä luonnoltaan, luonteeltaan ja aikomuksiltaan —
ainoa olento, joka saattoi täysin ymmärtää kaikkia Jumalan aikeita ja tarkoituksia.
»Hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä,
Rauhanruhtinas» (Jes. 9:6). Hän on Jumalan Poika, »jonka alkuperä on
muinaisuudesta» (Miika 5: 1), ja hän sanoo itsestään: »Kun hän taivaat valmisti, olin
minä siinä,... kun hän vahvisti maan perustukset, silloin minä hänen sivullansa
hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään» (Sananil. 8:27-30).” PP. s. 12.
Juudan Kuninkaan tähti
3. Mitä viisaat miehet sanoivat lapsesta, jota etsivät? Mikä iloinen tapahtuma
kiinnitti huomion ennustukseen, joka kertoi nöyrän Kuninkaan tulemisesta?
Matt. 2:1,2. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen
aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, ja he sanoivat: "Missä
on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä
mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan."
Matt. 21:4,5. Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan
kautta, joka sanoo: "Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle
hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla.'"
“Viisisataa vuotta ennen Kristuksen syntymää profeetta Sakarias ennusti täten
kuninkaan tulon Israeliin. Nyt tämä ennustus on täyttyvä. Hän, joka niin kauan on
kieltäytynyt kuninkaallisesta kunniasta, tulee nyt Jerusalemiin Daavidin
valtaistuimen luvattuna perillisenä.” AT. s. 544.
“Tietäjät olivat nähneet taivaalla loistavan valon, joka ympäröi köyhille paimenille
Kristuksen syntymästä kertovaa enkelijoukkoa. - - Tuo valo oli kaukainen, hohtava
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enkelijoukko, joka näytti aivan kirkkaalta tähdeltä. Tietäjien huomio kiinnittyi tuohon
harvinaisen suureen ja kirkkaaseen tähteen, jota he eivät koskaan aikaisemmin olleet
nähneet ja joka oli taivaalla kuin merkkinä jostakin - - He suuntasivat kulkunsa
sinne, mihin tähti näytti heitä johtavan.” M. s. 13.
Hänen valtakuntansa ei ole tästä maailmasta
4. Mitä käskynhaltija Pilatus kysyi Jeesukselta Hänen oikeudenkäyntinsä
aikana?
Oliko Jeesuksen vastaus kieltävä vai myöntävä?
Minkä
kirjoituksen tämä hallitsija määräsi pantavaksi ristiin?
Joh. 18:33,36,37. Niin Pilatus meni taas sisälle palatsiin ja kutsui Jeesuksen ja sanoi
hänelle: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?"…. Jeesus vastasi: "Minun
kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta,
niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten
käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä." Niin Pilatus sanoi hänelle: "Sinä
siis kuitenkin olet kuningas?" Jeesus vastasi: "Sinäpä sen sanot, että minä olen
kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä
todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni."
Joh. 19:19. Ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin; ja se oli
näin kirjoitettu: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas."
“ Katso kirjoitusta ristillä. Herra järjesti sen. Kirjoitettuna hepreaksi, kreikaksi ja
latinaksi, se on kutsu kaikille, juutalaisille ja pakanoille, muukalaisille ja
skyyttalaisille, sidotuille ja vapaille, toivottomille, avuttomille ja kadotetuille. Kristus
on tehnyt Saatanan voimattomaksi. Hän otti haltuunsa Saatanan valtakunnan pilarit,
ja kävi taistelun tuhoten sen, jolla oli kuoleman valta. Tie oli nyt avattu, jolla armo ja
totuus kohtasivat toisensa ja vanhurskaus ja rauha antoivat toisilleen suuta.”
(Manuscript 111, 1897), Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1107.
“Totuus oli Hänelle totuus, eikä Hän koskaan sitä muuttanut; sillä Hän oli totuuden
alkuunpanija. Hän sanoo: 'Minä synnyin, ja tätä tarkoitusta varten tulin maailmaan,
että todistaisin totuudesta.' Hän oli totuuden ja pyhyyden ruumiillistuma. Hän, joka
oli ollut Jumalan neuvonpidossa, Hän, joka oli asunut Iankaikkisen pyhäkössä, puhui
siitä, minkä Hän tunsi.” Sons and Daughters of God, p. 26.
Kuningasten Kuningas ja herrain Herra
5. Minä Ilmestyskirja tunnistaa Jeesuksen aivan ensimmäisellä sivulla? Minkä
kunniakkaan osan Jumalan Poika ottaa aikanaan?
Ilm. 1:5. ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on
kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja
on päästänyt meidät synneistämme verellänsä
Ilm. 17:14. He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän
on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset
voittavat hänen kanssansa."
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Ilm. 19:11,12,16. Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja
sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii
vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään
oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin
hän itse,... Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten
Kuningas ja herrain Herra."
“Hän ei nyt tule »kipujen miehenä» juomaan häpeän ja tuskan katkeraa maljaa, vaan
taivaan ja maan voitollisena Herrana tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen
nimensä on »Uskollinen ja Totinen», ja hän »tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.
Taivaan kansi näyttää olevan täynnä loistavia olentoja, joiden luku on
»kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat». Kukaan ihminen
ei kykene kuvaamaan tätä näytelmää; ihmismieli ei pysty kuvittelemaan sen loistoa.
»Hänen valtasuuruutensa peittää taivaat, hänen ylistystänsä on maa täynnä. Hänen
hohteensa on kuin aurinko.» Hab. 3:3,4. Elävän pilven yhä lähestyessä jokainen silmä
näkee elämän Ruhtinaan. Hänen päässään ei nyt ole häpeällistä orjantappurakruunua,
vaan kirkkauden otsakoriste on hänen pyhällä otsallaan. Hänen kasvonsa loistavat
niin kuin keskipäivän häikäisevä aurinko. »Ja hänellä on vaipassa kupeellaan
kirjoitettuna nimi: Kuningasten Kuningas ja herrain Herra.» Ilm. 19:16.” ST. s.
618,619.
6. Ketkä kunnioittavat eräänä päivänä Jeesuksen Kristuksen ansioita Herrana?
Kuinka monet kumartavat ja tietävät, että Jeesus ei ole vain ihmisen Poika
vaan myös Herra, Jumalan kunniaksi?
Ilm. 5:11-13. Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja
olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa
kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, ja he sanoivat suurella äänellä: "Karitsa,
joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja
väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen." Ja kaikkien luotujen, jotka ovat
taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain
minä kuulin sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja
kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!"
Fil. 2:10,11. 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.
“Kristus tunnustetaan nyt kunnian Kuninkaaksi. 'Siunattu olkoon hän, joka tulee
Herran nimeen.' Kysymys Hänen jumaluudestaan on selvitetty ikuiseksi ajoiksi.
Missä ovat ne, jotka pitivät Vapahtajaa sidottuna Pilatuksen luona, jotka sylkivät
Häntä kasvoihin, jotka ruoskivat Hänet, jotka löivät naulat Hänen käsiensä ja
jalkojensa läpi? Ne, jotka pilkkasivat Häntä sanoen: 'Muita hän on auttanut, itseään ei
voi auttaa.' Missä on se heikko käsivarsi, joka kohosi Häntä vastaan? Näkymä on
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vaihtunut. Jeesuksen nimessä kaikki polvet notkistuvat, ja kaikki kielet tunnustavat,
että Jeesus on Kristus, taivaan ja maan Herra...” In Heavenly Places, p. 358.
Valta ja kunnia kaiken yli
7. Kenelle kuuluu kaikki valta, suuruus, kunnia ja valtakunta? Kuinka kauan
rauhan ja vanhurskauden valtakunta pysyy?
Dan. 7:13,14,27. Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen
Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja
hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet
palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen
valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä…. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien
voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen
valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat
hänelle alamaiset."
“Tässä esitetty Kristuksen saapuminen ei tarkoita hänen toista tulemistaan maan
päälle. Hän tulee Vanhaikäisen luo taivaassa vastaanottamaan vallan, kunnian ja
valtakunnan, jotka annetaan hänelle hänen välittäjätyönsä päättyessä. Tämä
tuleminen, eikä hänen toinen tulemisensa maan päälle, oli ennustuksessa ilmoitettu
tapahtuvaksi 2300 päivän päättyessä vuonna 1844.” ST. s. 473.
“Jumalan armon valtakuntaa pystytetään nyt, kun syntisiä ja kapinallisia sydämiä
alistuu päivittäin hänen rakkautensa kaikki valtaan. Mutta kirkkauden valtakunta
pystytetään lopullisesti vasta kun Kristus tulee toisen kerran tähän maailmaan. 'Ja
valtakunta ja valta ja valtakuntien voima annetaan Korkeimman pyhien kansalle'.
Dan. 7:27. He perivät valtakunnan, joka on ollut heille 'valmistettuna maailman
perustamisesta asti'. Matt. 25:34.” Vs. 117.
Lisätutkisteluksi
“Ja taas minä katsahdin ja näin, että maa oli puhdistettu. Ei vähintäkään kirouksen
jälkeä ollut jäänyt. Maan särkynyt, epätasainen ja rosoinen pinta näytti nyt tasaisen,
laajan tasangon kaltaiselta. Jumalan koko maailmankaikkeus oli puhdas, ja suuri
taistelu oli iäksi päättynyt. Minne katsoimmekin, näkivät silmämme kaikkialla
pelkkää kauneutta ja pyhyyttä. Koko lunastettu joukko, vanhat ja nuoret, suuret ja
pienet heittivät välkkyvät kruununsa Lunastajansa jalkojen juureen ja langeten
maahan hänen eteensä he palvoivat ja kumarsivat häntä, joka elää iankaikkisuuksien
iankaikkisuuksissa. Kaunis uusi maa kaikessa ihanuudessaan oli pyhien iänikuisena
perintönä. Valtakunta, valta ja kaiken taivaan alla olevien valtakuntien suuruus
annettiin silloin Korkeimman pyhille, jotka omistaisivat sen iäti, jopa
iankaikkisuuksien iankaikkisuuksissa.” HK. s. 327.
*****
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Tänään kerätään erikoissapattikolehti Amerikan hädänalaisten maiden hyväksi.
Heijastakoon antelias lahjasi Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan kaikissa
kulttuureissa.
5.
Sapattina 4. marraskuuta 2017

“Minä tulen takaisin”
“Niin täyttyy lupaus, jonka Kristus antoi opetuslapsilleen: »Minä tulen takaisin ja
otan teidät tyköni» (Joh. 14:3). Ne jotka ovat rakastaneet häntä ja odottaneet häntä,
hän kruunaa kirkkaudella ja kunnialla ja kuolemattomuudella. Vanhurskaat kuolleet
nousevat haudoistaan, ja elossa olevat temmataan heidän kanssaan Herraa vastaan
yläilmoihin. He kuulevat Jeesuksen äänen, joka suloisempana kuin mikään
kuolevaisen korvan koskaan kuulema musiikki lausuu heille: Teidän sodankäyntinne
on päättynyt. »Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut
teille valmistettuna maailman perustamisesta asti» (Matt. 25: 34). Hyvin saattoivat
opetuslapset olla toivossa iloisia odottaessaan Herransa paluuta.” ApT. s 29.
1. Mitä Eenok näki, ja mistä hän varoitti aikanaan?
Juuda 1:14,15. Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen:
"Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja
rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita
he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat
syntiset ovat häntä vastaan puhuneet."
“Eenok oli ollut huolissaan kuolleiden kohtalosta. Hänestä oli näyttänyt siltä kuin
vanhurskasten osa ei olisi sen parempi kuin jumalattomienkaan; molemmat tulivat
jälleen maaksi, ja se näytti olevan heidän loppunsa. Hän ei pystynyt näkemään
vanhurskasten elämää haudan tuolla puolen. Mutta profeetallisessa näyssä hänelle
opetettiin, miten Kristus kuolisi ja tulisi sitten kirkkaudessaan ja pyhien enkelien
seurassa lunastamaan kansansa haudasta. Hän sai nähdä maailman olevan
turmeltuneessa tilassa Kristuksen toisen tulemisen aikoihin, jolloin silloinen pöyhkeä,
julkea ja itsekäs sukupolvi kieltäisi ainoan Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen,
polkisi maahan lain ja halveksisi sovitusta. Hän näki, miten vanhurskaat
kruunattaisiin kirkkaudella ja kunnialla ja jumalattomat karkotettaisiin Herran
kasvojen edestä ja tuhottaisiin tulella.” PP. s. 66.
Job uskoi, että hän näkisi Herran
2. Kenellä toisella patriarkalla oli luja vakaumus, että Lunastaja tulisi, ja hän
saisi iloita nähdessään Hänet?
Job. 19:25-27. Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova
multien päällä. Ja sittenkuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti,
saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apunani; minun silmäni saavat
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nähdä hänet - eikä vieraana. Munaskuuni hiukeavat sisimmässäni.
“Kristuksen toisen tulemisen oppi on Pyhän Raamatun perussävel.… Eenok, joka oli
seitsemättä sukupolvea niistä laskettuna, jotka asuivat Eedenissä, ja joka vaelsi maan
päällä Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, sai kaukaa katsella Vapahtajan
tulemusta. »Katso», hän sanoi, »Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä
tuomitsemaan kaikkia.» Juud. 14, 15. Patriarkka Job huudahti kärsimystensä yönä
horjumattomalla luottamuksella: »Minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän
on seisova multien päällä. Ja sitten kuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen
ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apunani; minun
silmäni saavat nähdä hänet - eikä vieraana.» Job. 19: 25-27” ST. s. 289.
Herran tulemus tulen ympäröimänä
3. Mikä oli myös psalmista Aasafin luja usko? Kuinka hän kuvasi Jumalan
tulevaa voimallista ilmausta?
Ps. 50:1-3. Näin sanoo Herra: Missä on teidän äitinne erokirja, jolla olisin
lähettänyt hänet pois? Tai kuka on minun velkojani, jolle minä olisin teidät myynyt?
Katso, pahojen tekojenne tähden te olette myydyt, teidän rikkomustenne tähden on
äitinne lähetetty pois. Miksi ei ollut ketään, kun minä tulin, miksi ei kukaan
vastannut, kun minä huusin? Onko minun käteni liian lyhyt vapahtamaan, olenko
minä voimaton auttamaan? Katso, nuhtelullani minä kuivaan meren, minä teen virrat
erämaaksi, niin että niitten kalat mätänevät, kun ei ole vettä; ne kuolevat janoon.
Minä puetan taivaat mustiin ja panen murhepuvun niitten verhoksi.
“Kuningasten Kuningas astuu alas leimuavien liekkien ympäröimän pilven päällä.
Taivas väistyy pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon maa vapisee hänen
edessään ja kaikki vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltansa.” ST. s. 619.
“Jeesus ratsastaa esiin voimallisena voittajana. Ei 'surujen miehenä' juomaan häpeän
ja tuskan katkeraa maljaa, Hän tulee taivaan ja maan Voittajana tuomitsemaan eläviä
ja kuolleita. 'Uskollinen ja Totinen', 'vanhurskaudessa hän tuomitsee ja sotii'...
Yksikään kynä ei voi kuvailla tuota näkymää; yksikään ihmismieli ei voi käsittää sen
loistoa. 'Hänen valtasuuruutensa peittää taivaat, hänen ylistystänsä on maa täynnä.
Hänen hohteensa on kuin aurinko' Hab. 3:3,4. Kun tämä elävä pilvi lähestyy, kaikki
silmät katselevat elämän Ruhtinasta. Orjantappurakruunu ei haavoita tuota pyhää
päätä, vaan kunnian kruunu lepää Hänen pyhällä otsallaan. Hänen kasvonsa loistavat
kirkkaammin kuin keskipäivän aurinko.” The Faith I Live By, p. 349.
