Erikoissapattikolehti kerätään päämajojen perustamista varten
Jumala siunatkoon sinun rakastavaa uhrautumistasi Hänen hyväkseen
1
Sapattina 7. heinäkuuta 2018

Hyvä taistelu
”Kun hyväksymme Kristuksen Vapahtajaksemme, me hyväksymme ehdon, että
teemme työtä Jumalan kanssa. Me teimme liiton Hänen kanssaan ollaksemme täysin
Herralle kuuluvia;
työskennellen Jeesuksen Kristuksen armon uskollisina
palvelijoina rakentaaksemme Hänen valtakuntaansa maailmassa. Jokainen Kristuksen
seuraaja on velvoitettu pyhittämään kaikki mielen, sielun ja ruumiin voimansa
Hänelle, joka maksoi lunnasrahat meidän sielustamme. Me olemme sitoutuneet
olemaan sotilaita, astumaan aktiiviseen palvelukseen, kestämään koettelemuksia,
häpeää ja moitteita, taistelemaan uskon taistelun, seuraten pelastuksemme
Kapteenia.” Evangelism, p. 618.
Henkilökohtainen taistelu
1. Minkä jokaiselle kristitylle kuuluvan neuvon apostoli Paavali antoi
Timoteukselle?
1. Tim. 6:12 Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään,
johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen
todistajan edessä.
1. Tim. 1:18,19. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani
Timoteus, aikaisempien, sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden
nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät
ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet.
”Kristityn elämä on taistelua ja eteenpäin pyrkimistä .Tässä taistelussa ei ollenkaan
tule helpotusta; ponnistuksia on jatkettava lakkaamatta ja sitkeästi. Vain
lakkaamattomin ponnistuksin voimme voittaa Saatanan kiusaukset. Kristilliseen
koskemattomuuteen on pyrittävä vastustamattomalla tarmolla ja sitä ylläpidettävä
tahdon päättäväisellä järkkymättömyydellä. Kukaan ei voi päästä ylöspäin
ponnistelematta ahkerasti oman hyvänsä tähden. Jokaisen on omakohtaisesti
ryhdyttävä tähän taisteluun, kukaan toinen ei voi taistella meidän taisteluitamme. Me
olemme kaikki yksilöinä vastuussa tämän taistelun tuloksista. Vaikka Nooa, Job ja
Daniel olisivat vielä elossa, eivät he voisi pelastaa omalla vanhurskaudellaan omaa
poikaansa eikä tytärtänsä.” KsL. s. 427
2. Mikä taistelu on väistämätön jokaiselle, joka päättää jättää vihollisen leirin?
Kuinka kauan tämä taistelu kestää?
1. Piet. 5:8. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri
niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.
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”Kukaan ihminen ei voi palvella Jumalaa, ellei hän ole taistelussa pahoja ihmisiä ja
pahoja enkeleitä vastaan. Pahat henget ovat jokaisen Kristuksen riveihin pyrkivän
sielun kintereillä, sillä Saatana tahtoo vallata takaisin häneltä riistetyn saaliin. Pahat
ihmiset antautuvat uskomaan väkeviä eksytyksiä, jotta heidät tuomittaisiin. Nämä
ihmiset tulevat pukeutumaan rehellisyyden pukuun voidakseen pettää jos mahdollista
valitutkin.” Ta. 1, s. 568.
“Jos saatana näkee, että hän on vaarassa menettää yhden sielun, niin hän tekee
kaikkensa pitääkseen sen hallussaan. Ja kun ihminen on saatettu huomaamaan
vaaransa ja hän ahdingossaan hartaasti hakee voimaa Jeesukselta, saatana pelkää
menettävänsä vangin ja ryhtyy enkeleineen uudelleen tarmokkaasti sulkemaan
piiriinsä sieluraukkaa ja muodostamaan pimeyden muuria hänen ympärilleen, jottei
taivaan valo pääsisi hänen luokseen. Mutta jos vaaranalainen on kestävä ja
avuttomuudessaan ja heikkoudessaan turvautuu Kristuksen veren ansioon, Jeesus
kuuntelee uskon harrasta rukousta ja lähettää voimakkaan enkelijoukon vapauttamaan
hänet. … Ja kun voimalliset enkelit tulevat uupuvan, ahdistetun sielun avuksi, saatana
ja hänen joukkonsa perääntyvät tietäen hyvin, että heidän taistelunsa on menetetty. —
Review and Herald, 13. 5. 1862. ” SN. s. 45.
Korvaamaton voima ja armo totuuden puolustamiseen
3. Mikä on tämän taistelun kahtalainen luonne?
Fil. 3:12-14. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen:
unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä
riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella
kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.
1. Tim. 4:10. Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet
toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin
uskovien.
”Ei riitä se, että vain tunnustamme uskovamme totuuden. Kaikki Kristuksen ristin
sotamiehet itse asiassa lupautuvat ryhtymään taisteluun sielun vihollista vastaan,
tuomitsemaan vääryyttä ja puoltamaan vanhurskautta.” Ta. 1, s. 310.
”Kun sielut ovat kääntyneet, heidän pelastuksensa ei ole vielä valmis. Heillä on vielä
juoksu juostavana; kova taistelu on heillä edessään, millainen taistelu? 'Taistella
hyvä uskon taistelu', mennä eteenpäin saavuttaakseen korkean kutsumuksensa
voittopalkinnon Jeesuksessa Kristuksessa. Tässä sodassa ei ole helpotusta, taistelu
kestää koko eliniän, ja sitä pitää taistella päättäväisellä voimalla, joka on päämäärän,
iankaikkisen elämän, arvoinen. Tässä on valtava asia kyseessä. Me olemme osallisia
Kristuksen uhrautuvaisuudesta tässä elämässä, ja saamme olla vakuuttuneita, että
olemme osallisia kaikesta hyvästä tulevassa kuolemattomassa elämässä, jos pidämme
lujasti kiinni luottamuksestamme alusta loppuun saakka. Ajatelkaa sitä.” –My Life
Today, p. 313.
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4. Mikä on ehdottomasti välttämätöntä?
Hebr. 11:1. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen
mukaan, mikä ei näy.
Joh. 5:4. Ajoittain astui näet enkeli alas lammikkoon ja kuohutti veden. Joka silloin
veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä siihen astui, se tuli terveeksi, sairastipa
mitä tautia tahansa.
”Sinä tarvitset uskoa. Älä anna uskosi heikentyä. Taistele hyvä uskon taistelu ja pidä
kiinni iankaikkisesta elämästä. Se tulee olemaan ankara taistelu, mutta taistele se
hinnalla millä hyvänsä, sillä Jumalan lupaukset ovat 'kyllä ja aamen' Kristuksessa
Jeesuksessa. Pane kätesi Kristuksen käteen. Vaikeuksia on voitettavana, mutta
voimakkaat enkelit työskentelevät Jumalan kansan kanssa. Kohtaa Siion, raivaa tiesi
juhlalliseen kaupunkiin. Kirkas kruunu ja taivaan kangaspuissa kudottu puku
odottavat voittajia. Vaikka Saatana heittää helvetin varjot sinun polullesi ja yrittää
kätkeä sinun näkyvistäsi salaperäiset tikapuut, jotka ulottuvat maasta Jumalan
valtaistuimelle asti, joita pitkin enkelit kulkevat ylös ja alas niiden tykö, jotka ovat
pelastuksen perillisiä, jatka kulkuasi ylöspäin, asettaen jalkasi askelmalle toisensa
jälkeen ja lähesty Äärettömän valtaistuinta.” Mind, Character, and Personality, vol.
2, pp. 462, 463.
5. Mitä Jumala antaa jokaiselle kristitylle sotilaalle, jotta hän voi kestää?
Ps. 27:1 Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään!
Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen!
Ps. 28:7. Herra on minun voimani ja kilpeni; häneen minun sydämeni turvasi, ja
minä sain avun. Siitä minun sydämeni riemuitsee, ja veisuullani minä häntä ylistän.
2. Tim. 2:1. Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
”Jos kristitty tuntee heikkoutensa ja voimattomuutensa, pannen luottamuksensa
Jumalaan, hän löytää Kristuksen armon, joka riittää jokaiseen hätään.” –God’s
Amazing Grace, p. 260.
”Kristuksen sotilaat joutuvat kohtaamaan monenlaisia kiusauksia, ja vastustamaan
niitä ja voittamaan ne. Mitä ankarampi taistelu, sitä suuremman armon sielu tarvitsee.
… Todellinen kristitty ymmärtää, mitä merkitsee mennä läpi ankarista taisteluista ja
koettelevista kokemuksista; mutta hän kasvaa jatkuvasti Kristuksen armossa
voidakseen kohdata menestyksekkäästi sielunsa vihollisen. … Pimeys leijuu
toisinaan hänen sielunsa yllä, mutta todellinen valo loistaa, vanhurskauden Auringon
kirkkaat säteet karkottavat synkkyyden; ja … Kristuksen armon kautta hänestä tulee
kykenevä uskollinen todistaja kaikesta, mitä hän on kuullut Jumalan innoitetulta
sanansaattajalta. … Vieden näin totuutta toisille, Kristuksen työntekijjät saavat
selkeämmän näkemyksen niistä runsaista varastoista, jotka on kaikkia varten,
Kristuksen armon riittävyydestä taistelun, murheen ja koettelemuksen jokaista hetkeä
varten.” God’s Amazing Grace, p. 260.
”Kaikki meidän sielumme, ruumiimme ja henkemme voimat täytyy käyttää kristitytn
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sodankäyntiin. Meidän täytyy katsoa Kristukseen saadaksemme voimaa ja armoa, ja
me saamme voiton yhtä varmasti, kuin Kristus kuoli meidän puolestamme.”
Messages to Young People, p. 115.
Esimerkkejä menneisyydestä
6. Mistä jotkut esimerkit Vanhassa Testamentissa muistuttavat meitä? Mitä
uskovat saavuttivat lujan uskon kautta Jumalaan?