Pyhien kokoaminen
4. Mitä Herra tekee pyhilleen, jotka ovat tehneet Hänen kanssaan uskollisuuden
liiton ja pitäneet sen?
Ps. 50:4-6. Herra, Herra on minulle antanut opetuslasten kielen, niin että minä
taidan sanalla virvoittaa väsynyttä; hän herättää aamu aamulta, herättää minun
korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. Herra, Herra on avannut minun korvani;
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minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois. Selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni
parran revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä.
“Kuningasten Kuningas astuu alas leimuavien liekkien ympäröimän pilven päällä.
Taivas väistyy pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon, maa vapisee hänen
edessään ja kaikki vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltansa. »Meidän Jumalamme tulee
eikä vaikene, hänen edellänsä käy kuluttava tuli ja hänen ympärillänsä väkevä
myrsky. Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan, tuomitakseen kansansa. "Kootkaa
minun eteeni minun hurskaani, jotka uhreja uhraten ovat tehneet minun kanssani
liiton". Ja taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala on tuomari. » Ps. 50:
3-6. Katsoessamme Jumalan suurta päivää, voimme nähdä, että ainoa turvamme on
jättää kaikki synnit ja vääryydet pois. Ne, jotka jatkavat synnissä, ovat tuomittujen ja
kadotettujen joukossa.” Faith and Works, pp. 116, 117.
Jeesus kertoo lähdöstään
5. Mitä Jeesus sanoi virkailijoille, jotka oli lähetetty vangitsemaan Häntä?
Miten Hän toisti tämän sanoman juuri ennen ristiinnaulitsemista
keskustellessaan opetuslastensa kanssa?
Joh. 7:33,34. Mutta Jeesus sanoi: "Minä olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne, ja
sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt. Silloin te etsitte
minua, mutta ette löydä; ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla."
Joh. 13:33,36. Lapsukaiset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette
minua etsimään, ja niinkuin sanoin juutalaisille: 'Mihin minä menen, sinne te ette voi
tulla', niin minä sanon nyt myös teille…. Simon Pietari sanoi hänelle: "Herra, mihin
sinä menet?" Jeesus vastasi hänelle: "Mihin minä menen, sinne sinä et voi nyt minua
seurata, mutta vastedes olet minua seuraava."
“Farisealaisten johtomiehet, jotka olivat innokkaasti seuranneet tapahtumain kulkua,
kuulivat kansanjoukosta myötätunnon ilmauksia. He kiiruhtivat pappien luo esittäen
suunnitelmansa vangita Hänet. He järjestivät kuitenkin niin, että vangitsisivat Hänet
Hänen ollessaan yksin, sillä he eivät uskaltaneet ottaa Häntä kiinni kansan läsnä
ollessa. Jälleen Jeesus osoitti, että Hän tiesi heidän tarkoituksensa. Hän sanoi: »Minä
olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne, ja sitten minä menen pois Hänen tykönsä,
joka on minut lähettänyt. Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä, ja missä minä
olen, sinne te ette voi tulla.» Pian hän pääsisi turvaan heidän pilkkansa ja vihansa
ulottuvilta. Hän nousisi ylös Isän luo, missä enkelit Häntä jälleen palvelevat, eivätkä
Hänen murhaajansa koskaan pääsisi sinne.” AT. s. 438.
Jeesuksen lupaus takaisin tulosta
6. Kertoiko Jeesus opetuslapsilleen vain lähdöstään?
Mitä Hän lisäsi
lohduttaakseen ja vahvistaakseen heitä heidän uskossaan?
Joh. 14:2-4. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko
minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen
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valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte
siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."
“Hän elvytti myös heidän toivoaan ja rohkeuttaan. … Ja vaikka minä menen
valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte
siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen — tien sinne te tiedätte» (Joh. 14: 1—
4). Teidän tähtenne minä tulin maailmaan, ja teidän hyväksenne olen työskennellyt.”
ApT. s. 20.
“... Lupaus on varma. Pian olemme luvatussa kodissa. Siellä Jeesus johtaa meidät
elämän virran luo, joka virtaa Jumalan valtaistuimelta, ja selittää meille
kaitselmustaan, kun Hän johti meitä maan päällä, jotta saisimme täydellisen luonteen.
Siellä saamme katsella himmentymättömin silmin palautetun Eedenin kauneutta.”
Testimonies for the Church, vol. 8,p. 254.
Enkelien vahvistus Hänen paluustaan
7. Minkä hyvän uutisen opetuslapset kuulivat Hänen taivaaseen astumisensa
hetkellä? Sen mukaan, mitä he kuulivat, tuleeko Jeesus hengellisesti vai
todellisesti henkilönä?
Apt. 1:9-11. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja
pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen
mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja
nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus,
joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen
taivaaseen menevän."
“Opetuslapset katselivat vielä hartaasti taivaalle, kun »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» (Ap.t. 1:10,11). Lupauksen
Kristuksen toisesta tulemisesta oli aina pysyttävä tuoreena hänen opetuslastensa
mielessä. Sama Jeesus, jonka he olivat nähneet nousevan taivaaseen, oli tuleva jälleen
ottaakseen luokseen ne, jotka täällä alhaalla antautuivat hänen palvelukseensa. Sama
ääni, joka oli sanonut heille: »Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman
loppuun asti», oli lausuva heidät tervetulleiksi hänen luokseen taivaan valtakuntaan.”
ApT. s. 28,29.
Lisätutkisteluksi
“Kristuksen mieliaiheena oli Jumalan isällinen hellyys ja yltäkylläinen armo. Hän
puhui paljon hänen luonteensa ja lakinsa pyhyydestä. Hän sanoi kansalle olevansa tie,
totuus ja elämä. Olkoot nämä Kristuksen julistajien aiheita. Esittäkää totuutta
sellaisena kuin se on Jeesuksessa. Tehkää selviksi lain ja evankeliumin vaatimukset.
Kertokaa ihmisille Kristuksen itsensä kieltävästä ja uhraavasta elämästä, hänen
nöyryytyksestään ja kuolemastaan, hänen ylösnousemuksestaan ja taivaaseen
Sapattikoululäksyt

23

4. neljännes 2017

astumisestaan, hänen välitystyöstään heidän hyväkseen Jumalan esikartanoissa ja
hänen lupauksestaan: 'Minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni' (Joh. 14:3).” KV. s.
21.
*****
6
Sapattina 11. marraskuuta

Tuleminen voimassa ja kirkkaudessaan
“Kun Kristus on jälleen tuleva maan päälle ei enää roskajoukon ympäröimänä
vankina, saavat ihmiset nähdä Hänet. He saavat nähdä Hänet taivaan Kuninkaana.
Kristus on tuleva omassa kirkkaudessaan, Isänsä kirkkaudessa ja pyhien enkelien
kirkkaudessa. Kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhannen kertaa tuhat
enkeliä, väkeviä sankareita, joiden ihanuudelle ja kirkkaudelle ei mikään vedä
vertoja, saattaa Häntä Hänen matkallaan. Silloin Hän on istuva kirkkautensa
valtaistuimella, ja Hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Silloin kaikkien silmät
saavat nähdä Hänet, niidenkin, jotka ovat Hänet lävistäneet. … Ja Hänellä on
vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi »kuningasten Kuningas ja herrain Herra». Ilm.
19: 16.” AT. s. 713.
Näkyvä kaikille maan päällä
1. Mitä Jeesus sanoi kunniakkaasta paluustaan? Tarkoittaako tuleminen
pilvissä sitä, että Hän on näkymätön ihmissilmille?
Matt. 24:30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan
sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä
suurella voimalla ja kirkkaudella.
Mark. 14:62. Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman
oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä."
Ilm. 1:7. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin,
jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa.
Totisesti, amen.
“Sama Jeesus, joka oli vaeltanut, puhunut ja rukoillut heidän kanssaan … oli nyt
mennyt istumaan Isänsä kanssa Hänen valtaistuimelleen. Ja enkelit olivat
vakuuttaneet heille, että juuri Hän, jonka he olivat nähneet nousevan ylös taivaaseen,
oli tuleva takaisin samalla tavalla, kuin Hän oli mennytkin. … 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.” AT. s. 799.
“Jeesus tulee, Hän tulee pilvissä ja suurella kirkkaudella. Loistava enkelijoukko on
Hänen mukanaan. Hän tulee kunnioittamaan niitä, jotka ovat rakastaneet Häntä ja
pitäneet Hänen käskynsä, ja ottamaan heidät tykönsä. Hän ei ole unohtanut heitä eikä
lupaustaan. Silloin perheketju yhdistetään jälleen.” Child Guidance, p. 565.
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2. Ilmestyykö Hän johonkin syrjäiseen, salattuun paikkaan? Mitä kuvausta
Herra käytti osoittaakseen, kuinka näkyvällä tavalla Hän tulee?
Matt. 24:23-28. Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla',
niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät
suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso,
minä olen sen teille edeltä sanonut. Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on
erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää
uskoko. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on
oleva Ihmisen Pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
Luuk. 17:24. Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen,
niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva.
“Saatanan ei sallita jäljitellä Kristuksen tulemuksen tapaa. Vapahtaja on varoittanut
kansaansa petoksesta tässä asiassa ja on ennustanut selvästi toisen tulemisensa. '…
jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso,
hän on kammiossa', niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja
näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.' Matt. 24:24-27,31;
25:31; Ilm. 1:7; 1. Tess. 4:16,17. Tällaista tulemusta on mahdotonta jäljitellä. Se tulee
olemaan kaikkien tiedossa - koko maailman todistama.” Darkness before Dawn p. 42.
Enkeleiden saattamana
3. Tuleeko Jeesus yksin, vai onko Hänellä muita mukanaan?
Matt. 25:31. Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen
kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.
Matt. 16:27. Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja
silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.
“Sitä kutsutaan suuren Jumalan ja meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
kunniakkaaksi ilmestykseksi. Hänen tulemuksensa kirkkaus on suurempi kuin mitä
silmä on koskaan nähnyt. Hänen henkilökohtainen ilmestymisensä taivaan pilvissä on
enemmän kuin mikään mielikuvitus on keksinyt.… Toisessa tulemuksessaan Hän
tulee omassa kirkkaudessaan ja Isänsä kirkkaudessa taivaan enkelijoukon saattamana.
Orjantappurakruunun tilalla Hänellä on oleva kunnian kruunu, kruunu kruunun
sisällä. Tuon vanhan purppuraisen kuningasviitan sijaan Hän tulee olemaan
pukeutuneena hohtavan valkoisiin vaatteisiin. Ja Hänellä on vaipassa kupeellaan
kirjoitettuna nimi »kuningasten Kuningas ja herrain Herra».” In Heavenly Places, p.
357.
4. Mitä suuria muutoksia luonnossa tapahtuu, kun Herra ilmestyy voimassa ja
kirkkaudessa?
Ps. 50:3. Meidän Jumalamme tulee eikä vaikene, hänen edellänsä käy kuluttava tuli
ja hänen ympärillänsä väkevä myrsky.
Ps. 97:5. Vuoret sulavat niinkuin vaha Herran edessä, kaiken maan Herran edessä.
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Ilm. 6:14. ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret
ja saaret siirtyivät sijoiltansa.
“Kun Kristus tulee, maa järkkyy Hänen edessään, ja taivas väistyy pois niinkuin
kirja, joka kääritään kokoon, ja jokainen vuori ja saari siirtyy paikaltaan. 'Meidän
Jumalamme tulee eikä vaikene, hänen edellänsä käy kuluttava tuli ja hänen
ympärillänsä väkevä myrsky. Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan, tuomitakseen
kansansa: "Kootkaa minun eteeni minun hurskaani, jotka uhreja uhraten ovat tehneet
minun kanssani liiton". Ja taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala on
tuomari. (Psalmi 50:3-6). Kun katsomme Herran suurta päivää, voimme todeta, että
meidän ainoa turvamme on siinä, että jätämme kaiken synnin ja vääryyden. Ne, jotka
jatkavat synnissä, ovat niiden joukossa, jotka tuomitaan ja jotka joutuvat
kadotukseen.” Faith and Works, pp. 116, 117.
Herran ääni ja pasuunan ääni
5. Onko Hänen tulemuksensa hiljainen tapahtuma, vai luonnehtiiko sitä suuri
ääni? Jopa ketkä kuulevat Hänen äänensä?
1. Tess. 4:16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen
ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
Matt. 24:31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat
hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
Joh. 5:25,28. Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet
kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää…. Älkää
ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen
äänensä
“»Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan
pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka
olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan
pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.»
Room. 8: 11; 1 Tess. 4:16, 17. Näillä lohduttavilla sanoilla Hän käskee meitä
lohduttamaan toisiamme.” AT. s. 298.
“Tässä on meidän uskomme. Jeesus ja Hänen apostolinsa kertovat toisen adventin
tapahtumasta ilolla ja voitonriemulla; ja pyhät enkelit julistavat, että Kristus, joka
nousi taivaaseen, tulee takaisin. Meidän tulee uskoa Jeesuksen ja Hänen
opetuslastensa sanaa. Tämä on hyvin vanha oppi, eikä siinä ole hiventäkään
harhaoppia.” Testimonies for the Church, vol. 1, p. 42.
Herran suuri päivä
6. Miksikä Raamattu kutsuu viimeistä päivää, Hänen tulemuksensa päivää?
Jooel 2:31. aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä
tulee, se suuri ja peljättävä.
Mal. 4:5. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä,
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se suuri ja peljättävä.
Apt. 2:20. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee,
se suuri ja julkinen.
“Puhuttuaan maailman lopusta Jeesus tulee takaisin Jerusalemiin, ylpeään ja julkeaan
kaupunkiin, joka sanoo: 'Minä istun kuningattarena, enkä ole surua näkevä'. (Katso
Ilm. 18:7). Kun Hänen profeetallinen silmänsä lepää Jerusalemin yllä, Hän näkee,
kuinka se joutuu hävitetyksi, ja kuinka myös maailma kulkee kohti tuomiotaan.
Jerusalemin hävityksen aikaiset tapahtumat toistuvat suurena ja pelottavana Herran
päivänä, mutta vielä kauheampina...” Selected Messages, book 3, p. 417.
Lunastus ja mitä suurin sekasorto
7. Kun Jeesuksen tulemus on kauhun ja rangaistuksen päivä jumalattomille,
mikä suuri varmuus niillä on, jotka rakastavat Herraa ja luottavat Häneen?
Mal. 3:16,17. Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja
Herra tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi,
jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät. Ja he ovat, sanoo Herra
Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen heille
laupias, niinkuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee.
Mal. 4:2. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden
aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin
syöttövasikat
Ilm. 3:5. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois
hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni
edessä ja hänen enkeliensä edessä.
“Ne, jotka saava voiton maailmasta, lihasta ja paholaisesta, saavat etuoikeuden
vastaanottaa elävän Jumalan sinetin. … Vain ne, jotka osoittavat Jumalan edessä
katumusta ja tunnustavat syntinsä suurena sovintopäivänä, tunnustetaan ja merkitään
arvollisiksi saamaan Jumalan suojeluksen. Niiden nimet, jotka valvovat ja odottavat
Vapahtajan ilmestymistä – hartaammin kuin ne, jotka aamua odottavat, luetaan niiden
joukkoon, jotka sinetöidään. Niillä, joilla on kaikki totuuden valo, joka loistaa
sieluihin, tulee olla tekoja, jotka vastaavat heidän uskoaan...” Testimonies to
Ministers and Gospel Workers, p. 445.