Hebr. 11:29-32. Uskon kautta he kulkivat poikki Punaisen meren ikäänkuin kuivalla
maalla; jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Uskon kautta kaatuivat Jerikon
muurit, sittenkuin niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää. Uskon kautta pelastui
portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha
mielessään, ottanut vakoojat luoksensa. Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta
loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista
ja Samuelista ja profeetoista,
”Tänä aikana voimme saada opetuksia niiden kokemuksesta, jotka työskentelivät
Jumalan hyväksi menneinä aikoina. Miten vähän tiedämmekään noiden miesten
taisteluista, koettelemuksista ja ponnistuksista heidän käydessään kohtaamaan
saatanan sotajoukkoja. Pukeutumalla Jumalan koko sota-asuun he saattoivat vastustaa
saatanan juonia. Nämä miehet, jotka menneisyydessä antautuivat Jumalalle hänen
asiansa edistämiseksi, olivat periaatteessaan teräksenlujia. He olivat miehiä, jotka
Danielin tavoin olivat täynnä Jumalan kunnioitusta ja hartautta, jaloja aikomuksia ja
pyrkimyksiä. He olivat yhtä heikkoja ja avuttomia kuin kuka tahansa niistä, jotka nyt
ovat mukana työssä, mutta he luottivat kokonaan Jumalaan. He olivat rikkaita, mutta
heidän rikkauttaan oli mielen ja sielun sivistys. Tähän voi päästä jokainen, joka
asettaa Jumalan ensimmäiseksi, viimeiseksi ja parhaaksi kaikessa. Vaikka meiltä
puuttuisi viisautta, tietoa, hyveellisyyttä ja voimaa, voimme saada tätä kaikkea, jos
tahdomme Kristukselta vastaanottaa opetusta siinä, mitä etuoikeutenamme on häneltä
oppia. ” SN. s. 26.
7. Mitä on niiden uskontaistelun tuloksena, jotka kestävät loppuun asti kuten
apostoli Paavali?
2. Tim. 4:7,8. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon
säilyttänyt. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra,
vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan
myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.
”Niille, jotka voittavat, on runsaat lupaukset. Ei riitä, että ryhdymme taisteluun,
meidän täytyy kestää loppuun asti. Emme saa antaa periksi. Meidän täytyy taistella
hyvä uskon taistelu loppuun asti. Voittajille on luvattu juhlallinen voitto. Sen, joka
voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisin keskellä.'” Ye
Shall Receive Power, p. 361.
”Jos haluamme voittaa, meillä on taisteluita taisteltavana, ja me näemme lihan
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taistelevan Henkeä vastaan ja Hengen lihaa vastaan. Meidän päätettävissämme on,
kumpi voittaa.” Christ Triumphant, p. 211.
Lisätutkisteluksi
”Meillä on edessämme sodankäynti — elinikäinen taistelu saatanaa ja hänen
vietteleviä kiusauksiaan vastaan. Vihollinen käyttää jokaista väitöstä, jokaista petosta
kietoakseen sielun, ja voittaaksemme elämän kruunun meidän täytyy ponnistella
vakavasti ja kestävästi. Emme saa riisua varusteitamme tai lähteä taistelukentältä,
ennenkuin olemme saaneet voiton ja voimme riemuita Lunastajassamme. Niin kauan
kuin jatkuvasti pidämme katseemme kiinnitettynä uskomme alkuunpanijaan ja
täydelliseksi tekijään, olemme turvassa. Mutta kiintymystemme on kohdistuttava
ylhäällä oleviin asioihin, eikä maallisiin. Uskon avulla meidän täytyy nousta yhä
korkeammalle Kristuksen armon saavutuksessa. Päivittäin mietiskellen hänen
verratonta ihanuuttaan meidän täytyy kasvaa yhä enemmän hänen kirkkautensa
kuvan kaltaisiksi. Eläessämme siten yhteydessä taivaan kanssa saatana virittää
turhaan verkkonsa tiellemme ” SN. s. 98.
*****
2
Sapattina 14. heinäkuuta 2018

Armeijan Kapteeni
”Hartaassa, päättäväisessä harjoituksessa, uskollisina sotilaina totellen meidän
pelastuksemme Kapteenin käskyjä, saamme nautintoa, jota ei voi saada mistään
muualta. Kristuksen rauha on uskollisten sotilaiden sydämessä. Sielulle on lepo
käytettäessä Kristuksen iestä kantamaan Kristuksen taakkoja. Siinä näyttäisi olevan
ristiriita, kun sanotaan, että sielulle ei ole lepoa muualla kuin jatkuvassa,
omistautuneessa palveluksessa. Mutta se on totta. Onnellisuus tulee alttiissa,
kuuliaisessa palveluksessa, missä meidän voimamme toimivat onnellisessa,
terveessä, sopusointuisessa toiminnassa ollessamme kuuliaisia Kapteenimme
käskyille. Mitä vastuunalaisempi tehtävä Kristuksen sotilaille määrätään, sitä
enemmän sielu riemuitsee Vapahtajan rakkaudessa ja hyväksynnässä. Sielu havaitsee
vapauden suorittaessaan raskaimpia ja vaativimpia tehtäviä.” Ye Shall Receive Power,
p. 346.
Kapteeni antaa käskyt
1. Kuka johtaa hengellistä taistelua?
1. Sam. 17:47. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa
miekan eikä keihään voimalla; sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän
käsiimme."
2. Aikak. 20:15. ja hän sanoi: "Kuunnelkaa, kaikki te Juudan miehet ja Jerusalemin
asukkaat ja sinä kuningas Joosafat. Näin sanoo teille Herra: Älkää peljätkö älkääkä
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arkailko tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan.
Ps. 48:15 Sillä tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti; hän
johdattaa meitä kuolemaan asti.
”Kansan, jota Jumala johtaa, täytyy uskaltaa luottaa Hänen sanaansa. Heidän täytyy
vaeltaa uskossa. Heille on annettu totuuksia, joita heidän täytyy totella. Jumalan työ
on pontevaa. Kukaan ei voi olla puolueeton ja silti olla sotilaana Herran armeijassa.
Jumalalla on käskyjä kansalleen, ja jos he pysyvät läheisessä yhteydessä Häneen, he
kuulevat Hänen äänensä ja pysyvät Kapteeninsa mukana. He menevät eteenpäin
taistellen Herran taistelua. Mutta ne, jotka asettuvat välinpitämättömään,
puolueettomaan tilaan, eivät saavuta voittoja.” The Upward Look, p. 339.
2. Kuka on sotajoukkojen Kapteenin edustaja?
Joh. 16:7,13,14. Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä
menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos
minä menen, niin minä hänet teille lähetän… Mutta kun hän tulee, totuuden Henki,
johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä
itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
”Jumalan lapset toimivat yhteistyössä kaikkien näkymättömien valon sotajoukkojen
kanssa. Ja heidän riveissään on enemmän kuin enkeleitä; Pyhä Henki, Herran
sotajoukon Kapteenin edustaja, tulee alas johtamaan taistelua. Meillä saattaa olla
paljon heikkouksia ja lukemattomia virheitä ja syntejä, mutta anteeksianto on kaikille
niille, jotka katuvin sydämin tunnustavat ja hylkäävät syntinsä. Valon enkelit
lähetetään heidän luokseen antamaan heille kaiken heidän tarvitsemansa avun.” The
Upward Look, p. 82.
Kapteeni on aina armeijansa kanssa
3. Omaten kaiken voiman ja tietäen, että taistelu ei tule olemaan helppo, minkä
lupauksen Jeesus antoi opetuslapsilleen?
Matt. 28:18-20. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on
annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."
”Kristus ei sanonut opetuslapsilleen, että heidän työnsä olisi helppoa. Hän osoitti
heille, miten laaja pahuuden liittoutuma oli järjestäytynyt heitä vastaan. He
joutuisivat taistelemaan »hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä
hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan
avaruuksissa» (Ef. 6: 12). Mutta heitä ei jätettäisi taistelemaan yksin. Hän vakuutti
heille olevansa heidän kanssaan; ja jos he etenisivät uskossa, Kaikkivaltias suojaisi
heidän kulkuaan. Hän kehotti heitä olemaan rohkeita ja lujia, sillä heidän mukanaan
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oli oleva hän, joka oli enkeleitäkin mahtavampi — taivaan sotajoukkojen Päämies.
Hän huolehti kaikesta, mikä heidän työnsä suorittamiseksi oli tarpeen, ja otti
vastatakseen sen menestyksestä. Jos he vain noudattivat hänen sanaansa ja
työskentelivät hänen yhteydessään, he eivät voineet epäonnistua. Menkää kaikkeen
maailmaan, hän kehotti heitä. Menkää asutun maailman uloimmillekin rajoille
varmoina siitä, että minä olen sielläkin teidän kanssanne. Työskennelkää uskoen ja
luottaen, sillä koskaan ei tule aikaa, jolloin minä hylkäisin teidät. Minä olen aina
teidän kanssanne, autan teitä täyttämään velvollisuutenne, opastan, lohdutan, pyhitän,
tuen teitä ja annan teidän menestyä pyrkiessänne puhumaan niin, että toisten huomio
kiinnittyisi taivaaseen.” ApT. s. 25,26.
4. Kuinka Herra puuttuu tapahtumiin pelastaakseen opetuslapsensa
vastauksena uskolliseen rukoukseen?
Snl. 16:7. Jos miehen tiet ovat Herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin
sovintoon hänen kanssansa.
Ps. 34:8 Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa
heidät.
2. Kun. 6:15-17. Hän sanoi: "Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme,
on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa." Ja Elisa rukoili ja sanoi:
"Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi." Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja
hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan
ympärillä.
”Pelastuksemme Päämies vahvistaa kansaansa kestämään taistelua, johon se on
kutsuttu. Miten usein – kun saatana on keskittänyt kaikki joukkonsa Kristuksen
seuraajia vastaan ja nämä jo ovat joutuneet kasvokkain kuoleman kanssa – ovatkaan
hartaat rukoukset tuoneet Herran sotajoukkojen Päällikön taistelukentälle kääntämään
taistelun ja vapauttamaan sorretut.
Nyt on meidän aika liittyä läheisesti Jumalaan, jotta saisimme suojan silloin kun hän
vuodattaa raivoisan vihansa ihmislasten päälle.” Ta.2, s. 28.
”Jos ihmisillä olisi kyky nähdä taivaallisia olentoja, he näkisivät voimakkaita
enkelijoukkoja niiden ympärillä, jotka ovat ottaneet Kristuksen kärsivällisyyden
sanasta vaarin. Hellällä myötätunnolla enkelit ovat katsoneet heidän tuskaansa ja
kuunnelleet heidän rukouksiaan. He odottavat johtajansa käskyä temmata heidät pois
vaarasta. … Kallisarvoinen Vapahtaja lähettää avun juuri, kun me sitä tarvitsemme.”
ST. s. 610.
Palveluksen henki
5. Minkä hengen avulla Hänen sotilaansa taistelevat ja työskentelevät niiden
hyväksi, jotka ovat Jeesuksen lipun alla?
1. Piet. 4:10. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut,
Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina.