“Kuinka voimakkaasti ja kirkkaasti Jumalan armo ja rakastava hyvyys loistavatkaan
Hänen käsitellessään perintöään.… Koko taivas on syvästi kiinnostunut meidän
hyvinvoinnistamme, että Saatana ei voisi meitä hallita ja muovata meitä oman
luonteensa kaltaiseksi.” This Day with God, p. 123.
Lisätutkisteluksi
“Kristuksen tulemusta koskevan sanoman tulisi nyt, samoin kuin enkelien julistaessa
sitä Betlehemin paimenille, olla suurta iloa synnyttävä sanoma. Ne, jotka todellisesti
rakastavat Vapahtajaa, eivät voi muuta kuin iloiten tervehtiä Jumalan sanaan
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perustuvaa ilmoitusta siitä, että Hän, johon heidän iankaikkista elämää koskevat
toiveensa keskittyvät, on tuleva takaisin, ei pilkattavaksi, halveksittavaksi ja
hyljättäväksi, niin kuin ensimmäisessä tulemisessa, vaan voimassa ja kunniassa,
pelastamaan kansansa. Ne, jotka eivät rakasta Vapahtajaa, toivovat hänen pysyvän
poissa; eikä voi olla vakuuttavampaa todistusta siitä, että seurakunnat ovat luopuneet
Jumalasta, kuin tämän taivaasta lähetetyn sanoman herättämä kiihtymys ja
katkeruus.” ST. s. 323.
*****
7
Sapattina 18. marraskuuta 2017

Häneen sanaansa luottaen
“Kristus jatkaa, kuvaten maailman tilaa Hänen tullessaan: »Sillä niinkuin oli Nooan
päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä
päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen
päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli
ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.» Kristus ei esitä
tässä ajallista tuhatvuotiskautta, jonka kuluessa kaikki valmistuisivat ikuisuutta
varten. Hän kertoo meille, että niinkuin oli Nooan päivinä, niin on oleva Ihmisen
Pojan tullessa takaisin.” AT. s. 609.
Äkkiarvaamatta, niin kuin varas
1. Kuvaillessaan tulemistaan, mitä eloisaa kuvausta Jeesus käytti?
Ilm. 16:15. - Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää
vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! 1. Tess. 5:1,2. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis
kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas
yöllä.
2. Piet. 3:10, alkuosa. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas,
“Pietari piti sydämessään elävänä toivoa Kristuksen paluusta, ja hän vakuutti
seurakunnalle, että seuraava Vapahtajan lupaus tulisi varmasti täyttymään: »Vaikka
minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni» (Joh.
14: 3). Koetelluista ja uskollisista tuo tulemus saattaisi tuntua viipyvän perin kauan,
mutta apostoli vakuutti heille: »Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin
muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä
hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta
Herran päivä on tuleva niinkuin varas...” ApT. s. 411.
2. Vaikka meille on kerrottu merkkejä, jotka edeltävät Herran tulemusta,
tarkoittaako se sitä, että me tiedämme sen tarkan ajan?
Matt. 24:36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit,
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eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.
“Mutta Kristus ei ilmoittanut tulemisensa päivää eikä hetkeä. Hän sanoi selvästi
opetuslapsilleen, ettei Hän itse voinut ilmoittaa toisen tulemisensa päivää eikä hetkeä.
Jos Hän olisi voinut sen paljastaa, miksi Hänen olisi tarvinnut kehoittaa heitä
lakkaamatta odottamaan? On ihmisiä, jotka väittävät tietävänsä Herran ilmestymisen
päivän ja hetken. Hyvin innokkaasti he viitoittavat tulevaisuutta. Mutta Herra on
varoittanut heitä tästä asiasta. Ihmisen Pojan toisen tulemisen tarkka aika on Jumalan
salaisuus.” AT. s. 609.
3. Vaikka Herra on paljastanut erityisiä tapahtumia ja yksityiskohtia Jeesuksen
tulemuksesta, miksi Hän ei ole antanut päivää ja hetkeä?
Mark. 13:32,33. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit
taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä. Olkaa varuillanne, valvokaa
ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee.
Apt. 1:7. Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä
oman valtansa voimalla on asettanut,
“Jeesuksen tulemuksen tarkkaa aikaa ei ole ilmoitettu. Jeesus sanoi: 'Mutta siitä
päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan.' Mutta Hän antoi tulemuksensa merkkejä ja
sanoi: 'Kun näette kaiken tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.'
Hän kehotti heitä, kun Hänen tulemuksensa merkit ilmestyisivät: 'Katsokaa ylös,
nostakaa päänne, sillä teidän lunastuksenne on lähellä.' Ja katsoessaan näihin
asioihin, apostoli kirjoitti: ' Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä
voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän
lapsia.' Kun me emme tiedä Kristuksen tulemisen päivää, meidän täytyy elää raittiisti
ja jumalisesti tässä maailmassa 'odottaen sitä siunattua toivoa ja suuren Jumalan ja
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä kirkkaudessa.'” Reflecting Christ,
p. 258.
4. Siitä huolimatta, että evankeliumia saarnataan ja ajan merkit tulevat koko
ajan selvemmiksi, millainen Jeesuksen tulemus tulee olemaan monille
ihmisille?
Luuk. 21:34. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta
päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät
äkkiarvaamatta
Mark. 13:35, loppuosa, 36. milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai yösydännä
vai kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla, ettei hän, äkkiarvaamatta tullessaan,
tapaisi teitä nukkumasta.
“Kaikkien, jotka uskovat nykyiseen totuuteen, tulee painaa sydämeensä ja mieleensä
nämä Kristuksen sanat. … Kristus on itse varoittanut meitä vaarastamme. Hän tiesi,
mitkä vaarat tulisivat kohtaamaan meitä näinä viimeisinä päivinä, ja Hän tahtoo
meidän tekevän valmistuksia niiden varalle. 'Niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy
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myös Ihmisen Pojan päivinä.' He söivät ja joivat, istuttivat ja rakensivat, naivat ja
naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennen
kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki. Herran päivä on yllättävä ihmiset
heidän ollessaan antautuneina samanlaisiin maailman rientoihin: ilonpitoon ja
juhlimiseen, ahneuteen, luonnottomaan ruokahalun hellimiseen sekä väkijuomien ja
huumaavan tupakan saastaiseen käyttöön. Tällainen on jo nyt maailman tila, ja
tällaista himojen tyydyttämistä tavataan jopa Jumalan lapsiksi tunnustautuvien
joukosta, josta jotkut seuraavat maailman tapoja ja osallistuvat sen synteihin.” Ta. 1,
s. 485.
Valoa oikeaan aikaan
5. Onko Herra aina ilmoittanut menneistä tapahtumista kaikki yksityiskohdat
etukäteen ja kerralla? Mitä apostoli Paavali kirjoitti tästä?
Ef. 3:4,5. josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen
Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille
tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen
ja profeetoille:
1. Kor. 13:9,10,12. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.
Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista…. 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.
“Jeesus odottaa kaipauksella, että voisi avat ihmisille sen kirkkauden, joka seuraa
Hänen toista tulemustaan, ja saada heidät tutkimaan tätä autuasta näkymää. Siellä
paljastetaan ihmeellisiä asioita. Elinikäinkenkin rukous ja tutkistelu jättää vielä
paljon tutkimatta ja selittämättä. Mutta se, mitä emme nyt tiedä, paljastetaan meille
myöhemmin. Täällä aloitettu opetus jatkuu ikuisuuteen. Karitsa jakaa rikkaita tiedon
varastoja johtaessaan lunastettujen joukot elävien vetten lähteelle; Hän paljastaa
Jumalan tekojen ja kaitselmuksen salaisuuksia, joita ei koskaan ennen ole
ymmärretty.” Lift Him Up, p. 361.
Olettamuksien välttäminen
6. Jos Herra ei ole ilmaissut tiettyjä asioita tulevaisuudesta, onko viisasta
mietiskellä niitä? Sen sijaan, että tehdään arveluita, jotka eivät auta ketään,
minkä tulisi olla meidän tärkein kiinnostuksen kohteemme?
5. Moos. 29:29. Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä
on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme
kaikki tämän lain sanat."
2. Piet. 1:20. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole
kenenkään omin neuvoin selitettävissä;
Matt. 24:44. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule,
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Ihmisen Poika tulee.
Tiit. 2:13. odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja
Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
“Me emme voi koskaan ymmärtää Jumalaa tutkimalla. Hän ei paljasta
suunnitelmiaan uteliaille mielille. Me emme saa yrittää nostaa oletuksilla sitä verhoa,
jonka taakse Hän on sulkenut majesteettiutensa. Apostoli huudahtaa: 'Tutkimattomat
ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä!' Se on todiste Hänen
armostaan, että Hän on peittänyt voimansa ja verhonnut sen salaperäisyyden ja
pimeyden verhoon, sillä sen verhon kohottaminen, joka paljastaa Jumalan läsnäolon,
merkitsee kuolemaa. Yksikään kuolevainen mieli ei voi tunkeutua sinne, missä
Kaikkivaltias asuu ja tekee työtä. Me emme voi ymmärtää enempää Hänen teoistaan
meitä kohtaan tai Hänen vaikuttimistaan, kuin minkä Hän näkee sopivaksi meille
paljastaa.… Hän ilmaisee meille niin paljon tarkoitusperiään, kuin meidän on hyvä
tietää; ja sen ylitse meidän täytyy vain luottaa kaikkivaltiaaseen käsivarteen ja
sydämeen, joka on täynnä rakkautta.” Lift Him Up, p. 361.
Odottaen uskon kautta toivossa
7. Vaikka Aabraham sai monta kertaa lupauksen, että hän ja hänen
jälkeläisensä omistaisivat Kanaanin maan, kuinka hän eli odottaessaan
lupauksen täyttyvän? Mitä häen esimerkkinsä opettaa meille?
Hebr. 11:9,10. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin
vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman
lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka
rakentaja ja luoja on Jumala.
Jaak. 5:7,8. Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso,
peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa
syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä
Herran tulemus on lähellä.
“Jumala antoi Aabrahamin katsella tätä kuolematonta perintöä, ja tässä toivossaan
Aabraham oli tyytyväinen. »Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa
niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat
saman lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja
jonka rakentaja ja luoja on Jumala» (Hebr. 11:9,10). Aabrahamin jälkeläisistä
sanotaan: »Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa
he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja
muukalaisia maan päällä» (jae 13). Meidän on asuttava täällä muukalaisina ja
vieraina, jos mielimme päästä »parempaan, se on taivaalliseen» (jae 16). Ne, jotka
ovat Aabrahamin lapsia, pyrkivät siihen kaupunkiin, jota Aabraham odotti »ja jonka
rakentaja ja luoja on Jumala». PP. s. 149.
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Lisätutkisteluksi
“Monet ummistavat nykyään silmänsä todisteille, joita Kristus on antanut
varoittamaan ihmisiä hänen tulemuksestaan. He pyrkivät tyynnyttämään kaiken
pelon, vaikka samanaikaisesti lopun merkit ovat nopeasti täyttymässä ja maailma on
kiirehtimässä kohti hetkeä, jolloin Ihmisen Poika ilmestyy taivaan pilvissä. Paavali
opettaa, että on synti suhtautua välinpitämättömästi merkkeihin, joiden on määrä
edeltää Kristuksen toista tulemusta. Tällaiseen laiminlyöntiin syyllistyviä hän
nimittää yön ja pimeyden lapsiksi. Hän kannustaa tarkkaavaisia ja valppaita...” ApT.
s. 198.
“Aabrahamin kuuliaisuus, joka ei kyseenalaistanut, oli yksi huomattavimmista uskon
ja luottamuksen osoituksista Jumalaan, mitä Raamatussa on kerrottu. Vain sen
lupauksen kanssa, että hänen jälkeläisensä omistaisivat Kanaanin maan, ilman
pienintäkään todistetta, hän meni sinne, minne Jumala johti, täyttäen huolella oman
osansa ehdoista ja luottaen siihen, että Herra pitäisi uskollisesti sanansa. Tämä
patriarkka meni, minne Jumala näytti hänenen velvollisuudekseen mennä; hän kulki
erämaiden halki ilman pelkoa, hän meni epäjumalanpalvojien keskuuteen, mielessään
vain yksi ajatus: 'Jumala on puhunut; minä tottelen Hänen ääntään; hän johdattaa,
Hän suojelee minua.' Juuri sellaista uskoa ja luottamusta, kuin Aabrahamilla oli,
Jumalan sanansaattajat tarvivat tänä päivänä.” Testimonies for the Church, vol. 4, p.
524.
*****
8
Sapattina 25. marraskuuta 2017

Luonteen valmistaminen
“Erityisen tärkeitä nämä apostolin opetukset ovat oman aikamme seurakunnalle.
Niille, jotka elävät näin lähellä suurta päätöshetkeä, tulisi Paavalin sanojen kaikua
vaikuttavalla voimalla: »Me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon
pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei
Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen
Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai
nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.»” ApT. s. 198.
Siunattu toivo
1. Onko Kristuksen takaisintulo uskolliselle kristitylle vain uskonkohta vai
toivottu tapahtuma läheisessä tulevaisuudessa? Miksi apostoli Paavali sitä
kutsui?
2. Tim. 4:8. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra,
vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan
myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.
Tiit. 2:13. odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja
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Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
“»Ajatus Herran tulemisesta», Baxter sanoo, »on minusta hyvin suloinen ja
ilahduttava.301) Usko tekee hänen pyhiileen luonteenomaiseksi, että he rakastavat
hänen ilmestymistään ja odottavat tämän autuaallisen toivon toteutumista.» »Jos
kuolema on viimeinen vihollinen, joka kukistetaan ylösnousemuksessa, niin voimme
siitä oppia, miten hartaasti uskovaisten tulisi toivoa ja rukoilla, että Kristus tulisi
toisen kerran ja antaisi tämän täydellisen ja lopullisen voiton. »Sitä päivää tulisi
kaikkien uskovaisten ikävöidä ja toivossa odottaa lunastustyön sekä heidän
toiveidensa ja pyrkimystensä täyttymisen päivänä.» »Jouduta, oi Herra, tätä autuasta
päivää!» Sellainen oli apostolisen seurakunnan, »erämaan seurakunnan» ja
uskonpuhdistajien toivo. Profetia ei ainoastaan ilmaise Kristuksen tulemisen.” ST. s.
292.
“Me olemme pyhiinvaeltajia ja muukalaisia, jotka odotamme, toivomme ja
rukoilemme tätä siunattua toivoa, meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen ilmestymistä kirkkaudessa. Jos me uskomme siihen ja otamme sen
käytännön elämäämme, mitä hartaita tekoja tämä usko ja toivo saisivatkaan aikaan;
Mitä palavaa rakkautta toinen toistamme kohtaan; mitä tarkkaa pyhää elämää
Jumalan kunniaksi; ja mikä selkeä ero nähtäisiinkään meidän tiemme ja maailman
tien välillä.” Evangelism, p. 220.
Harvat valmistautuneet
2. Vaikka Nooa varoitti maailmaa tulevasta vedenpaisumuksesta, kuinka monet
hänen päivinään olivat valmistautuneet tuota tapahtumaa varten? Miksi
heitä oli niin vähän?
2. Piet. 2:5. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan,
vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen
tulla jumalattomain maailman päälle.
Matt. 24:37-39. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus
oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja
joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä
tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen
Pojan tulemus oleva.
“Raamattu esittää, että viimeisinä päivinä ihmiset antautuvat maailmallisiin
rientoihin, huvitteluun ja rahan hankintaan. He ovat sokeita käsittämään ikuisia
arvoja. … Tällaista on nykyään. Ihmiset syöksyvät voiton tavoitteluun ja itsekkäisiin
mielitekoihinsa niin kuin ei olisi olemassakaan Jumalaa, taivasta eikä tämän jälkeistä
elämää. Nooan aikana lähetettiin varoitus vedenpaisumuksesta havahduttamaan
ihmiset jumalattomuudestaan ja kutsumaan heitä parannukseen. Samoin Kristuksen
toisen tulemuksen sanoma pyrkii kohottamaan ihmiset niistä maailmallisista
riennoista, joihin he ovat uppoutuneet. Sen tarkoituksena on herättää heidät
tajuamaan ikuisia arvoja voidakseen ottaa vaarin kutsusta, kun Herra kehottaa heitä
Sapattikoululäksyt

33

4. neljännes 2017

käymään pöytäänsä.” KV. s. 166.
Aina valmiina
3. Herran suuren päivän lähestyessä ja Nooan sukupolven kokemus
tiedossamme, minkä vetoomuksen Herra tekee?
Matt. 24:42-44. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän
valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä
sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
“Me emme tiedä Herran tulemuksen tarkkaa aikaa. Mutta on se sitten tänä vuonna,
ensi vuonna tai muutaman vuoden päästä, Kristus on kertonut meille, että Hän tulee
kuin varas yöllä. Hän sanoo kaikille: 'Valvokaa.' Hyvin monille Hän tulee sellaisena
aikana, jona he eivät odota. Hänen tulemuksensa aikaan ihmiset kyselevät: 'Missä on
lupaus Hänen tulostaan?' …Jos koskaan kaikkia Jumalan vartijoita tarvitaan, niin se
aika on nyt. … Pasuunan täytyy antaa selvä ääni. Tulee yleinen totuuden
julistaminen, koko maa valaistaan Jumalan kirkkaudella, mutta vain ne tunnistavat
valon, jotka ovat yrittäneet erottaa pyhyyden synnistä.” The Upward Look, p. 365.
4. Vertauksessa kymmenestä neitsyestä he kaikki odottivat ylkää tulemaan
juhlaan, mutta mitä puolelle heistä tapahtui? Mikä varoitus Herralla siksi
on tänä päivänä?
Matt. 25:6,7,10-13. Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä
vastaan.' Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon….
Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät
hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja
sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä
sanon teille: minä en tunne teitä.' Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.
Luuk. 12:40. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen
Poika tulee."
Mark. 13:37.Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: valvokaa."
“Älköön kukaan seuratko viiden tyhmän neitsyen esimerkkiä ja ajatelko, että on
turvallista odottaa, että vaikeudet tulevat, ennenkuin alkavat valmistaa luonnettaan
voidakseen kestää tuona aikana. Silloin on liian myöhäistä etsiä Kristuksen
vanhurskautta, kun vieraat on kutsuttu ja tutkittu. Nyt on aika pukeutua Kristuksen
vanhurskauteen – hääpukuun, joka tekee sinut soveliaaksi käymään Karitsan
hääaterialle. Vertauksessa tyhmät neitsyet kuvataan pyytämässä öljyä, mutta he eivät
saa sitä. Se kuvaa niitä, jotka eivät ole valmistautuneet kehittämällä sellaista
luonnetta, joka kestäisi koetuksen aikana. … Luonnetta ei voi siirtää toiselle. Sitä ei
voida ostaa eikä myydä; se täytyy hankkia. Herra on antanut jokaiselle yksilölle
mahdollisuuden saavuttaa vanhurskas luonne..., mutta Hän ei ole antanut
mahdollisuutta, että ihminen voisi antaa toiselle luonteen, jonka on kehittänyt...”
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That I May Know Him, p. 350.
Ilo Hänen ilmestyessään
5. Kuinka uskolliset uskovat iloitsevat Jeesuksen tulemuksen päivänä? Millä
ihanilla sanoilla he tervehtivät Häntä?
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."
“Jeesus tulee! Mutta ei kuuntelemaan ihmiskunnan valituksia eikä syntisen
tunnustavan syntinsä ja pyytävän Häneltä anteeksi; sillä kaikkien tapaukset on
päätetty elämäksi tai kuolemaksi. Ne, jotka ovat eläneet synnissä, jäävät syntisiksi
ikuisesti. Ne, jotka ovat tunnustaneet syntinsä Jeesukselle pyhäkössä, ovat saaneet
Hänestä ystävän, ja he ovat puhdistaneet sielunsa ollen kuuliaisia totuudelle, ja he
pysyvät pyhinä ikuisesti.
Etsi läpikotaista valmistautumista kohdataksesi Jeesus, jotta voit huudahtaa ilolla
Hänen tullessaan: 'Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä
pelastamaan'. Silloin iankaikkinen elämä kuuluu teille, ja te olette osallisia
Kristuksen kanssa Hänen kirkkaudestaan ja saatte kuunnella Hänen ääntään ja
katsella Hänen rakastavaa persoonaansa.” Lift Him Up, p. 379.
6. Mitä Jeesus sanoi niille tapahtuvan, jotka ovat valmiita Hänen tullessaan ja
jotka täyttävät ahkerasti velvollisuudet, jotka heille on uskottu?
Matt. 24:46,47. Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin
tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa
hoitajaksi.
“Kuinka monet valittavatkaan menetetyistä mahdollisuuksista, kun on ikuisesti liian
myöhäistä! Tänä päivänä meillä on kykyjä ja mahdollisuuksia, mutta emme tiedä,
kuinka kauan ne meillä ovat. Tehkäämme työtä, kun on vielä päivä; sillä yö tulee, ja
silloin kukaan ei voi mitään tehdä.” Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p.
167.
“Meidän tulee valvoa ja tarkata Ihmisen Pojan tulemusta, ja meidän tulee myös
ahkeroida. Työskenteleminen ja odottaminen ovat yhtä tärkeitä; niiden tulee käydä
käsikädessä. Silloin kristillinen luonne kehittyy tasapainoiseksi. Meidän ei tule
ajatella, että meidän on lyötävä kaikki muu laimin ja antauduttava mietiskelemään,
tutkimaan ja rukoilemaan, emmekä saa antaa myöskään touhun, kiireen ja työn
täyttää niin elämäämme, että lyömme laimin henkilökohtaisen hartaudenharjoituksen.
Odottaminen, valvominen ja toiminta kuuluvat yhteen. "Älkää harrastuksessanne
olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa." KI. s. 20.
7. Millä kutsulla Herra toivottaa tervetulleiksi kaikkien aikojen lunastetut?
Matt. 25:34. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun
Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna
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maailman perustamisesta asti.
“Niin täyttyy lupaus, jonka Kristus antoi opetuslapsilleen: »Minä tulen takaisin ja
otan teidät tyköni» (Joh. 14:3). Ne jotka ovat rakastaneet häntä ja odottaneet häntä,
hän kruunaa kirkkaudella ja kunnialla ja kuolemattomuudella. Vanhurskaat kuolleet
nousevat haudoistaan, ja elossa olevat temmataan heidän kanssaan Herraa vastaan
yläilmoihin. He kuulevat Jeesuksen äänen, joka suloisempana kuin mikään
kuolevaisen korvan koskaan kuulema musiikki lausuu heille: Teidän sodankäyntinne
on päättynyt. »Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut
teille valmistettuna maailman perustamisesta asti» (Matt. 25:34). ApT. s. 29.
“Lunastetun joukon edessä on pyhä kaupunki. Jeesus avaa helmiportit, ja totuutta
noudattanut kansa käy sisälle. Siellä he näkevät Jumalan paratiisin, joka oli Aadamin
kotina hänen viattomuuden tilassaan. Silloin kuullaan Jeesuksen äänen,
täyteläisempänä kuin mikään kuolevaisten korviin osunut musiikki, sanovan: »Teidän
taistelunne on päättynyt.» »Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta,
joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.»” ST. s. 625.
Lisätutkisteluksi
“Ei yksikään, joka todella rakastaa Jeesusta, ole pahoillaan, että Hän tulee takaisin. Ja
kun Ihmisen Pojan tulemus lähestyy, ihmiset, jotka rakastavat Jeesusta, odottavat sitä
iloisella toivolla ja yrittävät valmistautua nähdäkseen Hänet, jota heidän sielunsa
rakastaa, joka lunasti heidät.” –Lift Him Up, p. 379.
“Päivä on tuleva, ja on lähellä se aika, jona luonteen jokainen piirre paljastuu
erikoisessa koetuksessa. Ne, jotka pysyvät uskollisina periaatteille, jotka harjoittavat
uskoaan loppuun asti, ovat niitä, jotka havaitaan uskollisiksi koetuksessa ennen
armonajan päättymistä, ja he ovat muovanneet luonteensa Kristuksen kaltaiseksi. He
ovat olleet läheisessä yhteydessä Kristuksen kanssa, jonka viisauden ja armon kautta
ovat osallisia jumalallisesta luonnosta. Mutta yksikään ihminen ei voi antaa toiselle
sydämen omistautumista ja mielen jaloutta ja korvata toisen puutteita siveellisellä
voimallaan.” That I May Know Him, p. 350.
*****
9
Sapattina 2. joulukuuta 2017

Uskonnollisen taistelun kohtaaminen
“Uskonnollinen maailma on nykyään hälyttävässä tilassa. Jumalan armoa on
väheksytty.” PP. s. 134.
“Maailman tila ennen Kristuksen ensimmäistä ilmestymistä on kuva siitä maailman
tilasta, joka vallitsee juuri ennen Hänen toista tulemustaan. Sama vääryys vallitsee;
Saatana käyttää samaa petollista voimaansa ihmismieliin. … Hän vahvistaa
ihmisvälikappaleiden armeijaansa käydäkseen viimeiseen suureen taisteluun elämän
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Ruhtinasta vastaan, poistaakseen Jumalan lain, joka on Hänen valtaistuimensa
perusta. Saatana haluaa … käyttää voimaansa niitä vastaan, jotka ovat uskollisia
Jumalalle; mutta vaikka hän voi aiheuttaa kipua, surua ja ahdistusta, hän ei voi
turmella sielua.” Christ Triumphant, p. 259.
Vainoa ja periksi antamista
1. Mitä Jeesuksen mukaan tapahtuu vainon aikana?
Matt. 24:9,10. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte
kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois,
ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
Matt. 10:21,22. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat
vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun
nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
“Joka kerta kun vaino puhkeaa, tekevät ne, jotka sen näkevät, mielessään ratkaisuja
joko Kristuksen puolelle tai Häntä vastaan. Ne, jotka tuntevat myötätuntoa väärin
tuomittuja kohtaan, osoittavat kiintyneensä Kristukseen. Toiset loukkaantuvat, koska
totuuden periaatteet sotivat heidän menettelytapojaan vastaan. Monet kompastuvat ja
lankeavat, luopuen uskostaan, jota he ennen puolustivat. Ne, jotka luopuvat ahdingon
aikana, tulevat turvallisuutensa tähden esittämään vääriä todistuksia ja kavaltamaan
veljensä. Kristus on varoittanut meitä tästä, jottei meitä yllättäisi niiden luonnoton,
julma menettely, jotka hylkäävät valon.” AT. s. 606.
2. Minkä kokemuksen apostoli Paavali teki joidenkin uskovien kanssa Aasiassa.
Kuinka sama tilanne toistuu, kun myrsky puhkeaa Jumalan kansan ylle?
2 Tim. 1:15. Sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois; niiden
joukossa ovat Fygelus ja Hermogenes.
2 Tim. 4:16. Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki
jättivät minut; älköön sitä heille syyksi luettako.
“Myrskyn lähestyessä monet, jotka ovat tunnustaneet uskovansa kolmannen enkelin
sanoman, mutta eivät ole tulleet pyhitetyiksi totuuden kuuliaisuuden kautta, tulevat
luopumaan uskostansa ja liittymään vastustajiin. Liittymällä maailmaan ja
osallistumalla sen hengestä he ovat alkaneet katsella asioita melkein samassa valossa
kuin sekin; ja koetuksen tullessa he ovat valmiit valitsemaan maailman suosiman
mukavan kannan. Lahjakkaat, kaunopuheiset miehet, jotka kerran iloitsivat
totuudessa, käyttävät kykyjään sielujen pettämiseen ja eksyttämiseen. He tulevat
entisten veljiensä katkerimmiksi vihollisiksi. Kun sapatinpitäjät viedään
tuomioistuinten eteen vastaamaan uskostansa, nämä luopiot tulevat saatanan
tehokkaimpina välikappaleina esittämään väärässä valossa ja syyttämään heitä sekä
valheellisilla kertomuksilla ja vihjailuilla kiihottamaan vallanpitäjiä heitä vastaan.”
ST. s. 592.
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Uskonnollinen petos
3. Minkä tyyppiset ihmiset erityisesti nousevat, ja mikä on tulos?
Matt. 24:11. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
2. Piet. 3:3. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee
pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan
Juuda 1:18. sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat
jumalattomuutensa himojen mukaan."
“Luodessaan katseensa halki aikakausien ajan loppuun Pietari innoitettiin kuvaamaan
olosuhteita, jotka vallitsisivat maailmassa juuri ennen Kristuksen toista tulemusta.
»Viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia», hän kirjoitti, »jotka vaeltavat
omien himojensa mukaan ja sanovat: 'Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä
onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut
luomakunnan alusta.'» Mutta »kun he sanovat: 'Nyt on rauha, ei hätää mitään', silloin
yllättää heidät yhtäkkiä turmio» (1 Tess. 5:3). Eivät kuitenkaan kaikki joutuisi
sielunvihollisen juonien pauloihin. Kaiken maallisen lähetessä loppuaan olisi joitakin
uskollisia, jotka kykenisivät havaitsemaan ajan merkit. Joskin suuri osa uskoviksi
tunnustautuneista kieltäisi uskonsa teoillaan, olisi jäännös, joka kestäisi loppuun
asti.” ApT. s. 411.
4. Kuka profeetta kärsi hirvittävistä vainoista? Kuinka voimakasta petos on
juuri ennen Kristuksen ilmestymistä?
Jer. 23:13,14,21,16. Samarian profeetoissa minä näin pahennuksen: he ennustivat
Baalin nimessä ja eksyttivät minun kansani Israelin. Mutta Jerusalemin profeetoissa
minä olen nähnyt kauhistuksia: aviorikosta ja valheessa vaeltamista; he vahvistavat
pahantekijäin käsiä, niin ettei kukaan käänny pois pahuudestansa. He ovat minun
edessäni kaikki kuin Sodoma, ja kaupungin asukkaat kuin Gomorra…. "Minä en ole
lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille,
mutta kuitenkin he ennustavat…. Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain
sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman
sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta.
“Silloin kuullaan jäljitelmiä sanomasta monilta ihmisiltä ja suunnilta. Yksi toisensa
jälkeen nousee, näyttäen olevan innoitettu, mutta heillä ei ole taivaan innoitusta, vaan
he ovat vihollisen petoksen alaisia. Kaikki, jotka ottavat vastaan heidän sanomansa,
johdetaan harhaan. Varokaamme siis vaellustamme älkäämmekö avatko ovea
viholliselle päästäen häntä siitään vaikutteineen, unineen ja näkyineen. Jumala meitä
auttakoon katsomaan uskossa Jeesukseen ja olemaan Hänen sanojensa johtamina.”
Selected Messages, book 3, pp. 404, 405.
Vaalien huolella rakkauden liekkiä
5. Mikä hälyttävä tila raivoaa koko maailmassa? Mitä monille tapahtuu?
Matt. 24:12. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien
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rakkaus.
Ilm. 2:4,5. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen
rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä
ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun
lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.