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1. Kor. 12:4-7. Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; 5. ja
seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat
moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin
annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
”Ja niin on prinssi Immanuelin armeijassakin. Meidän Kenraalimme, joka ei ole
koskaan hävinnyt yhtään taistelua, odottaa altista, uskollista palvelusta jokaiselta,
joka on Hänen lippunsa alla. Tässä päättävässä taistelussa, joka käydään hyvän ja
pahan voimien välillä, Hän odottaa jokaisen, niin maallikon kuin saarnaajankin,
ottavan paikkansa. Kaikkien, jotka ovat liittyneet Hänen sotilaisiinsa, tulee osoittaa
uskollista palvelusta tietoisina siitä vastuusta, joka heillä on yksilöinä.” Gospel
Workers, p. 351.
”Niiden, jotka on valittu Jumalan työhön, tulee olla miehiä ja naisia, jotka ovat
uskollisia työntekijöitä, joita Jumala voi opettaa, jotka antavat eteenpäin sen, mitä
ovat saaneet, julistaen säästämättä Jumalan tahtoa, osoittaen paremman tien kaikille,
joiden kanssa ovat tekemisissä. Uusia miehiä ja naisia Kristuksessa tulee taistelemaan
ja tekemään työtä, he tasitelevat uskon hyvää taistelua. Heillä on aina ulottuvillaan
voima, jolla he voivat saavuttaa voiton jokaisesta hyökkäyksestä, voima, joka tekee
heistä enemmän kuin voittajia kaikissa vaikeuksissa, joita he kohtaavat.” Christ
Triumphant, p. 309.
6. Mikä on tunnusomaista niille, jotka seuraavat taivaallista Kapteenia?
Luuk. 9:23. Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän
kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
”Mutta näin tehden sotilaan velvollisuus merkitsee työtä. Se ei ole aina sellaista työtä,
jonka me valitsisimme. Jeesuksen sotilaat joutuvat kestämään epämukavuutta,
vaikeuksia ja koettelemuksia. Meillä on jatkuva taistelu pahan voimia ja luonnollisen
sydämemme taipumuksia vastaan. Me emme voi valita meille sopivinta työtä; sillä
me olemme Kristuksen sotilaita, Hänen käskynsä alaisia, emmekä saa etsiä omaa
nautintoamme. Meidän tulee taistella Herran taisteluita kuin miehet. Meillä on
vihollisia voitettavana, jotka voivat saada meidän voimamme hallintaansa. Oman
tahdon täytyy kuolla meistä; meidän tulee totella vain Kristusta. Kristuksen armeijan
sotilaiden täytyy oppia kestämään vaivoja, kieltämään itsensä, ottaa ristinsä ja
seurata, minne Johtaja vie. Joudumme tekemään paljon sellaista, mikä on koettelevaa
ihmisluonnolle ja tuskallista lihalle ja verelle. Tämä itsensä alistaminen vaatii
päättäväistä, jatkuvaa ponnistelua. Kun taistelemme uskon hyvän taistelun ja saamme
arvokkaita voittoja, saamme osaksemme iankaikkisen elämän.” Ye Shall Receive
Power, p. 346.
Kapteeni on voittanut vihollisen
7. Mikä on suuri rohkaisu niille, jotka käyvät taistelua?
Joh. 16:33. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha.
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Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen
voittanut maailman."
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."
”Kristus ei antanut henkeään, ennenkuin Hän oli suorittanut sen työn, jota Hän tuli
tekemään, ja kuolinhetkellään Hän huudahti: »Se on täytetty!» Joh. 19:30. Taistelu oli
voitettu. Hänen oikea kätensä ja pyhä käsivartensa olivat hankkineet Hänelle voiton.
Voittajana Hän pystytti lippunsa ikuisille kukkuloille. Eikö enkelien keskuudessa
vallinnut ilo? Koko taivas riemuitsi Vapahtajan voitosta. Saatana oli lyöty ja tiesi
menettäneensä valtansa. Enkeleille ja lankeamattomille maailmoille huuto »Se on
täytetty» oli hyvin tärkeä. Se merkitsi heille kuten meillekin, että suuri lunastustyö oli
täytetty. He osallistuvat meidän kanssamme Kristuksen voiton hedelmistä.” AT. 730.
Lisätutkisteluksi
”Mikä on meidän polkumme taivaaseen? Onko se tie, jonka varrella on kutsuvia
mukavuuksia? Ei, se on kapea ja polku, joka näyttää epämukavalta; se on
taisteluiden, koetuksien, ahdistuksen ja kärsimyksen polku. Meidän Kapteenimme
Jeesus Kristus ei ole kätkenyt meiltä mitään koskien niitä taisteluita, joita joudumme
taistelemaan. Hän avaa kartan meidän eteemme ja osoittaa tien.” Selected Messages,
book 2, pp. 243, 244.
”Taivaan vallat ja voimat tarkkailevat taistelua, jota Jumalan palvelijat käyvät
näennäisesti masentavissa olosuhteissa. Uusia voittoja saavutetaan, uusia mainetekoja
tehdään, kun kristityt kokoontuvat Lunastajansa lipun ympärille ja ottavat
taistellakseen uskon jalon taistelun. Kaikki taivaan enkelit ovat nöyrien, uskovien
Jumalan lasten palveluksessa. Kun Herran työntekijäin joukko täällä alhaalla veisaa
ylistysvirsiään, taivaan kuoro veisaa heidän kerallaan ylistystä Jumalalle ja hänen
Pojalleen. Meidän tulee ymmärtää nykyistä paremmin enkelien tehtävä. On hyvä
muistaa, että taivaalliset olennot ovat jokaisen uskollisen Jumalan lapsen tukena.
Valkeuden ja voiman näkymättömät sotajoukot suojelevat niitä nöyriä ja sävyisiä,
jotka uskovat ja vetoavat Jumalan lupauksiin. Kerubit ja serafit ja väkevät enkelit
seisovat Jumalan oikealla puolella. Kaikki he ovat »palvelevia henkiä, palvelukseen
lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä» (Hebr. 1: 14).” ApT. s. 119.
*****
3
Sapattina 21. heinäkuuta 2018

Herran armeija
”Me olemme Kristuksen sotilaita taistelukentällä, emme voi odottaa helppoa aikaa.
Meidän pitää seurata Johtajamme käskyjä. Hän johtaa armeijansa voittoon. Kaikki,
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mitä meidän tulee tehdä, on että katsomme jatkuvasti Häneen ja seuraamme Hänen
käskyjään, niin olemme menestyksekkäitä taistellessamme Herran taisteluita.” –
Manuscript 8, October 24, 1885.
”Yksilöiden jokaisessa armeijassa täytyy totella käskyjä. He joutuvat usein
suorittamaan velvollisuuksia, joiden tarkoitusta he eivät voi nähdä. Niin on
Kristuksenkin armeijassa; meidän täytyy luottaa suureen Johtajaamme, meidän
täytyy luottaa täysin Hänen johdatukseensa, ja Hän tuo meidät turvallisesti pois
jokaisesta vaarasta, antaa voiton jokaisessa taistelussa.” Signs of the Times,
September 7, 1891.
Ponnistelut ja kärsimys
1. Jos alokas haluaa tulla hyväksi sotilaaksi, mitä hänen täytyy olla valmis
kohtaamaan?
2. Tim. 2:3. Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies.
2. Tim. 4:5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita
virkasi täydellisesti.
”Me olemme Kristuksen sotilaita; ja ne, jotka liittyvät Hänen armeijaansa, saavat
osakseen vaikean työn, joka vaatii heidän kaikki voimansa. Meidän täytyy ymmärtää,
että sotilaan elämä on raskasta sodankäyntiä ja kestävyyttä vaativaa. Kristuksen
tähden meidän täytyy kestää koettelemuksia.” God’s Amazing Grace, p. 37.
”Muistakaamme, että olemme Jumalan työtovereita. Me emme ole kyllin viisaita
työskentelemään yksin. Jumala on tehnyt meistä palvelusväkeään koetellakseen
meitä, samoin kuin Hän koetteli muinaista Israelia. Hänen armeijansa ei koostu
kurittomista, pyhittymättömistä, epävakaista sotilaista, jotka eivät edusta Hänen
järjestystään ja puhtauttaan.” Evangelism, p. 95.
Täydellinen sitoutuminen palveluun
2. Mitä odotetaan jokaiselta sotilaalta, joka liittyy prinssi Immanuelin
armeijaan? Kuka on osa Hänen armeijaansa?
2. Tim. 2:4,5. Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän
tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut. Eihän sitäkään, joka kilpailee,
seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti.
”Armeijan voima mitataan pääasiassa sen rivimiesten tehokkuudella. Viisas kenraali
opettaa upseereitaan harjoittamaan jokaista sotilasta aktiiviseen palvelukseen. Hän
pyrkii kehittämään korkeinta tehokkuutta kaikkien osalta. Jos hän olisi riippuvainen
vain upseereistaan, hän ei voisi koskaan johtaa menestyksekkäästi. Hän luottaa
jokaisen armeijansa miehen uskolliseen ja väsymättömään palvelukseen. Vastuu on
pääasiassa rivimiesten harteilla. Ja niin on prinssi Immanuelin armeijassakin. Meidän
Kenraalimme, joka ei ole koskaan hävinnyt yhtään taistelua, odottaa altista, uskollista
palvelusta jokaiselta, joka on Hänen lippunsa alla. Tässä päättävässä taistelussa, joka
käydään hyvän ja pahan voimien välillä, Hän odottaa jokaisen, niin maallikon kuin
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saarnaajankin, ottavan paikkansa. Kaikkien, jotka ovat liittyneet Hänen sotilaisiinsa,
tulee osoittaa uskollista palvelusta tietoisina siitä vastuusta, joka heillä on yksilöinä.”
God’s Amazing Grace, p. 29.
Talentit
3. Mitä Jumala antaa jokaiselle, joka liittyy Hänen armeijaansa?
Room. 12:6-8. ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on
annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin
hänellä uskoa on; jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon
uskollinen opettamisessaan; jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa,
antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka
laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.
1. Kor. 7:7. Soisin kaikkien ihmisten olevan niinkuin minäkin; mutta kullakin on oma
lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen.
”Jumala on luvannut apunsa jokaiseen puutteeseen, johon meidän inhimilliset
voimamme eivät riitä. Hän antaa Pyhän Hengen auttamaan jokaisessa ahdistuksessa,
vahvistamaan meidän toivoamme ja vakuutustamme, valaisemaan meidän
mieliämme ja puhdistamaan meidän sydämiämme.” God’s Amazing Grace, p. 209.