“Hän [Jeesus] puhuu ylevältä hengelliseltä tasolta langenneesta ihmisluokasta. …
Rakkaus maailmaan ja johonkin helmasyntiin ovat vieroittaneet sydämen rukouksesta
ja pyhien asiain ajattelemisesta. Uskonnollisten menojen muodollista harjoitusta
jatketaan, mutta missä on rakkaus Jeesukseen? Hengellisyys on kuolemaisillaan.”
Ta. 2, s. 211.
“Jumalan työn ollessa maailmassa päätösvaiheessaan tullaan hänen lakiaan jälleen
korottamaan. Väärä uskonto on saattanut päästä valtaan, jumalattomuus voi rehottaa,
monien rakkaus on ehkä kylmennyt, Golgatan risti on kenties menetetty näkyvistä, …
salajuonia punotaan ehkä toinen toisensa jälkeen Jumalan kansan tuhoksi, mutta
suurimman vaaran hetkenä Elian Jumala on herättävä inhimillisiä välikappaleita
julistamaan sanomaa, jota ei vaienneta. Ankaran nuhteen ääni tullaan kuulemaan ...
Rohkeasti tulevat Jumalan määräämät miehet tuomitsemaan kirkon liittoutumisen
maailman kanssa.” PK. s. 129.
Kestävyyden tärkeys
6. Kuinka Jumalan uskollinen lapsi voi paeta näissä olosuhteissa tätä pahuuden
virtaa? Mihin taivaalliseen neuvoon hän voi tarttua?
Matt. 24:13. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
Ilm. 2:10, loppuosa, 11. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle
elämän kruunun. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä,
joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.'
“Pelastustyö ei ole lasten leikkiä, johon voi osallistua, kun haluaa, ja jonka voi jättää
mielensä mukaan. Määrätietoinen aikomus, väsymätön ponnistelu, saavuttaa lopulta
voiton. Se, joka vahvana pysyy loppuun asti, pelastuu. Ne, jotka kärsivällisesti
jatkavat hyvän tekemistä, saavat iankaikkisen elämän ja kuolemattomuuden palkan.
… Kaikilla, jotka ovat mukana tässä sodankäynnissä Saatanan ja hänen joukkojensa
kanssa, on vakava työ edessään. He eivät saa olla vaikutuksille alttiita kuin vaha,
jonka tuli sulattaa mihin muotoon hyvänsä. Heidän täytyy kestää vaivoja uskollisina
sotilaina, seistä vartiopaikallaan ja olla uskollisia joka hetki.” Testimonies for the
Church, vol. 2, pp. 101,102.
“Uskonto, joka muovautuu jumalallisen esikuvan mukaan, on ainoa, joka kestää.
Voimme valmistautua elämään Kristuksen kanssa iankaikkisuudessa vain pyrkimällä
elämään täällä Kristuksen elämää.” Our High Calling, p. 342.
Hyvän uutisen levittäminen
7. Ennen kuin tämä maailmaa tulee loppuunsa, niin kuin me tiedämme, mikä
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hyvä uutinen saavuttaa joka kolkan? Mitä tehtävä ajaa Jumalan kansaa
eteenpäin maailmassa?
Matt. 24:14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa
maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.
Mark. 16:15,16. Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei
usko, se tuomitaan kadotukseen.
“'Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille' (Mark.
16:15), on Kristuksen käsky seuraajilleen. Kaikkia ei tosin ole kutsuttu
sananjulistajiksi tai lähetyssaarnaajiksi sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta
kaikki voivat olla hänen työtovereitaan 'ilosanoman' viemisessä lähimmäisilleen.
Käsky on annettu kaikille: suurille ja pienille; oppineille ja oppimattomille,
vanhoille ja nuorille.” EK. s. 249.
“Maailman autiot paikat tulee saada kukoistamaan kuin ruusu. Pyhän Hengen
innoittamien miesten tulee työskennellä uusilla kentillä. Uusia seurakuntia tulee
pystyttää. Tänä aikana jokaisessa kaupungissa ja maan etäisimmässä kolkassa tulisi
olla ajankohtaisen totuuden edustajia. Koko maan tulee olla Jumalan totuuden
kirkkauden valaisema. Valon tulee loistaa kaikkiin maihin ja kaikille kansoille. Ja
niiden, jotka ovat vastaanottaneet valon, tulee loistaa sitä edelleen.” Testimonies for
the Church, vol. 6, p. 24.
Lisätutkisteluksi
“Ajat, joita elämme, ovat vakavia ja tärkeitä. Jumalan Henki on hitaasti mutta
varmasti vetäytymässä pois maanpiiristä. Vitsaukset ja tuomiot jo kohtaavat Jumalan
armon halveksijoita. Onnettomuudet maalla ja merellä, yhteiskunnan levoton tila,
sodan melske, kaikki tämä on enteellistä. Ne viittaavat mitä suurimittaisimpiin
lähestyviin tapahtumiin. Pahan välikappaleet yhdistävät voimiaan ja tiivistävät
rivejään. Ne valmistautuvat viimeiseen suureen koitokseen. Maailmassamme
tapahtuu pian suuria muutoksia, ja viimeiset siirrot tulevat olemaan nopeita.” Ta. 3,
s. 272.
“Sadat ja tuhannet sellaiset, jotka ovat kuulleet pelastuksen sanoman, seisovat yhä
toimettomina torilla, vaikka he voisivat olla mukana jossakin tuloksellisessa työssä.
Näille Kristus sanoo: »Miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina?» ja hän lisää:
»Menkää tekin minun viinitarhaani» (Matt. 20: 6,7). Minkä vuoksi paljon useammat
eivät tottele tuota kutsua? Senkö vuoksi, ettei heillä muka ole tähän velvoittavaa
sananpalvelijan virkaa? Heidän tulee ymmärtää, että on olemassa suuri työ, joka
kuuluu muillekin kuin sananpalvelijoille — tuhansille pyhittäytyneille
maallikkojäsenille.” ApT. s. 85.
*****
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Sota, sen seuraukset ja pelastus
“Jerusalemin hävitys oli vertauskuva maailman lopullisesta tuhosta. Profetiat, jotka
toteutuivat osittain Jerusalemin hävityksessä, soveltuivat yksityiskohtaisemmin
viimeisiin päiviin. Seisomme nyt suurten ja vakavien tapahtumien kynnyksellä.
Edessämme on kriisi, jollaista maailma ei koskaan ole kokenut. Ja meille vakuutetaan
lohdullisesti samoin kuin ensimmäisille opetuslapsille, että Jumalan valtakunta on
kaiken yläpuolella. Tulevat tapahtumat ovat Luojamme kädessä. Taivaan
Majesteetilla on kansojen kohtalo ja seurakuntansa tulevaisuus hallussaan.” Vs. s.
130,131.
Profetiat hävityksen kauhistuksesta
1. Mitä Jeesus kertoi kuulijoilleen suunnaten heidän mielensä Jerusalemin
tulevaisuuteen? Mitä profeetta Daniel oli kirjoittanut vuosisatoja aiemmin?
Mark. 13:14, alkuosa. Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä,
missä ei tulisi - joka tämän lukee, se tarkatkoon
Dan. 9:27. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi
vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee
kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan
hävittäjän ylitse."
Ks. myös Dan. 8:11-13. Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin
pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin. Myös sotajoukko
jokapäiväisen uhrin lisäksi annettiin rikollisesti alttiiksi tuholle. Se sarvi heitti
totuuden maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi. Sitten minä kuulin yhden pyhän
puhuvan, ja toinen pyhä sanoi sille, joka puhui: "Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky
jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta: pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi
antamisesta tallattavaksi?"
“Juutalaiset eivät tekisi mitään kuvia pitkän vankeutensa jälkeen. Rooman lipun
kuvaa he kutsuivat hävityksen kauhistukseksi, erityisesti, kun näitä lippuja oli
sijoitettu julkisille paikoille heidän kunnioitettavikseen. Sellaista kunnioittamista he
pitivät toisen käskyn rikkomisena. Kun Rooman lippu oli asetettu temppeliin, he
pitivät sitä hävityksen kauhistuksena.” (Manuscript 126, 1901) Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1145.
2. Mitä Raamatussa on kerrottu tähän liittyen?
Matt. 24:15. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta
Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon Luuk. 21:20. Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin
tietäkää, että sen hävitys on lähellä.
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“Matteuksen 24. luvussa Kristus oli, vastauksena opetuslastensa kysymykseen, joka
koski hänen tulemuksensa ja maailmanlopun merkkiä, maininnut muutamia
tärkeimpiä tapahtumia maailman ja seurakunnan historiassa ensimmäisestä
tulemuksestaan toiseen tulemukseen asti, nimittäin Jerusalemin hävityksen, ...” ST. s.
395.
“Vapahtaja katsoi vuosiin, jotka odottivat hänen opetuslapsiaan. Ne eivät olisi
paistattelua maallisen kunnian ja menestyksen loisteessa niin kuin he olivat
unelmoineet, vaan ihmisten vihan ja saatanan raivon synkentämiä. Kansallisten
riitojen ja perikadon keskellä vaarat vaanisivat opetuslapsia joka askeleella, ja usein
pelko lannistaisi heidän sydämensä. He joutuisivat näkemään, kuinka Jerusalem
tuhottaisiin, temppeli hävitettäisiin ja temppelipalvelus lakkautettaisiin ikuisiksi
ajoiksi ja Israel hajotettaisiin kaikkiin maihin niin kuin laivahylyn kappaleet autiolle
rannalle.” Vs. 130.
Pelastus vaarasta
3. Mikä oli Jeesuksen pakottava käsky lapsilleen? Mitä heidän tuli jättää
taakseen, niin että he pystyivät pakenemaan vaaraa?
Matt. 24:17,18. joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen
huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan
vaippaansa.
“Jeesus kertoi kuunteleville opetuslapsilleen tuomioista, jotka tulisivat lankeamaan
luopuneen Israelin ylle, ja varsinkin siitä kostavasta rangaistuksesta, joka olisi
seurauksena Messiaan hylkäämisestä ja ristiinnaulitsemisesta. Selvät merkit
edeltäisivät tuota hirmuista hetkeä. Se saapuisi kiiruhtaen, aivan äkisti. Ja Vapahtaja
varoitti seuraajiaan: »Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu
profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa — joka tämän lukee, se
tarkatkoon — silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille.» Matt. 24:15, 16;
Luuk. 21:20, 21. Kun epäjumalia palvelevien roomalaisten liput liehuisivat pyhällä
maalla, joka ulottui jonkin matkaa kaupungin muurien ulkopuolelle, silloin oli
Kristuksen seuraajien paettava turvaan. Kun varoitusmerkki näkyisi, pakoon aikovien
ei tulisi viivytellä.” ST. s. 38.
4. Kun toisina aikoina Herra kutsui kansaansa Jerusalemiin Häntä
palvelemaan, minkä täysin erilaisen käskyn Hän nyt antoi? Miten tämä on
sovellettavissa Jumalan kansaan nykyään?
5. Moos. 12:5,6,26. vaan se paikka, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee teidän
sukukuntienne alueelta ja johon hän asettaa nimensä asuaksensa siellä, se etsikää, ja
mene sinne. Ja sinne viekää polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne,
kätenne anti, lupausuhrinne ja vapaaehtoiset uhrinne sekä raavaittenne ja
lampaittenne esikoiset….
Luuk. 21:21. Mutta pyhät lahjasi, jotka sinä tuot, sekä lupausuhrisi, ota ja vie siihen
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paikkaan, jonka Herra on valinnut.
“Kaikkialla Juudean maassa samoin kuin itse Jerusalemissakin olisi pakomerkkiä heti
toteltava. Sen, joka sattuu olemaan katolla, ei tullut mennä taloonsa kalleimpiakaan
aarteitaan pelastamaan. Niiden jotka työskentelivät pelloilla tai viinitarhoissa, ei
tullut kuluttaa aikaa päivän helteen vuoksi riisumansa päällysvaipan noutamiseen.
Heidän ei tullut hukata hetkeäkään, mikäli tahtoivat pelastua yleiseltä hävitykseltä.”
ST. s. 38.
Arvioinnin päivä
5. Saatuaan suuren valon, opetuksia ja ennustuksia, niinkuin myös jumalallista
armoa ja myötätuntoa, mutta epäonnistuttuaan armon vaalimisessa, mitä ne,
jotka Jumala oli kerran valinnut omaksi erityiseksi kansakseen, joutuisivat
kokemaan?
Luuk. 21:22. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.
5. Moos. 28:15,25,26,49. Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä
tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä
sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat
sinut…. Herra antaa sinun vihollistesi voittaa sinut; yhtä tietä sinä menet heitä
vastaan, mutta seitsemää tietä sinä heitä pakenet; ja sinä tulet kauhistukseksi kaikille
valtakunnille maan päällä. Ja ruumiisi joutuvat ruuaksi kaikille taivaan linnuille ja
maan eläimille, eikä kukaan karkoita niitä…. Herra nostaa sinua vastaan kaukaisen
kansan, joka tulee maan äärestä lentäen niinkuin kotka, kansan, jonka kieltä sinä et
ymmärrä;
Dan. 9:26. 49. Herra nostaa sinua vastaan kaukaisen kansan, joka tulee maan
äärestä lentäen niinkuin kotka, kansan, jonka kieltä sinä et ymmärrä; 26. Ja
kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää
ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse
saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.
“Toisiaan vastustavien puolueiden johtajat liittyivät toisinaan yhteen ryöstääkseen ja
kiusatakseen onnettomia uhrejaan, hyökätäkseen kohta taas toistensa kimppuun
surmaten säälimättä. Temppelin pyhä aluekaan ei voinut hillitä heidän hirvittävää
julmuuttaan. Rukoilijoita lyötiin kuoliaaksi alttarin edessä, ja pyhäkkö saastutettiin
surmattujen ruumiilla. … Viimeiseen asti kansanjoukot pitivät kiinni uskosta, että
Korkein tulisi astumaan väliin ja tuottamaan vihollisille tappion. Mutta Israel oli
torjunut luotaan jumalallisen suojeluksen eikä sillä nyt ollut mitään suojaa. Onneton
Jerusalem! Sisäisten eripuraisuuksien rikkiraatelema kaupunki, jonka kadut olivat
värjäytyneet punaisiksi toisiaan surmaavien asukkaiden verestä, samanaikaisesti kun
vihollisarmeijat mursivat maahan sen linnoituksia ja surmasivat sen sotamiehiä.
Kaikki Jerusalemin hävitystä koskevat Kristuksen lausumat ennustukset täyttyivät
viimeistä kirjainta myöten. Juutalaiset saivat kokea tosiksi hänen varoittavat sanansa:
»Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.» Matt. 7: 2.” ST. s. 31.
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6. Temppelin ja kaupungin tuhon lisäksi, mitä tapahtuisi kansalle? Kuka
tallaisi pyhän kaupungin maaperää hyvin pitkän aikaa?
Matt. 24:19. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!
Luuk. 21:23,24. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva
maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan; ja he kaatuvat miekan terään, heidät
viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain
tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
“Kristus olisi estänyt tuomiota kohtaamasta Juudan kansaa, jos se olisi ottanut hänet
vastaan. Mutta pahansuopaisuus ja kateus olivat tehneet heidät leppymättömiksi. He
päättivät, etteivät hyväksyisi Jeesus Nasaretilaista Messiaaksi. He hylkäsivät
maailman Valon, ja tästä lähtien heitä ympäröi keskiyön pimeyden kaltainen
synkkyys. Ennustettu tuomio kohtasi Juudan kansaa. Heidän omat raivokkaat ja
hillittömät intohimonsa aiheuttivat heidän häviönsä. Sokeassa vimmassaan he
tuhosivat toinen toisensa. Kapinallisella, itsepäisellä ylpeydellään he vihoittivat
roomalaiset valloittajansa. Jerusalem hävitettiin, temppeli revittiin maan tasalle, ja
sen paikka kynnettiin pellon tavoin. Juudan kansaa surmattiin mitä kauheimmalla
tavalla, ja miljoonia myytiin orjiksi pakanamaihin. Sen mitä Jumala aikoi tehdä
maailmalle Israelin, valitun kansan, välityksellä, hän on lopulta suorittava
maailmassa nykyään olevan seurakuntansa avulla.” PK. s. 494.
Pako ja pelastus
7. Kun edessä oli sellaiset mullistukset ja sekasorto, mitä uskollisten uskovien
tuli tehdä? Mikä oi tuloksena heidän rukouksistaan?
Mark. 13:18. Mutta rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella.
Matt. 24:20. 20. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä
sapattina.
“Hän, joka antoi sapatin, ei kumonnut sitä eikä naulinnut sitä ristille. Hän ei
kuolemallaan tehnyt sapattia tyhjäksi tai mitättömäksi. Neljäkymmentä vuotta Hänen
ristiinnaulitsemisensa jälkeen sitä oli yhä pidettävä pyhänä. Opetuslasten tuli
neljäkymmentä vuotta rukoilla, ettei heidän pakonsa tapahtuisi sapatinpäivänä.” AT.
s. 607.
“Yksikään kristitty ei tuhoutunut Jerusalemin hävityksen aikana. Kristus oli
varoittanut opetuslapsiaan, ja kaikki jotka uskoivat hänen sanojaan odottivat luvattua
merkkiä … Kristityt olivat saaneet odottamansa luvatun merkin, ja nyt oli annettu
tilaisuus kaikille totella Vapahtajan varoitusta. Olosuhteet olivat sellaiset, etteivät
juutalaiset eivätkä roomalaiset voineet estää kristittyjen pakoa. Cestiuksen
perääntyessä juutalaiset syöksyivät Jerusalemista hänen pakenevan armeijansa
perään, ja tällöin kristityillä oli tilaisuus lähteä kaupungista. … He pakenivat
viivyttelemättä turvapaikkaan, Pella-nimiseen kaupunkiin, joka sijaitsi Perean
maakunnassa, Jordanin toisella puolella.” ST. s. 32.
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Lisätutkisteluksi
“Matteuksen kahdeskymmenesneljäs luku esitetään minulle aina uudelleen ja
uudelleen jonakin, joka on tuotava kaikkien huomioitavaksi. Me elämme tänä
päivänä aikaa, jona tämän luvun ennustukset täyttyvät. Selittäkööt saarnaajamme ja
opettajamme näitä profetioita niille, joita opettavat. Jättäkööt seurauksiltaan
vähempiarvoiset asiat pois saarnoistaan, ja esittäkööt totuuksia, jotka määräävät
sielujen kohtalon. Aika, jona elämme, kutsuu jatkuvaan valppauteen, ja Jumalan
saarnaajien tulee esittää valoa sapattikysymykseen. Heidän tulisi varoittaa maan
asukkaita, että Kristus on pian tuleva voimalla ja suurella kirkkaudella. Viimeisen
maailmalle annettavan varoitussanoman tulee johtaa ihmiset näkemään se, miten
tärkeä laki on Jumalan silmissä. Totuus tulee esittää niin selvästi, että yksikään
lainrikkoja, joka sen kuulee, ei voi esittää puolusteluja, ettei ole ymmärtänyt Jumalan
käskyjen noudattamisen tärkeyttä.” Gospel Workers, p. 148.
*****
11
Sapattina 16. joulukuuta 2017

Menneet, nykyiset ja tulevat merkit
“Kehotan teitä valmistautumaan siihen, kun Kristus palaa taivaan pilvien päällä.
Karkottakaa joka päivä maailman rakkaus pois sydämestänne. Ymmärtäkää omasta
kokemuksestanne, mitä yhteys Kristukseen merkitsee. Valmistautukaa tuomioon,
jotta kuuluisitte niihin, jotka kohtaavat Kristuksen rauhassa, kun hän tulee
ihailtavaksi uskovissa. Tuona päivänä lunastetut loistavat Isän ja Pojan
kirkkaudessa.” KI. s. 522.
Suuri ahdistus
1. Mitä tapahtumaa Jeesus Profetian Hengen mukaan kuvaili välittömästi sen
jälkeen, kun oli kertonut Jerusalemin kukistumisesta?
Mitä tulisi
tapahtumaan niinä pitkinä vuosisatoina Jerusalemin hävityksen ja Jeesuksen
tulemuksen välillä?
Matt. 24:21,22. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut
maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi
lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
“Jerusalemin hävityksestä Kristus siirtyi nopeasti vielä suurempaan tapahtumaan,
viimeiseen renkaaseen tämän maan historian ketjussa - Jumalan Pojan tulemiseen
kunniassaan ja kirkkaudessaan. Näiden kahden tapauksen välillä Kristus näki pitkän,
pimeän aikakauden, jolloin Hänen seurakuntansa saisi kokea verenvuodatusta,
kyyneleitä ja ahdistusta. Näiden näkyjen katselemista Hänen opetuslapsensa eivät
silloin olisi kestäneet, siksi Jeesus sivuutti ne vain lyhyellä maininnalla. »Silloin on
oleva suuri ahdistus», Hän sanoi, »jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta
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hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei
mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.» Yli tuhannen
vuoden ajan saisivat Kristuksen seuraajat kokea vainoa, jollaista maailma ei koskaan
ollut nähnyt. Hänen uskollisia todistajiaan surmattaisiin miljoonittain. Ellei Jumala
olisi ojentanut kättään pelastaakseen kansansa, olisivat kaikki tuhoutuneet. »Mutta
valittujen tähden», Hän sanoi, »ne päivät lyhennetään».” AT. s. 607.
Älkää uskoko kaikkia
2. Keistä tulee suosittuja ennen Jeesuksen tulemusta? Mitä outoja vaatimuksia
he esittävät, ja mitä he tekevät saadakseen uskottavuutta ja suosiota?
Matt. 24:23-26. Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla',
niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät
suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso,
minä olen sen teille edeltä sanonut. Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on
erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää
uskoko.
“Sen jälkeen Jeesus puhuu selvin sanoin toisesta tulemuksestaan ja varoittaa niistä
vaaroista, joita sen edellä tulee esiintymään. … Yhtenä Jerusalemin hävityksen
merkkinä Jeesus oli maininnut: »Vääriä profeettoja nousee, ja he eksyttävät monta.»
Vääriä profeettoja nousikin eksyttäen kansaa ja johtaen suuret joukot erämaihin. …
Mutta tämä ennustus koskee myös viimeisiä päiviä. Tämä on myös Kristuksen toisen
tulemisen merkki. Nykyaikanakin väärät kristukset ja väärät profeetat tekevät
merkkejään ja ihmeitään johtaakseen opetuslapsetkin harhaan. … Eivätkö tuhannet
ole menneet erämaahan toivoen löytävänsä Kristuksen? Ja eikö nyt kuulu huuto:
»Katso Hän on kammiossa» tuhansista kokouksista, joissa ihmiset väittävät
seurustelevansa vainajien henkien kanssa? Juuri tämän väitteen spiritismi esittää.
Mutta mitä Kristus sanoo? »Älkää uskoko. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja
näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.»” AT. s. 607,608.
Hänen tulemuksestaan ei voi erehtyä
3. Mitä kuvausta Jeesus käytti esittääkseen, että Hänen tulemuksensa ei olisi
mikään kätketty salaisuus vaan suuri ja loistava ilmestyminen, jota kukaan
ei voi välttyä näkemästä?
Matt. 24:27,28. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin
on oleva Ihmisen Pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
“Pian ilmestyy itäiselle taivaalle pieni musta pilvi, … Juhlallisella hiljaisuudella he
[Jumalan lapset] katselevat sitä, kun se lähestyy maata ja tulee yhä valoisammaksi ja
kirkkaammaksi, kunnes se muuttuu suureksi, valkeaksi pilveksi, jonka alaosa on
kuluttavan tulen näköinen, yläpuolellaan liiton kaari.… Taivaallisen ihania
ylistyslauluja laulaen pyhien enkelien lukematon joukko seuraa häntä hänen
matkallaan. … Elävän pilven yhä lähestyessä jokainen silmä näkee elämän
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Ruhtinaan. Hänen päässään ei nyt ole häpeällistä orjantappurakruunua, vaan
kirkkauden otsakoriste on hänen pyhällä otsallaan. Hänen kasvonsa loistavat niin
kuin keskipäivän häikäisevä aurinko. »Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna
nimi: Kuningasten Kuningas ja herrain Herra.» Ilm. 19:16.” ST. s. 618,619.
Merkit taivaalla
4. Mitkä erikoiset tapahtumat kiinnittävät jokaisen huomion ennen Herran
ilmestymistä?
Matt. 24:29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä
kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
Luuk. 21:25, alkuosa. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä,
“Jeesus lausui, että suuren paavillisen vainon päätyttyä aurinko pimenisi eikä kuu
antaisi valoaan. Senjälkeen tähdet putoaisivat taivaalta. Ja Hän sanoo: »Oppikaa
viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte,
että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on
lähellä, oven edessä.»” AT. s. 608.
“Matteuksen 24. luvussa Kristus oli, vastauksena opetuslastensa kysymykseen, joka
koski hänen tulemuksensa ja maailmanlopun merkkiä, maininnut muutamia
tärkeimpiä tapahtumia maailman ja seurakunnan historiassa ensimmäisestä
tulemuksestaan toiseen tulemukseen asti, nimittäin Jerusalemin hävityksen,
seurakunnan suuren ahdistuksen pakanain ja paavinvallan toimeenpanemissa
vainoissa, auringon ja kuun pimenemisen ja tähtien putoamisen.” ST. s. 395,396.
Maailman tila
5. Mikä kauhea tila vallitsisi maan kansojen kesken, ja mitkä tapahtumat
luonnossa ilmoittavat kuningasten Kuninkaan kunniakasta tulemusta?
Luuk. 21:25, loppuosa, 26. ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri
ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä
maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
Mark. 13:24-26. Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä
kuu anna valoansa, ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat,
järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja
kirkkaudella.
“Profetia ei ainoastaan ilmaise Kristuksen tulemisen tapaa ja tarkoitusta, vaan esittää
myös merkkejä, joista voi tietää, milloin se on lähellä. … Ilmestyskirjassa esitetään
ensimmäiset Kristuksen tuloa edeltävät merkit seuraavasti: »Tuli suuri maanjäristys,
ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan
kuin vereksi.» Ilm. 6: 12. … Ennustus alkoi toteutua siten, että vuonna 1755 tapahtui
kauhein muistiin merkitty maanjäristys. Vaikka se yleisesti tunnetaan Lissabonin
maanjäristyksen nimellä, se ulottui suurimpaan osaan Eurooppaa, Afrikkaa ja
Amerikkaa. Se tuntui Grönlannissa, Länsi-Intiassa, Madeiran saarella, Norjassa,
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Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Irlannissa, … Afrikassa järähdys oli melkein yhtä
voimakas kuin Euroopassakin. Suuri osa Algeriaa tuhoutui; ja lähellä Marokkoa
syvyys nieli kauppalan, jossa oli lähes kymmenentuhatta asukasta. Suunnattoman
suuri aalto syöksyi Espanjan ja Afrikan rannikoiden yli, peittäen kaupungit ja
aiheuttaen suurta hävitystä .” ST. s. 293.
Ihmisen Pojan merkki
6. Kaikkien näiden epätavallisten tapahtumien jälkeen, mikä merkki ilmestyy
taivaalle?
Kuka sitten ilmaistaan suuressa kirkkaudessa ja
majesteettiudessaan, saaden silloin koko maailman huomion?
Matt. 24:30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan
sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä
suurella voimalla ja kirkkaudella.
“Pian ilmestyy itäiselle taivaalle pieni musta pilvi, suunnilleen miehen puolen
kämmenen suuruinen. Tämä on Vapahtajaa ympäröivä pilvi, joka etäällä näyttää
olevan pimeyteen verhottuna. Jumalan lapset tietävät tämän olevan Ihmisen Pojan
merkin.” ST. s. 618.
“He saavat nähdä Hänet taivaan Kuninkaana. Kristus on tuleva omassa
kirkkaudessaan, Isänsä kirkkaudessa ja pyhien enkelien kirkkaudessa.
Kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhannen kertaa tuhat enkeliä, väkeviä
sankareita, joiden ihanuudelle ja kirkkaudelle ei mikään vedä vertoja, saattaa Häntä
Hänen matkallaan. Silloin Hän on istuva kirkkautensa valtaistuimella, ja Hänen
eteensä kootaan kaikki kansat. Silloin kaikkien silmät saavat nähdä Hänet, niidenkin,
jotka ovat Hänet lävistäneet. Orjantappurakruunun tilalla Hänellä on oleva kunnian
kruunu, kruunu kruunun sisällä. Tuon vanhan purppuraisen kuningasviitan sijaan Hän
tulee olemaan pukeutuneena hohtavan valkoisiin vaatteisiin, »niin ettei kukaan
vaatteenvalkaisija maan päällä taida semmoiseksi valkaista». Mark. 9:3. Ja Hänellä
on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi »kuningasten Kuningas ja herrain Herra».
Ilm. 19: 16.” AT. s. 713,
Kokoaminen
7. Mikä mahtava ääni täyttää maan, kun enkelit kokoavat Jumalan valitut
ympäri maailmaa? Kuvaile ajatuksiasi noista kirkkauden hetkistä.
Matt. 24:31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat
hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
Matt. 13:39, loppuosa, 41-43. elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat
enkelit…. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan
kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät
tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat
loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.
“Ja Vapahtaja vakuuttaa: »He näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä
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suurella voimalla ja kirkkaudella.» »Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy
hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.» Matt. 24: 30, 27.” ST. s. 308.
“Käsivarsi, joka on tarpeeksi vahva lyömään kapinalliset, on tarpeeksi vahva
vapauttamaan uskolliset. Jokainen uskollinen tullaan varmasti kokoamaan. 'Ja hän
lähettä enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa
neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.' Matt. 24:31.” Testimonies
for the Church, vol. 6, p. 404.
“Kristus on vakuuttanut, että hän tulee toisen kerran kokoamaan uskolliset
lapsensa...” ST.
Lisätutkisteluksi
“Kristus on antanut tulemuksensa merkkejä. Hän sanoo, että me tiedämme, kun
Hänen tulemuksensa on lähellä, oven edessä. Kun puut saavat lehtensä keväällä, me
tiedämme, että kesä on lähellä. Yhtä varmasti, kun merkit ilmestyvät aurinkoon,
kuuhun ja tähtiin, me tiedämme, että Kristuksen tulemus on lähellä.” The Story of
Jesus, p. 176.
“Juudan Leijona, joka on hirvittävä Hänen armonsa hylkääjille, on Jumalan Karitsa
niille, jotka ovat kuuliaisia ja uskollisia. Tulipylväs, joka puhuu kauhua ja vihaa
Jumalan lain rikkojille, on valon ja armon ja vapautuksen merkki niille, jotka ovat
pitäneet Hänen käskynsä. Käsivarsi, joka on tarpeeksi vahva lyömään kapinalliset, on
tarpeeksi vahva vapauttamaan uskolliset. Jokainen, joka on uskollinen, pelastetaan.
'Ja hän lähettä enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen
valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.'” Sons and
Daughters of God, p. 358.
*****
12
Sapattina 23. joulukuuta 2017

Valvokaa ja olkaa valmiit
“Herra on tuleva pian, ja minun täytyy olla valmistautunut, jotta voin kohdata Hänet
rauhassa. Olen varma, että maailma on kypsymässä viimeistä suurta taistelua varten.