”Meidän Herramme haluaa, että Hänen seurakuntansa heijastaa maailmalle sitä
täyteyttä ja yltäkylläisyyttä, jonka me löydämme Hänessä. Hänen lapsensa saavat
nautintonsa siitä Lähteestä, joka on korkeampi, kuin mitä maailma voi ymmärtää; ja
kun he saavat jatkuvasti Jumalan hyvyyttä hengellisinä ja ajallisina lahjoina, heidän
tulee edustaa maailmalle Kristuksen rakkautta ja hyvyyttä.” –Review and Herald,
December 11, 1888.
4. Kuinka vihollinen suhtautuu siihen, kun Herran maanpäällinen armeija saa
talentteja ja lahjoja?
Joh. 15:18-21. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua
ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta
koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden
maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija
herraansa suurempi.' Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos
he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.
Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne
häntä, joka on minut lähettänyt.
”Vastarinnatta ei saatana salli Jumalan valtakuntaa rakennettavan maan päälle. Pahan
voimat käyvät lakkaamatta taistelua evankeliumin levittämiseen järjestettyjä voimia
vastaan. Nämä pimeyden voimat ovat erityisen toimeliaita silloin, kun totuutta
julistetaan arvossapidetyille ja nuhteettomille henkilöille... Langennut vihollinen
pyrkii näin aina pysyttämään joukoissaan vaikutusvaltaisia henkilöitä, jotka
kääntyessään tukisivat tuntuvalla tavalla Jumalan asiaa. Mutta uskollisen
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evankeliumin levittäjän ei tarvitse pelätä joutuvansa tappiolle sielunvihollisen edessä,
sillä hänellä on oikeus saada voima korkeudesta, niin että hän kykenee torjumaan
kaikki saatanalliset voimat.” ApT. s. 129.
Alamainen Jumalan tahdolle
5. Kun kristityt sotilaat alistuvat Jumalan tahdolle, kuinka Hän taistelee heidän
taisteluitaan?
Fil. 2:13. sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen,
että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.
Fil. 4:13. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.
”Vaikka näyttää sitlä, kuin olisit yksin, sinä et ole yksin, sillä Kristus on sinun
kanssasi; sinä olet autuaassa seurassa. Ja sinulla on sanat, jotka tulevat suoraan
profeetoilta ja apostoleilta rohkaisemaan sinua lujuuteen.” Christ Triumphant, p.
205.
”Rajaton Rakkaus kaihoaa sydämestään niitä, jotka tuntevat olevansa voimattomia
vapauttamaan itseään saatanan pauloista, ja laupiaasti hän tarjoutu u vahvistamaan
heitä, niin että he voivat elää hänelle. »Älä pelkää», hän rohkaisee heitä, »sillä minä
olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi: minä
vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä.
Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi, minä sanon sinulle:
'Älä pelkää, minä autan sinua'. Älä pelkää, Jaakob, sinä mato, sinä Israelin vähäinen
väki: minä autan sinua, sanoo Herra, ja sinun Lunastajasi on Israelin Pyhä» (Jes. 41:
10,13,14). PK. s. 220.
6. Mikä on avain menestykseen jokaiselle sotilaalle taistelun loppuun saakka?
Jaak. 1:22. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.
Kol. 3:23,24. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä
ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa
Kristusta.
”Ollaksemme Jeesuksen Kristuksen todellisia sotilaita, meidän täytyy noudattaa
Hänen sanansa vaatimuksia taivaan valtakunnan uskollisina alamaisina. … Niiden,
jotka väittävät uskovansa totuuden, täytyy arvostaa suurta taistelua edessämme, ja
siihen kuuluu Jeesuksen Kristuksen uskollisena sotilaana oleminen. … Vapahtajan
armeija odottaa vapaaehtoisia. Siellä täytyy vallita täydellinen himojen, tahdon ja
keinojen alistuminen Mestarin tahdolle. Meidän tehtävämme on totella armeijan
suuren Kenraalin käskyjä. Täytyy ylläpitää vahvaa ja aktiivista organisaatiota. Aistit
täytyy herkistää täydelliseen kuuliaisuuteen; velvollisuudet täytyy hoitaa, vaikka ne
eivät näyttäisi aina tärkeiltä; ja sitten tarvitaan uskoa korkeampaan viisauteen ja
voimaan kuin omasi. Pidä usko Jumalaan, järkkymätön usko Kapteenisi taitoon ja
kykyyn ja uskollisuuteen, joka tuntee taistelun suunnitelman.” The Upward Look, p.
230.
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Armeija kasvaa
7. Mitä tapahtuu meidän aikanamme, jos Kristuksen opetuslapset ponnistelevat
julistaakseen ajankohtaista totuutta, niinkuin apostolit tekivät helluntaina?
Apt. 2;42,46,47. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja
leivän murtamisessa ja rukouksissa… Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti
pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen
yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra
lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.
”Kun Jumalan lapset pyhittäytyvät tähän työhön, monet ojentavat kätensä voidakseen
tulla pelastetuiksi. Heidän on pakko kääntyä pahoilta teiltään. Monet näistä
pelastetuista voivat uskon kautta Kristukseen nousta palveluksessa korkeisiin
asemiin, ja heille uskotaan vastuullisia tehtäviä sieluja pelastavassa työssä. Omasta
kokemuksestaan he tuntevat niiden hädän, joiden hyväksi he työskentelevät, ja he
osaavat auttaa heitä. He tietävät, mitä keinoja on paras käyttää hukkuvien
löytämiseksi. He ovat ylenpalttisen kiitollisia Jumalalle saamistaan siunauksista.
Heidän sydämensä virkistyy rakkaudesta, ja he vahvistuvat voimiltaan nostaakseen
muita, jotka eivät kykene milloinkaan avutta nousemaan. Ottamalla Raamatun
oppaakseen ja Pyhän Hengen auttajakseen ja lohduttajakseen he havaitsevat uuden
elämänuran avautuvan eteensä. Antamalla tällä tavoin työntekijöittemme joukkoon
liittyneille tarvittavat edellytykset ja ohjeet sielujen voittamisessa Kristukselle, heistä
kaikista voi tulla niiden työtovereita, jotka ovat heidät johdattaneet valoon. Näin saa
Jumala kunnian ja totuus etenee.” Ta. 2, s. 488.
8. Kun vanhemmat mittapuun kantajat on laskettu lepoon, keitä Herra kutsuu
ottamaan heidän paikkansa?
Snl. 23:26. Anna sydämesi, poikani, minulle, ja olkoot minun tieni sinun silmissäsi
mieluiset.
1. Tim. 4:11-14. Tätä käske ja opeta. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan
ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa,
puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Älä laiminlyö
armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten
pannessa kätensä sinun päällesi.
Tiit. 1:5. Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi
järjestämättä, ja että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin
vanhimmat,
”Kristus kutsuu vapaaehtoisia liittymään hänen joukkoonsa ja kantamaan ristin lippua
maailman nähtävissä. Seurakunta kaipaa ikävöiden nuorten apua, nuorten, jotka
todistavat rohkeasti, tulisella innollaan herättävät seurakunnan hitaudestaan jälleen
toimintaan ja niin vahvistavat seurakuntaa maailmassa. Tarvitaan nuoria, jotka
vastustavat maailmallisuuden hyökyaaltoa ja kohottavat varoituksen äänen
ensiaskeleiden ottamista vastaan siveettömyyden ja paheiden polulla. Mutta ensin
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täytyy nuorten miestemme, jotka haluaisivat palvella Jumalaa ja antautua hänen
työhönsä, puhdistaa sielunsa temppeli kaikesta epäpuhtaudesta ja antaa Kristukselle
valta ja sydämessään. Sitten he voivat tarmokkaasti suorittaa kristillistä työtä ja
osoittaa suurta innokkuutta kehottaessaan ihmisiä antautumaan Kristuksen
sovitettaviksi. Eivätkö nuoret miehemme tahdo noudattaa Kristuksen kutsua ja
vastata: »Tässä olen, lähetä minut»? Nuoret miehet, tunkeutukaa eturintamalle ja
ryhtykää Kristuksen työtovereiksi, aloittaen työn siitä, mihin hän sen jätti, ja saattaen
sen päätökseen.” SN. s. 16,17.
Lisätutkisteluksi
”Maailmaa on varoitettava, eikä ainoankaan sielun tulisi tyytyä pinnalliseen tietoon
totuudesta. Et tiedä vielä millaista vastuuta joudut kantamaan. Et tiedä, minne saatat
joutua todistamaan uskostasi. Monet joutuvat lakiasäätäviin kokouksiin, toiset
kuninkaiden ja tämän maailman viisaiden eteen vastaamaan uskostaan. Ne, joilla on
vain pinnallinen käsitys totuudesta, eivät pysty selittämään Raamattua selvästi, tai
vakuuttavasti todistamaan uskostaan. He hämmentyvät, eivätkä ole sellaisia
työntekijöitä, joiden ei tarvitse hävetä. Älköön kukaan kuvitelko, ettei hänen tarvitsisi
opiskella, koska hän ei aio saarnata puhujalavalta. Et tiedä, mitä Jumala voi sinulta
vaatia. On valitettava asia, että Jumalan työn edistymisen esteenä on koulutettujen
työntekijäin puute, sellaisten, joilla olisi edellytyksiä toimia vastuunalaisissa
tehtävissä. Herra olisi valmis ottamaan tuhansia työntekijöitä suurelle elovainiolleen,
mutta monet ovat laiminlyöneet työhön valmistautumisen. Mutta jokaisen, joka on
omaksunut Kristuksen asian ja päättänyt tulla Herran sotilaaksi, tulisi pyrkiä sinne,
missä hän voi saada perinpohjaista harjoitusta.” SN. s. 180.
*****
4
Sapattina 28. heinäkuuta 2018

Totuudella vyötetty
”Todellinen kristitty vaalii huolella totuutta ymmärtäen, että se on kultaakin
kalliimpi. Hänellä on puolustus jokaista vihollisen hyökkäystä vastaan. Mikään muu
kuin Jumalan totuus ei voi täyttää sielun tarpeita. Tämän totuuden täytyy olla
kirjoitettuna sydämeen, sen täytyy tulla osaksi elämää. Siten saadaan kokemus, joka
saa sielun valvomaan, ettei tee mitään, mikä rikkoisi sopusoinnun Hänen tahtonsa
kanssa, joka kuoli, jotta miehet ja naiset voisivat saada iankaikkisen elämän. Hän oli
kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hän tietää, kuinka auttaa
kiusattuja.” The Upward Look, p. 214.
Raamattu ilmaisee totuuden
1. Mitä kristityn sotilaan tulee tehdä valmistautuakseen tarttumaan hengellisiin
aseisiin ja mennäkseen taisteluun?
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Ef. 6:14, alkuosa. 14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä,…
”Jumala on järjestänyt runsaat edellytykset menestykselliseen sodankäyntiin
maailmassa vallitsevaa pahaa vastaan. Raamattu on se asevarasto, mistä voimme
hankkia itsellemme varustuksen tätä kamppailua varten. Kupeittemme tulee olla
vyötetyt totuudella. … meidän on määrä raivata tiemme läpi synnin esteiden ja
siteiden.” ApT. s. 384.
”Jumala kutsuu kaikkia, jotka uskovat Hänen sanansa, heräämään unesta.
Kallisarvoinen valo on ilmestynyt, joka sopii juuri tälle ajalle. Raamatun totuus
osoittaa vaarat, jotka meitä uhkaavat. Tämän valon tulisi johtaa meidät ahkeraan
Raamatun tutkisteluun ja mitä tarkimpaan asemamme tutkimiseen. … Uskovien ei
tule levätä otaksumissa ja sairaissa ajatuksissa siitä, mikä muodostaa totuuden.
Heidän uskonsa tulee olla lujasti perustettuna Jumalan sanalle, niin että, kun
koetusten aika tulee ja heidät viedään neuvostojen eteen vastaamaan uskostaan, he
voivat antaa syyn heissä olevalle toivolle, nöyryydessä ja pelossa...” God’s Amazing
Grace, p. 30.
2. Mikä on se totuus, joka pyhittää ihmisen? Mikä on hänen ainoa turvansa,
kun vihollinen yrittää väärentää ja tuhota Jumalan pyhän sanan?
Joh. 17:17. Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.
Ps. 119:160. Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi
oikeudet pysyvät iankaikkisesti.
”Totuus on se periaate, joka pyhittää, ja sen tähden me tulemme tietämään, mikä on
totuus. Meidän tulee verrata hengellisiä asioita hengellisiin. Meidän tulee tutkia
kaikkia asioita, mutta pitäytyä vain niissä, mitkä ovat hyviä, jotka kantavat
jumalallisen suosituksen ja jotka asettavat eteemme oikeat vaikuttimet ja periaatteet,
joiden tulisi innoittaa meitä toimimaan.” Selected Messages, book 2, p. 56.
”Niiden, jotka ovat täysin kääntyneitä Kristukselle, täytyy pitää jatkuvasti varansa,
etteivät hyväksy valhetta totuutena. Ne, jotka ajattelevat, ettei sillä ole väliä, mitä he
uskovat opinkohdista, niin kauan kuin he uskovat Jeesukseen Kristukseen, ovat
vaarallisella maaperällä. On joitain ihmisiä, jotka ajattelevat, että Jumala hyväksyy
heidät yhtä hyvin heidän totellessaan jotain muuta lakia kuin Jumalan lakia – heidän
pitäessään joitain muita ehtoja kuin evankeliumeissa annetut – kuin heidän
totellessaan Jumalan käskyjä ja täyttävän Hänen vaatimuksiaan. Mutta he ovat
kohtalokkaassa petoksessa, ja elleivät he luovu tästä harhaopista ja pääse
sopusointuun Hänen vaatimustensa kanssa, he eivät voi tulla kuninkaallisen perheen
jäseniksi.” Christ Triumphant, p. 235.
3. Kun seurakunta on totuuden pylväs ja perustus (1. Tim. 3:15), mitä jokaisen
uskovan pitää tehdä, että hänen uskonsa ja todistuksensa olisi perustettu
totuudelle? Kuka tekee tämän mahdolliseksi?
Ps. 25:4,5. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua

Sapattikoululäksyt

16

3. neljännes 2018

totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua minä
odotan kaiken päivää.
Ps. 51:6. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa
sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.
Joh. 16:13. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen
totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee,
sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
”Pahaa vastaan ei ole ehdottomasti mitään muuta turvaa kuin totuus. Yksikään
ihminen, jonka sydämessä ei asu totuus, ei voi seistä lujana oikean puolesta. On vain
yksi voima, joka voi tehdä meistä lujia ja pitää sellaisina – Jumalan voima, joka on
annettu meille Kristuksen armon kautta. Seurakunnassa on monia, jotka pitävät
varmana, että he ymmärtävät sen, mitä uskovat; mutta ennen kuin taistelu puhkeaa,
he eivät tunne omia heikkouksiaan. Kun heidät erotetaan samoin uskovista, ja he
joutuvat seisomaan yksin ja selittämään uskoaan, he tulevat hämmästymään
nähdessään, kuinka sekavia heidän ajatuksensa ovat, joita he ovat pitäneet totuutena.
… Uskovien ei tule levätä otaksumissa ja sairaissa ajatuksissa siitä, mikä muodostaa
totuuden. Heidän uskonsa tulee olla lujasti perustettuna Jumalan sanalle, niin että,
kun koetusten aika tulee ja heidät viedään neuvostojen eteen vastaamaan uskostaan,
he voivat antaa syyn heissä olevalle toivolle, nöyryydessä ja pelossa...” God’s
Amazing Grace, p. 30.
Pitkittynyt taistelu vaatii voimia
4. Kuka on Raamatun mukaan vyötetty voimalla ja valmistautunut taisteluun?
Ps. 18:33,40. se Jumala, joka minut voimalla vyöttää ja tekee minun tieni
nuhteettomaksi,… Sinä vyötät minut voimalla sotaan, sinä painat vastustajani minun
alleni.
Ps. 29:11. Herra antaa kansallensa väkevyyden, Herra siunaa kansaansa rauhalla.
”Jumala on antanut minulle voimaa. Hän on minun kasvojeni terveys. Joka aamu
minä iloitsen Hänessä. Minä tiedän, että olen pitänyt sieluni Hänessä kuin
uskollisessa Luojassa; ja minä tiedän, että Hän ei ole ikinä pettänyt minua. Jos te
panet luottamuksenne Häneen, Herra antaa myös jokaiselle teistä voimansa, armonsa,
pelastuksensa. … Kun saatte Jumalan runsaan armon, te levitätte sitä muille. Tämän
päivän velvollisuuksien uskollinen täyttäminen on parasta valmistautumista
huomisen koetuksille. Me emme kokoa yhteen kaikkia huomisen huolia ja lisää niitä
tämän päivän taakkaan. Kullekin päivälle riittää omat huolensa. Jumala antaa meille
voimaa jokaiseksi päiväksi.” The Upward Look, pp. 306, 44.
5. Kun taistelu on pitkäkestoista ja vaikeaa, mitä Herra tekee?
Jes. 40:29-31. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin.
Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne,
jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He
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juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.
”Jos aika näyttää pitkältä meidän odottaa Vapauttajaamme tulevaksi, jos olemme
väsyneitä uurastukseen ja tunnemme itsemme kärsimättömiksi odottaessamme
työmme päättymistä ja vapautuksen saamista sodasta, muistakaamme – ja tämä
muistaminen lopettakoon kaiken napinan – että Jumala jättää meidät maan päälle
kohtaamaan myrskyjä ja taisteluita tehdäkseen täydelliseksi kristillisen luonteen, jotta
paremmin tuntisimme Jumalan, meidän Isämme, ja Kristuksen, meidän vanhimman
Veljemme ja työskentelisimme Mestarille voittaen monia sieluja Kristukselle, että
saisimme iloisin sydämin kuulla sanat: ”Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen
palvelija. ... Mene herrasi iloon.' ”Ye Shall Receive Power, p. 185.
6. Minkä neuvon apostolit Pietari ja Paavali antavat jokaiselle uskovalle?
1. Piet. 1:13 Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi
toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.
Fil. 4:8. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa,
mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on
jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa;
”Meillä jokaisella on henkilökohtainen työ tehtävänämme, vyöttää mielemme kupeet
ollaksemme raittiit, valvoaksemme ja rukoillaksemme. Mieli täytyy pitää tarkasti
hallinnassa, jotta se askartelisi niiden asioiden parissa, jotka vahvistavat siveellistä
voimaa. … Ajatusten täytyy olla puhtaat, sydämen aivoitusten tulee olla puhtaat, jos
sanojemme on tarkoitus olla taivaan hyväksymiä ja toisten avuksi. Mieltä tulee
vartioida huolella. Mitään sellaista ei saa päästää sinne, mikä vahingoittaa ja tuhoaa
sen terveen voiman. Mutta voidaksemme estää sen, mielen tulee askarrella hyvän
siemenen kanssa, joka saa aikaan elämää, kasvattaa hedelmää kantavia oksia. …
Pelto, joka on jätetty viljelemättä, kasvaa ohdakkeita ja orjantappuroita, jotka
köyhdyttävät maaperää ja ovat hyödyttömiä omistajalleen. Maaperä on täynnä
siemeniä, jotka tuuli on tuonut joka suunnalta, ja jos sitä ei viljellä, ne kasvavat
itsestään, tukahduttaen jokaisen arvokkaan hedelmää kantavan kasvin, joka
kamppailee olemassaolostaan. Jos pelto muokataan ja kylvetään viljalle, nämä
arvottomat rikkaruohot häviävät eivätkä voi kukoistaa.” My Life Today, p. 83.
Jeesus vyötti itsensä totuudella
7. Mitä Jeesus teki toimintansa aikana, mikä teki Hänelle mahdolliseksi
vastustaa Saatanan hyökkäyksiä?
Matt. 22:16. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa
sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä
totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön.
Joh. 18:37. 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,
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joka on totuudesta, kuulee minun ääneni."
”Kun pettäjä huutaa jatkuvasti, valo on täällä, totuus on täällä; Jeesus sanoo: 'Minä
olen totuus; minulla on iankaikkisen elämän avaimet. Jos kuka hyvänsä seuraa
minua, hän tulee tietämään totuuden.” Signs of the Times, December 30, 1886.
”Kristus kokosi harvoin vain opetuslapset kuulemaan sanojaan. Hän ei valinnut
kuulijoikseen ainoastaan niitä, jotka jo tunsivat elämän tien. Hänen tehtävänään oli
tavoittaa suuret kansanjoukot, jotka elivät tietämättömyydessä ja pimeydessä. Hän
opetti totuutta siellä, missä pimentynyt ihmismieli saattoi sen käsittää. Hän oli itse
Totuus, joka kupeet vyötettyinä ja kädet aina ojennettuina siunaamaan koetti
varoituksen, kehotuksen ja rohkaisun sanoin kohottaa kaikkia, jotka tulivat Hänen
luokseen.” AT. s. 275.