Olen päättänyt tehdä kaikkeni viedäkseni valoa ympärilläni oleville. Minun ei tule
olla surullinen vaan iloinen, ja minun tulee pitää Herra Jeesus aina edessäni. Hän
tulee pian, ja meidän tulee olla valmiit ja odottaa Hänen ilmestymistään. Oi, kuinka
ihanaa onkaan nähdä Hänet ja pelastua Hänen ansioidensa kautta. … Loppu on
lähellä, ja meidän tulee panna kaikki voimamme valmistautumistyöhön, jotta voimme
muuttaa tästä alhaalla olevasta koulusta ylhäällä olevaan.” Manuscript Releases, vol.
10, p. 279.
Mitä me emme tiedä
1. Vaikka Herra antoi erityisiä merkkejä, jotka edeltävät Hänen tuloaan,
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antoiko Hän tarkan päivän tuolle kunniakkaalle tapahtumalle? Mikä
merkitys sillä on?
Matt. 24:36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit,
eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.
Mark. 13:32. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit
taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.
“Jumala on jättänyt ajat itselleen. Ja miksi Jumala ei ole antanut meille tätä tietoa?
Koska me emme käyttäisi sitä oikein, jos sen tietäisimme. Sen tiedon seurauksena
tulisi kansan keskuuteen tila, joka viivyttäisi suuresti Jumalan työtä Hänen
valmistaessaan kansaansa kestämään sinä suurena päivänä, joka tulee. Meidän ei tule
sekaantua oletuksiin ajoista, joita Jumala ei ole ilmoittanut. Jeesus käski
opetuslastensa 'valvoa', mutta ei jotain tiettyä aikaa. Hänen seuraajiensa … tulee
valvoa, odottaa, rukoilla ja työskennellä, kun he lähestyvät Herran tulemuksen aikaa;
mutta kukaan ei voi ennustaa tarkalleen, koska se aika on; sillä 'sitä päivää ja hetkeä
ei tiedä kukaan.' Et voi sanoa, että Hän tulee vuoden, kahden tai viiden vuoden
kuluttua, etkä voi siirtää Hänen tuloaan väittämällä, että siihen menee ainakin
kymmenen tai kaksikymmensä vuotta...” (Review and Herald, March 22, 1892)
Evangelism, p. 221.
Vallitsevat olosuhteet
2. Millaiset olosuhteet vallitsevat lopun aikana? Niinkuin Nooan aikana,
kuinka tietoisia ihmiset ovat siitä, mitä heille on tapahtumassa?
Matt. 24:37-39. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus
oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja
joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä
tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen
Pojan tulemus oleva.
Luuk. 21:34,35. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta
päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät
äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä
asuvat.
“Millaista oli sitten Nooan päivinä? — »Mutta Herra näki, että ihmisten pahuus oli
suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat
kaiken aikaa ainoastaan pahat.» 1 Moos. 6: 5. Ennen vedenpaisumusta eläneet
ihmiset kääntyivät pois Jehovast a ja kieltäytyivät tekemästä Hänen pyhää tahtoansa.
He noudattivat omia saastaisia mielikuviaan ja turmeltuneita käsityksiään.
Pahuutensa tähden heidät tuhottiin, ja nykyinen maailma menee samaa tietä. Ei näy
mitään lupaavia merkkejä tuhatvuotisesta kukoistuksesta. Jumalan lain rikkojat
täyttävät maan pahuudellaan. Vedonlyönnit, kilpa-ajot, pelikiihko, irstailu, aistilliset
nautinnot ja hillitsemättömät intohimot täyttävä t maailman nopeasti väkivallalla.”
AT. s. 609.
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Jumaluus päättää kohtalon
3. Mitä silloin tapahtuu, jopa saman perheen sisällä?
Matt. 24:40,41. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen
jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen
jätetään.
Luuk. 21:34,35. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta
päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät
äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä
asuvat.
“Vielä on tilaa. Käsky on annettu: 'Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan
sisälle, että minun taloni täyttyisi, sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä
miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallistani.' Tässä on ihmisluokka,
jonka Jumala hylkää, koska he halveksivat Mestarin kutsua. Herra selitti Eelille:
'Sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat; mutta jotka minut
ylenkatsovat, ne tulevat halveksituiksi.' Kristus sanoo: 'Jos joku minua palvelee,
seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja
jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä. ' Jumala ei salli leikkiä
kanssaan. Jos ne, joilla on valo, hylkäävät sen tai laiminlyövät sen seuraamisen, se
tulee pimeydeksi heille.” Testimonies for the Church, vol. 2, p. 40.
Valppaana, valmistautuneena ja valmiina
4. Kun ottaa huomioon, että Jeesuksen tulemuksen päivää ja hetkeä ei tiedetä ja
että hengellinen pimeys ja materialismi vallitsevat maailmassa, mitä Jumalan
lasten tulisi tehdä jatkuvasti?
Matt. 24:42-44. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän
valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä
sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
Luuk. 21:36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne
tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."
“Voit olla varma, että Jumala ei anna kenellekään valtaa sanoa, että Kristus viivyttää
tuloaan viisi, kymmenen tai kaksikymmentä vuotta. 'Sen tähden olkaa tekin valmiit,
sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.' Matt. 24:44. Tämä on meidän
sanomamme, sama sanoma, jota kolme keskitaivaalla lentävää enkeliä julistaa. Työ,
joka tulee tehdä nyt, on tämän viimeisen armon sanoman julistaminen langenneelle
maailmalle. Uusi elämä tulee taivaasta koko Jumalan kansalle. Mutta seurakunnassa
tapahtuu jakaantumista. Kehittyy kaksi puoluetta. Nisu ja luste kasvavat yhdessä
sadonkorjuuseen asti.” Selected Messages, book 2, pp. 113, 114.
“Nyt on Jumalan käskyt pitävän kansan valvottava ja rukoiltava...” Conflict and
Courage, p. 115.
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Toimelias ja uskollinen
5. Sen sijaan, että antaisi vallitsevien olosuhteiden vaikuttaa itseensä, mitä hyvä
ja uskollinen palvelija tekee loppuun asti? Minkä ajatuksen tulisi olla
jokaisen mielessä?
Matt. 24:45. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen
herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa
ajallansa?
Mark. 13:34. On niinkuin muille maille matkustaneen miehen: kun hän jätti talonsa
ja antoi palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös
ovenvartijan valvoa.
“Sydämeni täyttää tuska... Saarnaajat ovat unessa, maallikkojäsenet ovat unessa, ja
maailma menehtyy syntiin. Jumala auttakoon lapsiaan heräämään, vaeltamaan ja
työskentelemään tietoisina iankaikkisen maailman läheisyydestä. Pian on kauhistava
yllätys kohtaava maailman asukkaita. Äkkiä, voimassa ja suuressa kirkkaudessa, on
Kristus tuleva. Silloin ei ole aikaa valmistautua Häntä vastaanottamaan. Nyt on oikea
hetkemme julistaa varoituksen sanomaa. Me olemme palvelijoita, joille Herra uskoi
taloudenpitonsa ja asioidensa hoitamisen, joita Hän tuli tähän maailmaan hoitamaan.
Hän on palannut taivaaseen, jättäen meidät työskentelemään, ja Hän odottaa meidän
valvovan
ja
odottavat
Hänen
ilmestymistään.
Olkaamme
uskollisia
luottamuksellemme, ettei Hän tullessaan löytäisi meitä nukkumasta.” Testimonies for
the Church, vol. 8, p. 37.
Väkivalta, huono kohtelu ja seuraukset
6. Mikä paha taipumus nousee ihmisen mieleen, jos hänen odotuksensa eivät
täyty? Mikä hirvittävä kohtalo odottaa kaikkia, jotka käyttävät olosuhteita
hyväkseen aiheuttaen tuskaa kanssaihmisilleen?
Matt. 24:48-51. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani
viipyy', ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei
arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin
ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."
“Minulle on näytetty, että suurin syy, miksi Jumalan kansa on nykyisin hengellisesti
sokea, on siinä, että se hylkää ojennukset. Monet ovat hylänneet heille annetut
nuhteet ja varoitukset. Totinen Todistaja tuomitsee Jumalan kansan penseän tilan,
joka antaa Saatanalle suuren ylivallan heistä tänä odotuksen ja valvomisen aikana.
Epäilykset ahdistavat alati niitä, jotka ovat itsekkäitä ja ylpeitä ja jotka rakastavat
syntiä. Saatana pystyy tuomaan mieleen epäilyksiä sekä keksimään vastaväitteitä
Jumalan lähettämälle suoralle todistukselle, ja monet katsovat ansiokseen ja älyn
leimaukseksi epäuskonsa, epäilyksensä ja saivartelunsa. Ne jotka tahtovat, tulevat
löytämään monia mahdollisuuksia. Jumala … antaa todisteita, jotka on tutkittava
huolellisesti nöyrin mielin ja oppivaisin sydämin, ja jokaisen tulee tehdä niiden
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perusteella johtopäätöksensä.” Ta.1, s. 310,311.
Uskollisten palkka
7. Mikä armo ja kunnia annetaan Jumalan uskollisille lapsille? Minkä palkan
Herra heille suo?
Matt. 24:46,47. Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin
tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa
hoitajaksi.
Joh. 12:26. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen,
siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on
kunnioittava häntä.
“Kun jaamme toisille sitä armoa, jota olemme saaneet, tulemme osallisiksi Jumalan
runsaista siunauksista. Kuuliaisuus Hänen tahdolleen pitää sielun Kristuksen
rakkaudessa. Vyötä itsesi Kristuksen ja Jumalan kanssa ja heijasta Hänen
kirkkauttaan sieluille, jotka ovat joutumassa kadotukseen. Kokekoon niiden sielu,
jotka ovat huolettomia ja välinpitämättömiä, kääntymyksen. Jos me katsoisimme
kärsivää ihmiskuntaa silmillä, jotka näkevät heidän tarpeensa, vastaisimme
Kristuksen käskyyn: 'Menkää ja työskennelkää tänään minun viinitarhassani.' …
Meistä tulee voittajia, kun autamme toisia voittamaan. Me voitamme Karitsan veren
kautta ja todistuksemme kautta. Jumalan käskyjen noudattaminen antaa meille
kuuliaisuuden hengen, ja Jumala voi hyväksyä palveluksen, joka kumpuaa sellaisesta
hengestä. Oi, kunpa me kaikki voisimme kuulla lopullisena palkanmaksun päivänä
sanat: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija'! Kuinka moni meidän
seurakunnissamme pyrkii heijastamaan ihmiskunnalle maailman Valkeutta?” Review
and Herald, February 25, 1909.
Lisätutkisteluksi
“Vanhurskaat ja jumalattomat elävät yhä maan päällä kuolevaisina olentoina; ihmiset
kylvävät ja rakentavat, syövät ja juovat tietämättä, että lopullinen, peruuttamaton
päätös on tehty taivaan pyhäkössä. Ennen vedenpaisumusta, kun Nooa oli jo mennyt
arkkiin ja Jumala oli sulkenut arkin oven jättäen jumalattomat ulkopuolelle, ihmiset
vielä seitsemän päivän ajan jatkoivat huoletonta, mukavuudenhaluista elämäänsä
tietämättä, että heidän tuomionsa oli sinetöity. He nauroivat, kun heitä varoitettiin
pian koittavasta tuomiosta. 'Niin on oleva myös Ihmisen Pojan tulemus', sanoo
Pelastaja. Hiljaa ja huomaamatta kuin varas yöllä koittaa ratkaisun hetki, joka sinetöi
jokaisen ihmisen kohtalon. Sen jälkeen syyllisille ihmisille ei enää koskaan tarjota
armoa. Ihmiset tuudittautuvat hyvää vauhtia vaaralliseen turvallisuudentunteeseen,
josta heidät herättää vasta Jumalan vihan maljan vuodattaminen.” Maranatha s. 287.
*****
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“Tulkaa, minun Isäni siunatut”
“Viimeisenä suurena päivänä tehdään päätöksiä, jotka yllättävät monia. Ihmisten
tuomioilla ei ole sijaa silloin tehtävissä päätöksissä. Kristus voi arvioida jokaisen
tapauksen, ja Hän tulee niin tekemään; sillä Isä on antanut kaiken tuomiovallan
Hänelle. Hän arvioi palvelusta sen mukaan, mikä on ihmisille näkymättömissä.
Kaikkein salaisimmatkin asiat ovat avoinna Hänen kaikkinäkevälle silmälleen. Kun
kaikkien ihmisten Tuomari tekee tutkintaa, monet niistä, jotka ihmiset olisivat
asettaneet ensimmäiselle sijalle, tulevat viimeisiksi, ja ne, jotka ihmiset ovat panneet
alimmalle sijalle, nostetaan ensimmäisiksi.” (Review and Herald, July 31, 1900)
Medical Ministry, p. 133.
Eroavaisuudet ja erottautuminen
1. Kun uskovat ja epäuskoiset, uskolliset ja uskottomat ovat eläneet yhdessä
koko elämänsä, mitä tapahtuu, kun Lunastaja ilmestyy kirkkaudessa?
Matt. 25:31-33. Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit
hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä
kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat
vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.
“Näin Kristus Öljymäellä kuvaili opetuslapsilleen suuren tuomiopäivän tapahtumia.
Ja Hän osoitti lopullisen ratkaisun riippuvan yhdestä ainoasta asiasta. Kun Hänen
eteensä on koottu kaikki kansat, on olemassa vain kaksi luokkaa, ja heidän
iankaikkisen kohtalonsa ratkaisee se, mitä he ovat tehneet tai tekemättä jättäneet
Hänelle köyhien ja kärsivien hahmossa. Sinä päivänä Kristus ei esitä ihmisille sitä
suurta työtä, jonka Hän on tehnyt heidän puolestaan antaessaan henkensä heidän
lunastuksekseen. Hän esittää sen uskollisen työn, mitä he ovat tehneet Hänen
hyväkseen.” AT. s. 615.
Tervetulleeksi toivotus taivaan valtakuntaan
2. Minkä toivotuksen ne, jotka ovat kuunnelleet Vapahtajan ääntä ja
seuranneet Häntä uskon kautta, saavat kuulla tuona päivänä? Mihin
katoamattomaan valtakuntaan Hän kutsuu heitä astumaan ja perimään sen?
Matt. 25:34. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun
Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna
maailman perustamisesta asti.
“On ihanaa työtä olla ahertaja, jatkaa kärsivällisesti hyvän tekemistä, kun se vaatii
itse kieltäymystä, taivas hymyilee sille. Uskollinen työskentely on Jumalalle
mieluisampaa kuin kaikkein hartain ja pyhimmäksi tarkoitettu jumalanpalvelus.
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Todellista palvelemista on palvella yhdessä Kristuksen kanssa. Rukoukset,
neuvomiset ja puheet ovat halpoja hedelmiä, joita nähdään satunnaisesti; mutta
hedelmät, jotka näkyvät hyvinä tekoina, hädänalaisista, orvoista ja leskistä
huolehtimisena, ovat oikeita hedelmiä, ja ne kasvavat luonnollisesti hyvässä puussa.”
Testimonies for the Church, vol. 2, p. 24.
“Jumala auttakoon meitä suuressa taistelussamme voiton puolesta. Hän on varannut
kruunun niille, jotka voittavat. Hän on varannut valkeat vaatteet kaikille
vanhurskaille. Hän on varannut iankaikkisen kirkkauden maailman niille, jotka
etsivät kirkkautta, kunniaa ja kuolemattomuutta. Jokainen, joka astuu Jumalan
kaupunkiin, tekee sen voittajana. Hän ei astu sinne tuomittuna rikollisena vaan
Jumalan poikana.” Raittius, s. 114.