Lisätutkisteluksi
”Ajatuksia täytyy harjoitta. Vyöttäkää mielenne kupeet, jotta se voisi toimia oikeaan
suuntaan ja hyvin muodostetun suunnitelman mukaan; Sillä jokainen askel on
eteenpäin, eikä ponnisteluja tai aikaa hukata seuraamalla heikkoja ajatuksia ja
sattumanvaraisia suunnitelmia. Meidän täytyy tarkastella elämän tarkoitusta ja pitää
aina silmiemme edessä arvokkaat tarkoitusperät. Joka päivä mieltä tulisi harjoittaa ja
pitää se suunnattuna kuten kompassin neula pohjoiseen. Jokaisella tulisi olla
päämääriä, ja sitten tulisi tehdä kaikkensa, jotta luonne tulisi sellaiseksi, kuin sen on
tarkoitus olla. Ajatuksia täytyy hallita. Täytyy olla lujuutta suorittaa loppuun
suunnitelmat.” –Mind, Character, and Personality, vol. 2, p. 65
*****
5
Sapattina 4. elokuuta 2018

Vanhurskauden haarniska
”Kuvitelmia, vääriä tulkintoja Raamatusta ja taruja on kaikkialla, odottaen vain sinun
ottavan vastaan ne. Tarvitaan suurta arvostelukykyä, jotta vyö olisi totuuden
kultainen ketju. Ja vanhurskauden haarniska – ei sinun oman vanhurskautesi, vaan
Kristuksen vanhurskauden. Se on sielun turva. Me voimme kestää moraalisen
pimeyden ja päästä perille Saatanan juonista, kun Kristuksen vanhurskaus kulkee
meidän edellämme.” That I May Know Him, p. 346.
Kaikki, jotka ovat pukeneet päällensä Kristuksen vanhurskauden puvun, seisovat
Hänen edessään valittuina ja uskollisina. Saatanalla ei ole voimaa riistää heitä
Vapahtajan kädestä. Yhdenkään sielun, joka on katuen ja uskoen pyytänyt Hänen
suojelustaan, Kristus ei anna joutua vihollisen voiman valtaan.” God’s Amazing
Grace, p. 31.
Puettuina Kristuksen vanhurskauteen
1. Mikä suojaava asu kristityllä täytyy olla, kun hän lähtee taisteluun suurta
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vastustajaa vastaan?
Ef. 6:14, loppuosa ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska
2. Kor. 6:7. totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa
kädessä ja vasemmassa;
”Meillä on velvollisuus olla riippumattomia ja itsenäisiä joissain asioissa. Mutta
tässä, missä vihollinen tulee petollisten ansojensa kanssa, ylpeys ottaa nöyryyden
paikan. Ja jos sinä tai minä luotamme omiin voimiimme, omaan viisauteemme, ja
etsimme neuvoa omasta sydämestämme, varma pettymys, häpeä ja hämmennys tulee
olemaan osamme lopussa. Me olemme tiellä voittoon ainoastaan, kun olemme
läheisessä yhteydessä Jumalan kanssa ja meillä on vanhurskauden koko sota-asu.”
The Upward Look, p. 349.
”Nämä Jumalan innoittamat sanat soveltuvat meihin. Ne soveltuvat erityisesti niihin,
jotka kilvoittelevat pitääkseen Jumalan käskyt vääristyneen ja turmeltuneen kansan
keskellä, missä he loistavat maailman valoina. Oi, kuinka pelottavan juhlallinen tämä
aika onkaan nuorille meidän keskuudessamme, joilla on suuri valo, … että heidän
sanansa, henkensä ja luonteensa eivät tulee niiden kaltaisiksi, joiden kanssa he
seurustelevat.” That I May Know Him, p. 346.
2. Mitä kristityn täytyy tehdä, jotta Jeesus voi pukea hänen ylleen
vanhurskauden haarniskan?
Jes. 64:6. Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki
meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat
tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli.
Room. 13:12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois
pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.
Snl. 28:13. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja
hylkää, se saa armon.
”Vain Kristuksen itsensä antama asu voi tehdä meistä soveliaita olemaan Jumalan
lähellä. Tämän asun, vanhurskauden vaatteen, Kristus pukee jokaisen katuvan,
uskovan sielun päälle. 'Minä neuvon sinua ostamaan minulta', Hän sanoo, 'valkeat
vaatteet, että niihin pukeutuisin eikä alastomuutesi häpeä näkyisi.'” My Life Today, p.
311.
”Katumus ei ole todellista, ellei se aikaansaa uudistusta. Kristuksen vanhurskaus ei
ole vaippa, jolla tunnustamattomat ja hylkäämättömät synnit voidaan peittää, vaan se
on elämän periaate, joka muuttaa luonteen ja hallitsee käytöstä. Pyhyys merkitsee
ehdotonta Jumalalle jättäytymistä, se on sydämen ja elämän täydellistä alistamista
taivaallisten periaatteiden hallintaan.” AT. s. 530.
3. Mitä merkitsee olla puettuna Kristuksen vanhurskauteen?
1. Joh. 2:6. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän
vaelsi.
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1. Piet. 2:21. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne,
jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,
”Maan päällä ollessaan hän sanoi opetuslapsilleen: »Minä olen pitänyt Isäni käskyt»
(Joh. 15: 10). Hänen täydellisen kuuliaisuutensa perusteella jokaisen ihmisolennon on
mahdollista olla kuuliainen Jumalan käskyille. Kun jättäydymme Kristukselle, niin
sydämemme yhtyy hänen sydämeensä, tahtomme sulautuu hänen tahtoonsa,
mielemme yhdistyy hänen mieleensä, ja hän vangitsee ajatuksemme itselleen
kuuliaisiksi. Elämme hänen elämäänsä. Tätä merkitsee olla pukeutuneena hänen
vanhurskautensa vaatteisiin. Silloin Herra meitä katsellessaan ei näe
viikunanlehtiverhoa eikä alastomuuttamme ja synnin vioittamaa muotoamme, vaan
oman vanhurskautensa vaipan, joka merkitsee täydellistä kuuliaisuutta Jumalan
laille.” KV. s. 231.
”Kun olemme puettuina Kristuksen vanhurskaudella, meillä ei ole viehätystä syntiin;
sillä Kristus työskentelee meidän kanssamme. Me saatamme tehdä virheitä, mutta me
vihaamme syntiä, joka aiheutti Jumalan Pojan kärsimykset. Messages, book 1, p. 360.
Taistelu Saatanaa vastaan
4. Vyötettynä totuudella ja puettuna Kristuksen vanhurskauteen, mitä kristityn
tulee tehdä?
2. Kor. 10:3-5. ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa
hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se
kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat
erämaassa.
Korkea veisu 6:10. "Kuka on neito, joka ylenee kuin aamunkoi, kauniina kuin kuu,
kirkkaana kuin päivänpaiste, peljättävänä kuin sotajoukot?"
”Seurakunnan jäsenet, herätkää kirjallisuuden levittämisen tärkeyteen ja omistakaa
enemmän aikaa tälle työlle. Jättäkää ihmisten koteihin lehtiä, lentolehtisiä ja kirjoja,
jotka saarnaavat evankeliumia monin tavoin. Aikaa ei ole hukattavaksi. Antautukoon
moni halukkaasti ja epäitsekkäästi kolportöörityöhön ja siten auttakoon antamaan
varoitusäänen, joka on hyvin tarpeellinen. Kun seurakunta ottaa sille annetun työn
vastaan, se menee eteenpäin 'kauniina kuin kuu, kirkkaana kuin päivänpaiste,
peljättävänä kuin sotajoukot '.” Southern Watchman, November 20, 1902) Christian
Service, p. 147.
”Puettuna Kristuksen vanhurskauden sota-asuun seurakunnan tulee astua viimeiseen
taisteluunsa. 'kauniina kuin kuu, kirkkaana kuin päivänpaiste, peljättävänä kuin
sotajoukot ' se menee kaikkialle maailmaan voittajana voittamaan.” My Life Today, p.
311.
”Suuri työ on tehtävä lyhyessä ajassa. Meidän täytyy ymmärtää tehtävämme ja
toimittaa se uskollisesti. Jokaisen, joka kerran mielii saada voiton kruunun, tulee
ponnistella jalosti ja päättäväisesti palvellakseen Jumalaa ja ansaita tulla puetuksi
Kristuksen vanhurskaudella. Jokaisen kristityn velvollisuus on astua taisteluun
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Saatanaa vastaan seisten Kristuksen ristin veren tahriman lipun alla.” Counsels on
Stewardship, p. 43.
5. Mikä on tunnusomaista niille, jotka on puettu Kristuksen vanhurskaudella?
Ps. 119:7. Minä kiitän sinua vilpittömällä sydämellä, kun opin sinun vanhurskautesi
oikeudet.
Snl. 14:2, alkuosa, Joka vaeltaa oikein, se pelkää Herraa,
Snl. 8:13, alkuosa. Herran pelko on pahan vihaamista.
”Meidän täytyy pukea päällemme jokainen osa sota-asusta ja seistä lujana. Herra on
kunnioittanut meitä valitsemalla meidät sotilaikseen. Taistelkaamme urheasti Hänen
puolestaan toimien kaikessa oikein. Vilpittömyys kaikissa asioissa on olennaista
sielun sodankäynnille Kun ponnistelet voittaaksesi omat taipumuksesi, Hän auttaa
sinua Pyhän Henkensä kautta olemaan varovainen jokaisessa toimessa niin, että et
anna viholliselle tilaisuutta puhua pahaa totuudesta. Pue haarniskaksesi jumalallinen
vanhurskaus, joka on kaikkien etuoikeutena saada. Se suojaa sinun hengellistä
elämääsi.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1119.
Tunnussana
6. Minkä tulisi olla kristityn tunnussana hengellisessä taistelussa?
Gal. 2:20. ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän
lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja
antanut itsensä minun edestäni.
2. Kor. 5:15. ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi
itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.
”Jeesus haluaa sinun olevan onnellinen, mutta et voi olla onnellinen seuraamalla
omia teitäsi ja oman sydämesi mielijohteita. … Meidän ajatuksemme ja
omituisuutemme ovat täysin inhimillisiä, ja niitä ei pidä sallia ja sietää. Oma minä
tulee ristiinnaulita, ei silloin tällöin, vaan päivittäin, ja ruumiin, mielen ja sielun
täytyy alistua Jumalan tahtoon. Jumalan kunnian, Kristuksen luonteen täydellisyyden,
tulee olla elämämme tarkoitus. Kristusken seuraajien tulee jäljitellä Kristusta
toimissaan. … Kristuksen kaltainen on tunnussana, ei isäsi tai äitisi kaltainen, vaan
Jeesuksen Kristuksen kaltainen – kätkeydy Kristukseen, pukeutuneena Kristuksen
vanhurskauteen Kristuksen Hengen täyttämänä.” Mind, Character, and Personality,
vol. 2, pp. 643, 644.
7. Mistä se, joka käyttää vanhurskauden haarniskaa, voi olla vakuuttunut?
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."
Room. 16:20. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle.
Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.
”Elämän taistelussa meidän vastassamme on pahuuden voimia, jotka ovat
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järjestäytyneet vastustamaan oikeutta. Emme voi kiinnittää toivoamme ihmiseen vaan
elävään Jumalaan. Uskossamme täysin varmoina saamme odottaa hänen liittävän
kaikkivaltansa inhimillisiin ponnistuksiimme nimensä kunniaksi. Hänen
vanhurskautensa sota-asussa voimme voittaa jokaisen vihollisen.” PK. s. 111.
Lisätutkisteluksi
”Kansan, jota Jumala johtaa, täytyy luottaa Hänen sanaansa. Heidän täytyy mennä
uskossa eteenpäin. Heille on annettu totuuksia, joille heidän tulee olla kuuliaisia.
Jumalan työ on nopeasti etenevää. Kukaan ei voi olla puolueeton ja silti olla
sotilaana Herran armeijassa. Jumalalla on käskyt kansalleen, ja jos he ovat läheisessä
yhtedessä Häneen, he kuulevat Hänen äänensä ja pysyvät tahdissa Kapteeninsa
kanssa. He menevät eteenpäin taistellen Herran taisteluita. Mutta ne, jotka ovat
välinpitämättömässä tilassa, eivät saavuta voittoja.” The Upward Look, p. 339.
”Vain Kristuksen itsensä antama asu voi tehdä meistä soveliaita olemaan Jumalan
lähellä. Tämän asun, vanhurskauden vaatteen, Kristus pukee jokaisen katuvan,
uskovan sielun päälle. 'Minä neuvon sinua ostamaan minulta', Hän sanoo, 'valkeat
vaatteet, että niihin pukeutuisin eikä alastomuutesi häpeä näkyisi.'. …Jumala on
tarjonnut jokaiselle apuaan harjoittamaan jokaista hermoa ja hengellistä lihasta
koetuksen aikaa varten, joka tulee meille jokaiselle. Minulla on sanoma: 'Pukeudu
Kristuksen vanhurskauden koko sota-asuun'. … Ja kun olet tehnyt kaiken voitavasi,
sinulla on varmuus voitosta. Jokaiselle sielulle on annettu armollinen tilaisuus seistä
Aikojen Kalliolla.” My Life Today, p. 311.
*****
6
Sapattina 11.elokuuta 2018

Evankeliumin kengät
”Evankeliumi on rauhan sanoma. Kristinusko on järjestelmä, joka vastaanotettuna ja
seurattuna levittää rauhaa, sopusointua ja iloa läpi maan. Kristuksen uskonto yhdistää
läheiseen veljeyteen kaikki, jotka ottavat vastaan sen opetukset.” God’s Amazing
Grace, p. 32
”Totuuden valon täytyy loistaa maailmaan. Ne, jotka rakastavat Jumalaa ja pitävät
Hänen käskynsä, kutsutaan ankaraan sodankäyntiin, ei toisiaan vastaan vaan
näkymättömän vihollisen joukkoja vastaan. Ei ole mahdollista luopua haarniskasta.
Kristuksen opetuslapsiksi itseään väittävien ei ole koskaan mahdollista tyytyä
seurakunnan ponnisteluihin ollen tyytyväinen tekemättä mitään langenneiden
ihmisten pelastamiseksi ja takaisin tuomiseksi. …Missä ovat ne miehet ja naiset,
jotka yhdistyvät näihin taivallisiin sanansaattajiin? Missä ovat ne, jotka käyttävät
kykynsä yhteistyössä jumalallisen voiman kanssa?” The Upward Look, p. 71.
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Rauhan sanoma
1. Vyön ja haarniskan lisäksi, mitä muuta kristitty sotilas käyttää?
Ef. 6:15. ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
Jes. 52:7. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa
rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: "Sinun
Jumalasi on kuningas!"
”Oppikoon jokainen saarnaaja käyttämään evankeliumin kenkiä. Se, jolla on
kenkinään alttius rauhan evankeliumille, vaeltaa niinkuin Kristus vaelsi. Hän pystyy
puhumaan oikeita sanoja rakkaudessa. Hän ei yritä pakottaa Jumalan totuuden
sanomaa. Hän kohtelee hellästi jokaista sydäntä ymmärtäen, että Henki vakuuttaa
totuudesta ne, jotka ovat vastaanottavia jumalallisille vaikutteille. Hän ei ole koskaan
ankara tavoissaan. Jokaisella lausutulla sanalla on pehmentävä, hillitsevä vaikutus...”
Evangelism, p. 174.
2. Onko tänään rauha? Mikä osoittaa, että pimeyden voimat ovat innokkaasti
työssä ja että evankeliumia tarvitaan epätoivoisesti?
Jes. 24:5. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait,
muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
Jes. 60:2. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi
koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa.
2. Tim. 2:3,4. Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei
kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla
mieliksi sille, joka on hänet palkannut.
”Me elämme keskellä rikosaaltoa, josta ajattelevat, Jumalaa pelkäävät miehet ovat
kaikkialla kauhuissaan. Vallitsevaa turmelusta on mahdoton kynällä kuvailla.
Jokainen päivä tuo ilmi uusia poliittisia kiistoja, lahjontaa ja petoksia. Jokainen päivä
tuo uusia sydäntä särkeviä kertomuksia väkivallasta ja laittomuudesta,
välinpitämättömyydestä inhimillisiä kärsimyksiä kohtaan, karkeasta ihmiselämän
tuhoamisesta. Jokainen päivä todistaa hulluuden, murhien ja itsemurhien kasvusta.
Kuka voi epäillä Saatanan kätyreiden olevan työssään ihmisten keskuudessa
kasvavalla voimalla johtaakseen harhaan ja tuhotakseen mielen ja ruumiin? …
Kaikkialla on sydämiä haluten jotain, mitä heillä ei ole. He kaipaavat voimaa, joka
antaa heille voiton synnistä, voimaa, joka vapauttaa heidät pahan kahleista, voimaa,
joka antaa terveyttä, elämää ja rauhan. Monet, jotka joskus tunsivat Jumalan sanan
voiman, ovat viipyneet tilassa, missä ei tunneta Jumalaa, ja he kaipaavat jumalallista
läsnäoloa.” –My Life Today, p. 312.
3. Mikä on ainoa todellinen ratkaisu maailman vaikeuksiin miljardien ihmisten
keskuudessa?
Mitkä ovat evankeliumin erityisiä luonteenpiirteitä ja
vaikutuksia?
Apt. 20:24. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan
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vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut:
Jumalan armon evankeliumin todistamisen.
Ef. 1:13. Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan,
pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
Kol. 1:5. me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja
josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa,
”Kristuksen evankeliumi on hyvä sanoma armosta, tai suosiosta, jonka avulla
ihminen voi vapautua synnin tuomiosta ja olla kuuliainen Jumalan laille.
Evankeliumi viittaa siveyslakiin elämän ohjenuorana. Tämä laki, joka vaatii
ehdotonta kuuliaisuutta, viittaa jatkuvasti syntistä evankeliumin luo, missä on rauha
ja anteeksianto.” –Mind, Character, and Personality, vol. 2, p. 563.
”Evankliumi ilmaisee ihmisille valon ja toivon säteitä iankaikkisesta maailmasta.
Kaikki valo ei kirkastu meille heti, vaan se tulee sitä mukaa, kun kykenemme
ottamaan sen vastaan. Tutkiva mieli, joka janoaa tietoa Jumalasta, ei ole ikinä
tyytyväinen;
mitä enemmän hän tutkii, sen paremmin hän huomaa oman
tietämättömyytensä ja sokeutensa. Ihmisvoimin ei voida saada korkeita ja jaloja
saavutuksia, mutta jotka ovat saavutettavissa, kun yhdistetään inhimilliset ponnistelut
Jumalan armoon, joka on kaiken viisauden ja voiman Lähde. '"mitä silmä ei ole
nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on
valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.'” Testimonies for the Church, vol. 4, p. 446.
Evankeliumin vihollinen on taipumaton
4. Kuinka vihollinen taistelee rauhan sanomaa vastaan? Tarviiko kristityn
sotilaan pelätä sellaisia hyökkäyksiä?
Ef. 2:17. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille,
jotka lähellä olivat;
Ilm. 12:17. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen
jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
Room. 13:12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois
pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.
Room. 8:38,39. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä
henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään
muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
meidän Herrassamme.
”Tänä aikana meillä tulisi olla vain yksi päämäärä: meidän tulisi ottaa käyttöön
kaikki Jumalan antamat voimat ja keinot kylvääksemme totuuden siementä ihmisten
sydämeen. - - Jokaisen kristityn velvollisuus on pyrkiä parhaan kykynsä mukaan
levittämään tietoa totuudesta.” M. s. 117.
”Vastarinnatta ei saatana salli Jumalan valtakuntaa rakennettavan maan päälle. Pahan
voimat käyvät lakkaamatta taistelua evankeliumin levittämiseen järjestettyjä voimia
vastaan. Nämä pimeyden voimat ovat erityisen toimeliaita silloin, kun totuutta
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julistetaan arvossapidetyille ja nuhteettomille henkilöille.” ApT. s. 129.
”Älkäämme säästäkö itseämme, vaan viekäämme vakavasti eteenpäin
uskonpuhdistustyötä, joka täytyy tulla tehdyksi meidän elämässämme.
Ristinnaulitkaamme itsemme. Epäpyhät tavat kilpailevat voitosta, mutta Jeesuksen
voimassa me voimme voittaa. Sille, joka päivittäin pyrkii pitämään sydämensä
puhtaana, on annettu lupaus: 'Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä,
ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä
syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.' Room. 8:38,39.” God’s Amazing
Grace, p. 223.
Rauhantekijät
5. Minkä kauniin kuvauksen Raamattu antaa niistä, jotka saarnaavat rauhan
evankeliumia?
Jes. 52:7. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa
rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: "Sinun
Jumalasi on kuningas!"
Matt. 5:9. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi
kutsuttaman.