Herkkä toisten tarpeille
3. Mikä muu on tunnusomaista niille, jotka Jeesus toivottaa tervetulleiksi
valtakuntaansa sen lisäksi, että heillä on usko Hänen sanomaansa ja
lupauksiinsa?
Matt. 25:35,36. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja
te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin
alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä
olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.'
“Sellaisten asioiden huomioiminen, joita maailma pitää 'pieninä asioina' tekee
elämästä menestyksekkään. Pienet rakkauden teot, pieni itsensä kieltävä teko,
yksinkertaisten auttavien sanojen puhuminen, pienten syntien varominen - se on
kristillisyyttä. Kiitollinen tietoisuus päivän siunauksista, jokapäiväisten tilaisuuksien
viisas hyödyntäminen, meille uskottujen talenttien ahkera hoitaminen - siihen
Mestari meitä kutsuu. Se, joka uskollisesti suorittaa pienet velvollisuudet,
valmistautuu hoitamaan isompia vastuullisia tehtäviä. Sellainen mies, joka on
ystävällinen ja kohtelias jokapäiväisessä elämässä, joka on jalomielinen ja sävyisä
perheessään, jonka alituinen päämäärä on tehdä koti onnelliseksi, on ensimmäinen
kieltämään itsensä ja tekemään uhrauksia, kun Mestari kutsuu.” Lift Him Up, p. 346.
4. Kuinka tietoisesti he auttavat ja palvelevat? Miten he suhtautuvat tekoihinsa
vastakohtana fariseukselle, joka ylisti itseään rukouksessaan?
Matt. 25:37-39. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me
näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle
juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai
alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan
vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?'
Luuk. 18:11,12. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua,
etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä
myöskään niinkuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan
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kymmenykset kaikista tuloistani.'
“Jos joku asia kannattaa tehdä, se kannattaa tehdä hyvin. Mitä hyvänsä työtä teetkin,
tee se uskollisesti. Puhu totta pienimmissäkin asioissa. Tee joka päivä rakastavia
tekoja ja puhu toivorikkaita sanoja. Ripottele hymyä elämän tielle. Kun toimit näin,
Herra antaa hyväksyntänsä sinulle ja sanoo sinulle jonain päivänä: 'Hyvä on, sinä
hyvä ja uskollinen palvelija..' Tuomion päivänä ne, jotka ovat olleet uskollisia
jokapäiväisessä elämässään, jotka ovat olleet nopeita huomaamaan tehtävän työn ja
tarttuneet siihen, ajattelematta kiitosta tai omaa hyötyä, saavat kuulla sanat: 'Tulkaa,
minun Isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna
maailman perustamisesta lähtien.'” (The Youth’s Instructor, January 17, 1901) Lift
Him Up, p. 346.
Samaistuminen hädänalaisiin ja kärsiviin
5. Ketä he todellisuudessa olivat palvelleet? Kuinka Herra arvostaa sitä apua
ja helpotusta, jota on annettu sellaiselle, joka on avun tarpeessa?
Matt. 25:40. Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille:
kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette
tehneet minulle.'
“Jakamalla toisille sitä rakkautta ja helläsydämisyyttä, jota Jumala on niin runsaasti
antanut meille, saamme valomme loistamaan. Meidän tulisi käyttää jokaista
Jumalalta saatua lahjaa parhaamme mukaan, että se saisi aikaan hyvää. Me emme voi
antaa Jumalalle mitään, mikä ei jo olisi Hänen, mutta me voimme auttaa kärsiviä
ympärillämme. Me voimme antaa heille tämän elämän hyödykkeitä ja samaan aikaan
puhua heille Jumalan ihmeellisestä rakkaudesta.
Kristus … on selvästi sanonut, että teemme sen Hänelle, minkä teemme Hänen
kärsiville lapsilleen. … Meillä tulee olla korjaava vaikutus maailmassa, niin kuin
suolalla, joka pitää makunsa. Meidän tulee olla puhtaita ja pyhiä epäpyhän,
saastaisen, epäjumalia palvovan sukupolven keskellä, osoittaen, että Kristuksen
armolla on voima muuttaa ihminen Jumalan kaltaiseksi. Meidän tulee harjoittaa
pelastavaa vaikutusta maailmassa oleville.” (Bible Echo, June 11, 1900) Reflecting
Christ, p. 198.
Vastakohta - ne, jotka ovat itsekeskeisiä
6. Palveliko toinen luokka Jeesusta antamalla tarvitseville, kuten köyhille,
janoisille, muukalaisille ja vangituille?
Matt. 25:41-43. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois
minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle
ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä;
minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; minä olin outo, ja te ette ottaneet
minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja
vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'
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“Sapatinpitäjien riveissä on miehiä, jotka pitävät tiukasti kiinni maallisista
aarteistaan. Se on heidän jumalansa, heidän epäjumalansa; ja he rakastavat rahaa,
maatilojaan, karjaansa ja kauppatavaroitaan enemmän kuin Vapahtajaansa, joka
heidän tähtensä tuli köyhäksi, että he Hänen köyhyydestään voisivat rikastua. He
korottavat maallisia aarteita ja pitävät niitä arvokkaampina kuin ihmissieluja.
Sanotaanko heille: 'hyvin tehty'? Ei, ei milloinkaan. Yksiselitteinen lause: 'Menkää
pois minun tyköäni' kuuluu heidän hämmästyneisiin korviinsa. Kristuksella ei ole
käyttöä heille. He ovat olleet laiskoja palvelijoita, keränneet varoja, jotka Jumala on
heille antanut, kun samaan aikaan ihmisiä on joutunut kadotukseen pimeydessä ja
erheessä.” Counsels on Stewardships, p. 123.
7. Näkivätkö he Herransa hädänalaisissa ja kärsivissä? Kun eivät välittäneet
Hänestä, mitä he voivat odottaa kohtaavansa tuomion päivänä? Mikä on
tulos heidän itsekkyydestään?
Matt. 25:44-46. Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut
nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa,
emmekä sinua palvelleet?' Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon
teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te
olette jättäneet tekemättä minulle.' Ja nämä menevät pois iankaikkiseen
rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."
“Koko maailma saa silloin tuomionsa. Kaikilta kysytään kysymys: 'Oletko tutkinut
ahkerasti Jumalan sanaa, että tunnet Jumalan tahdon, että voit ymmärtää eron synnin
ja vanhurskauden välillä?' Surullinen on niiden kohtalo, jotka eivät tulleet Kristuksen
tykö, että heidät olisi voitu puhdistaa kaikesta vääryydestä. Silloin syntisen näkevät
Jumalan luonteen sellaisena, kuin se on. Ja he näkevät myös synnin synnillisyyden,
joka on vetänyt sieluja pois Kristuksen luota ja saanut heidät kapinoitsijan lipun alle
käymään sotaa Häntä vastaan, joka antoi henkensä heidän edestään. Koska Kristus oli
yhtä Isän kanssa, samanarvoinen, Hän saattoi tehdä sovituksen rikkomuksesta ja
pelastaa ihmisen - ei synneissään vaan synneistään.” The Upward Look, p. 272.
Lisätutkisteluksi
“Ne, joita Kristus tuomiopäivänä kiittää, tuntevat mahdollisesti vain vähän
jumaluusoppia, mutta he ovat noudattaneet Hänen periaatteitaan. Pyhän Hengen
vaikutuksesta he ovat olleet siunaukseksi ympärillään oleville. Pakanainkin joukossa
on sellaisia, jotka ovat osoittaneet ystävällisyyttä. Ennen kuin elämän sanat ovat
kaikuneet heidän korviinsa, he ovat kohdelleet lähetyssaarnaajia ystävällisesti, jopa
auttaneet heitä oman henkensä uhalla. Pakanain joukossa on sellaisia, jotka
tietämättään palvelevat Jumalaa, sellaisia, joille valoa ei koskaan tuoda ihmisten
välityksellä ja jotka eivät kuitenkaan joudu kadotukseen. Vaikka he eivät tunne
Jumalan kirjoitettua lakia, he ovat kuulleet Hänen äänensä puhuvan heille luonnossa
ja ovat tehneet, mitä laki vaatii. Heidän tekonsa todistavat siitä, että Pyhä Henki on
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koskettanut heidän sydäntään, ja heidät tunnustetaan Jumalan lapsiksi. …Kun avaat
ovesi Kristuksen puutteenalaisille ja kärsiville lapsille, lausut samalla näkymättömät
enkelit tervetulleiksi. Kutsut taivaallisia olentoja luoksesi. Heitä ympäröi pyhä rauhan
ja ilon ilmapiiri.” AT. s. 616,617.
*****

Lähetyskertomus BAMISsta ja GAMIsta
Luettavaksi sapattina 30. joulukuuta 2017
Erikoissapattikolehti tarkoitusta varten kerätään sapattina 6. tammikuuta 2017
“Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti
sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa
Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.“ 2. Kor. 4:6.
Berean adventistien lähetysinstituutti (BAMI), joka sijaitsee Nairobissa, Keniassa,
vihittiin käyttöön 15. lokakuuta 2006. Vihkijänä toimi vanhin Branko Cholich, joka
palveli pääkonferenssin puheenjohtajana. Instituutti antaa sertifikaatteja ja diplomeja
Raamatun opetuksessa ja kirkon hallinnossa. Sen ensisijainen tehtävä on tarjota
tasapainoista koulutusta evankeliumin työntekijöille ja jäsenille, jotta saavutettaisiin
ykseys kaikkien seurakuntien, kenttien ja unionien toiminnassa ja opetuksessa.
Luokat ovat avoimia niin afrikkalaisille opiskelijoille kuin myös maanosan
ulkopuolelta tuleville.
Koska opetus tapahtuu englannin kielellä, instituutti toivoo, että voisi lisätä
kieliluokkia ranskan, espanjan ja suahilin kielellä. Jos Jumala suo, niin
lähitulevaisuudessa opetus voisi käsittää lääkinnällisen lähetystyön, liiketalouden ja
informaatioteknologian opetusta. Viimeksi mainittu on etäopiskeluprojekti
evankelistoille, lähetystyöntekijöille ja seurakunnan jäsenille, jotka eivät ole
etuoikeutettuja olemaan henkilökohtaisesti läsnä lähetyskoulussa.
Jotta nämä yllä olevat tavoitteet voitaisiin saavuttaa ja instituutti voisi ylläpitää
itsensä, se tarvitsee omat tilat; tällä hetkellä se toimii Kenian unionin päämajassa.
BAMI on tukenut lähetystyötä koko Afrikassa. Sen perustamisesta asti siellä on ollut
viisi kaksivuotista luokka, joista yli kahdeksankymmentä opiskelijaa viidestätoista
unionista ja kentästä on valmistunut. Nykyään kahdeksan näistä valmistuneista on
vihittyjä saarnaajia, ja loput ovat vihittyjä vanhimpia, jotka auttavat työn
eteenpäinviemisessä, monet uusilla lähetyskentillä.
Sen lisäksi nämä entiset BAMIn opiskelijat johtavat ja opettavat uudemmassa
Gileadin adventistien lähetysinstituutissa (GAMI) Accrassa, Ghanassa. Jumalan
armon avulla sen ensimmäinen luokka alkoi vuonna 2014, ja opiskelijoita oli
Nigeriasta, Liberiasta, Kamerunista, Togosta, Beninistä, Sierra Leonesta, Malista ja
Ghanasta. Seuraava luokka koostui opiskelijoista, jotka olivat Norsunluurannikolta,
Guineasta, Etiopiasta, Kamerunista, Liberiasta, Togosta, Beninistä ja Ghanasta.
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Monet palvelevat nykyään lähetystyöntekijöinä kotimaassaan.
Kuten BAMI, myös GAMI toimii päämajarakennuksessa. Tilat Accrassa, Ghanassa
ovat melko hyvät, mutta sinne ei voi majoittaa kuin kymmenen opiskelijaa kerrallaan,
kun tilaa tarvitaan makuuhuoneille, peseytymistiloille, keittiölle, luokkahuoneille ja
kokoushuoneelle. Siellä ei ole tilaa käytännön harjoittelulle, esimerkiksi puutarhan
hoidolle, leipomiselle ja mehiläistenhoidolle.
Näiden instituuttien opettajat ja henkilökunta ovat omistautuneet valmistamaan
miehiä ja naisia Kristuksen palvelukseen. Raamatun arvovallan, Profetian Hengen
ohjeiden ja seitsemännen päivän adventistien kansainvälisen lähetysseurakunnan
uskonpuhdistusliikkeen edustajien mukaan näiden instituuttien johtajat yrittävät
auttaa suorittamaan Kristuksen seurakunnalleen antamaa tehtävää kouluttamalla
huolellisesti
hyvin
opetettuja
lähetystyöntekijöitä,
jotka
ovat
eteviä
uskonkysymyksissä ja uskossa.
“Käsityksemme kasvatuksesta on liian ahdas ja rajoittunut. Näköpiiriä on
laajennettava, tavoitteita korotettava. Tosi kasvatus merkitsee enemmän kuin jonkin
oppikurssin suorittamista. Se merkitsee enemmän kuin valmistautumista tätä elämää
varten. Se koskee koko ihmistä ja koko hänen saavutettavissaan olevan olemassaolon
aikaa. Siihen sisältyy ruumiillisten, henkisten ja hengellisten voimien sopusuhtainen
kehittäminen. Se valmistaa oppilasta osallistumaan palveluksen iloon tässä
maailmassa ja nauttimaan tulevassa maailmassa laajemman palvelustyön
synnyttämää korkeampaa iloa.
Tällaisen kasvatuksen alkulähde ilmaistaan näissä Pyhän Kirjan sanoissa, jotka
viittaavat Jumalaan: 'Hänessä kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä'
(Kol. 2:3). 'Hänellä neuvo ja ymmärrys' (Job 12:13).” EK. s. 13.
Instituuttien kulut on katettu pääosin opiskelijoiden lukukausimaksuilla, ja monet
opiskelijat ovat saaneet tukea toisilta ihmisiltä ja/tai instituuteilta, kuten kentiltä
unioneilta ja pääkonferenssilta. Näille kahdelle instituutille kerättävä tuki nopeuttaa
työntekijöiden valmistumista palvelemaan uusissa maissa, tai missä heitä eniten
tarvitaan tukemaan lähetystyön leviämistä maailmanlaajuisesti.
Kun valmistaudut antamaan lahjasi BAMIlle ja GAMIlle ensi viikolla, rohkaisemme
jokaista
kaikkialla
maailmassa
näkemään
itsensä
osana
suurta
uskonpuhdistusarmeijaa, joka näkee huomattavaa edistymistä seurakunnan
koulutuksen kentällä. Antakoon Jumala teille alttiin, anteliaan sydämen antamaan
runsaasti, niin että Hänen lupauksensa mukaan voitaisiin korjata runsas sato.
“Herra tulee pian, ja siitä syystä tarvitsemme koulujamme, ei siksi, että me
kouluttautuisimme maailman järjestyksen mukaan, vaan meidän instituuttimme
olisivat enemmän profeettakoulujen kaltaisia - paikkoja, joissa voimme oppia
Jumalan tahdon ja päästät eteen ylimmälle tasolle, että voimme paremmin ymmärtää
Jumalaa ja Hänen töitään ja Jeesuksen Kristuksen luonnetta, jonka Hän on
lähettänyt.” Pääkonferenssin tiedonanto, 1. lokakuuta 1896.
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Parmenas N. Shirma, Afrikan divisioonan johtaja
Lencha Tekle, Afrikan divisioonan johtokunnan jäsen
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