”Kristuksen seuraajat lähetetään maailmaan rauhan sanoma mukanaan. Jos hiljaisen,
pyhän elämäsi vaikutus paljastaa itsetiedottomasti Kristuksen rakkauden, jos sanalla
tai teolla johdat lähimmäisesi hylkäämään synnin ja alistamaan sydämensä
Kristukselle, olet rauhantekijä. »Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää
Jumalan lapsiksi kutsuttaman.» Rauhan henki on todisteena heidän yhteydestään
taivaan kanssa. Kristuksen suloinen tuoksu ympäröi heidät. Elämän tuoksu ja
luonteen rakastettavuus paljastavat maailmalle, että he ovat Jumalan lapsia. Ihmiset
tietävät, että he ovat olleet Jeesuksen kanssa.” Vs. s. 36.
6. Kuka ylläpitää niitä, jotka ovat innokkaita julistamaan totuuden sanomaa?
Matt. 28:19,20. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni,
kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä
pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän
kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."
”Veljet ja sisaret, haluatteko pukea kristityn sota-asun? Kun teillä on kenkinänne
'alttius rauhan evankeliumille', olette valmiita menemään talosta taloon viemään
totuutta ihmisille. Toisinaan saattaa olla koettelevaa tehdä tällaista työtä, mutta jos
menette uskossa eteenpäin, Herra kulkee teidän edellänne ja antaa valonsa loistaa
polullenne. Mennessänne lähimmäistenne koteihin myymään tai antamaan
kirjallisuuttamme, ja nöyrästi antamaan opetusta totuudesta, teitä seuraa taivaan valo,
joka jää asumaan näihin koteihin.” Evangelism, pp. 114, 115.
”Meillekin on annettu tehtävä. Meitä on pyydetty menemään eteenpäin Kristuksen
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sanansaattajina opettamaan ja kehottamaan miehiä ja naisia, kiinnittämään heidän
huomionsa elämän sanaan. Myös meille on annettu vakuutus Krsituksen läsnäolosta.
Mitä hyvänsä vaikeuksia meillä onkaan ylitettävänä, mitä koettelemuksia
kestettävänä, meillä on aina kallisarvoinen lupaus: 'Katso, minä olen teidän
kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka.'” –(Manuscript 24, 1903)
Evangelism, p. 15.
Kaikki seurakunnan jäsenet ovat Jumalan työntekijöitä
7. Tietäen, että paholainen moninkertaistaa riveissään olevien lukumäärän ja
että vain lyhyt aika on enää jäljellä, mikä jumalallinen tehtävä on annettu
jokaiselle Jumalan lapselle niiden hyväksi, jotka kaipaavat vapautusta
synnistä ja pahasta sen kaikissa muodoissa?
2. Piet. 2:9. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion
päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät,
2. Kor. 5:20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa
meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne
Jumalan kanssa.
Matt. 24:14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa
maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.
”Jokainen tuokio, jokainen hetki on kallisarvoinen. Meillä ei ole aikaa hukattavaksi
omien halujemme tyydyttämiseen. Kaikkialla ympärillämme on sieluja, jotka
menehtyvät syntiin. Joka päivä voimme tehdä jotain Herramme ja Mestarimme
hyväksi. Joka päivä meidän tulee ohjata sieluja Jumalan Karitsan tykö, joka ottaa pois
maailman synnin.” Ta. 3, s. 301.
”Kristuksen lähettiläinä meillä on juhlallinen ja tärkeä työ, jonka monet ottavat liian
kevyesti. Kun Kristus on pappina taivaan pyhäkössä, Hän on myös edustajiensa
välityksellä pappi seurakunnassa maan päällä. Hän puhuu ihmisille valittujen miesten
kautta ja vie työtään eteenpäin heidän kauttaan aivan samoin, kuin Hänen
nöyryytyksensä aikaan maan päällä näkyvänä. Vaikka vuosisatoja on kulunut, se ei
ole muuttanut Hänen lähtiessään opetuslapsilleen antamaansa lupausta: 'Katso, minä
olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka.' Kristuksen taivaaseen
astumisesta tähän päivään saakka Jumalan vihkimät miehet ovat Hänen
valtuuttaminaan opettaneet uskoa. Kristus, todellinen Paimen, johtaa työtään
alipaimenten kautta. Siten niiden asema, jotka tekevät työtä sanan ja uskonkohtien
opettamisessa, on hyvin tärkeä. Kristuksen sijaisina he vetoavat ihmisiin, jotta he
antaisivat sovittaa itsensä Jumalan kanssa.” Testimonies for the Church, vol. 4, p.
393.
Lisätutkisteluksi
Pyhä Henki, Kristuksen edustaja, antaa heikoimmillekin voiman, jotta he voivat
kulkea voittoon. Jumala on järjestänyt välikappaleensa kutsumaan kaikkia ihmisiä
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Hänen tykönsä. Hän on asettanut työhönsä monia, joita ei ole lähetetty työhön kätten
päällepanemisella. Hän vastaa väitteisiin Hänen toimintatapojaan vastaan jo ennen
kuin niitä on esitettykään. Jumala näkee lopun alusta. Hän tietää ja ennakoi jokaisen
tarpeen ja tukee jokaisessa hädässä. Jos rajalliset ihmiset, joille Hän on uskonut
työnsä, jättävät sen hoitamatta, Herra lähettää työmiehiä viinitarhaansa.” Ye Shall
Receive Power, p. 171.
”Herra tulee pian. Puhukaa siitä, rukoilkaa sen puolesta, uskokaa se. Tehkää siitä osa
elämäänne. Joudutte kohtaamaan epäilevää, vastustavaa henkeä, mutta se tasoittaa
tietä lujalle, vakaalle luottamukselle Jumalaan. Kun ilmenee hämmennystä ja esteitä,
kohottakaa sielunne Jumalan puoleen lauluin ja kiitoksin. Pukekaa päällenne kristityn
sota-asu ja varmistukaa siitä, että kenkinänne on alttius rauhan evankeliumille.” My
Life Today, p. 312.
*****
7
Sapattina 18. elokuuta 2018

Uskon kilpi
Saatana odottaa tilaisuutta syrjäyttää armo, kun me emme ole varuillamme, ja meillä
on ankara taistelu pimeyden voimien kanssa saadaksemme takaisin taivaallisen
armon, kun olemme menettäneet sen, kun emme ole olleet valppaina. Mutta …
kristityn etuoikeutena on saada voimaa Jumalalta pitääksemme jokaisen
kallisarvoisen lahjan. Palavaa ja ahkeraa rukoilijaa kuullaan taivaassa. Kun
Kristuksen palvelijat ottavat uskon kilven puolustuksekseen ja Hengen miekan
sotiakseen, vihollisen leiri on vaarassa. … Ihmisellä on vain vähän voimaa, ja
parhaimmillaankin hän saa vain pienen työn tehtyä. … Jumalan on kaikkivoipa, joka
kohdassa, missä tarvitsemme jumalallista apua ja etsimme sitä vilpittömästi, se
annetaan. Jumala on antanus sanansa, että hänen armonsa riittää sinulle
suurimmassakin hädässä ja pahimmassakin ahdingossa. Kristus on sinun apusi, jos
vastaanotat Hänen armonsa.” God’s Amazing Grace, pp. 33, 260.
Suojavarusteet
1. Mikä osa sota-asua on välttämätön suojana vihollisen nuolille taistelussa
häntä vastaan?
Ef. 6:16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat
nuolet,
Ps. 115:11. Te, Herraa pelkääväiset, turvatkaa Herraan - hän on heidän apunsa ja
kilpensä.
Ps. 119:114. Sinä olet minun suojani ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen toivoni.
1. Joh. 5:4. sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se
voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
”Työ vihollisen voittamiseksi täytyy tehdä uskon kautta. Ne, jotka menevät
Sapattikoululäksyt

28

3. neljännes 2018

taistelukentälle, huomaavat, että he tarvitsevat Jumalan koko sota-asun. Uskon kilpi
on heidän puolustuksensa, ja se tekee heistä enemmän kuin voittajia. Mikään muu ei
hyödytä kuin usko sotajoukkojen Herraan ja kuuliaisuus Hänen käskyilleen. Valtavat
hyvin varustetut armeijat eivät hyödytä mitään viimeisessä suuressa taistelussa. Ilman
uskoa enkeleidenkään sotajoukko ei voi auttaa. Vain elävä usko tekee heistä
näkymättömiä ja auttaa heitä seisomaan pahana päivänä lujana, pitäen
luottamuksensa vahvana loppuun asti.” God’s Amazing Grace, p. 33.
”Usko Jumalan sanaan, jota on rukoillen tutisteltu ja sovellettu käytäntöön, on oleva
meidän kilpemme Saatanan voimia vastaan, ja se tekee meidät voittajiksi Jeesuksen
Kristuksen veren kautta.” My Life Today, p. 313.
Uskon perusta
2. Mikä on ainoa todellisen uskon perusta?
Ps. 18:3, 4. Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni,
jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni. Ylistetty
olkoon Herra! - niin minä huudan, ja vihollisistani minä pelastun.
Ps. 31:3. Kallista korvasi minun puoleeni, riennä, pelasta minut. Ole minulle
turvakallio, vuorilinna, johon minut pelastat.
Ps. 18:31. Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien
kilpi, jotka häneen turvaavat.
Snl. 30:5. Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen
turvaavat.
”Suojana kiusausta vastaan ja innoittajana puhtauteen ja totuuteen, mikään ei voi
vetää vertoja Jumalan läsnäolon tunnolle. »Kaikki on alastonta ja paljastettua hänen
silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.» Hänestä todistetaan: »Sinun silmäsi
ovat puhtaat, niin ettet voi katsoa pahaa etkä saata katsella turmiota» (Hebr. 4: 13;
Hab. 1: 13). Tämä ajatus oli Joosefin suojana Egyptin turmeluksen keskellä.
Kiusauksen houkutuksiin hänellä oli varma vastaus: »Kuinka minä siis tekisin niin
suuren pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan» (1 Moos. 39:9). Samanlaisen suojan
usko, jos sitä vaalitaan, tuo jokaiselle sielulle.” EK. s. 241.
3. Mitä tarvitaan, jotta voimme välttyä lankeamasta vihollisen ansoihin?
2.Tim. 2:1. Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
Ef. 6:10. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
”Keskellä vaarallisia ansoja he tarvivat vahvan ja luotettavan puolustuksen. Monilla
näinä turmeltuneina aikoina on vain niin vähän Jumalan armoa, että usein heidän
puolustuksensa murretaan ensimmäisessä hyökkäyksessä, ja ankarat kiusaukset
saavat vangittua heidät. Armon kilpi voi pitää heidät turvassa vihollisen kiusauksissa,
vaikka heitä ympäröisi mitä turmeltuneimmat olosuhteet. Lujan periaatteen ja
horjumattoman uskon kautta Jumalaan, heidän luonteensa hyvyys ja jalous voi
loistaa, ja vaikka paha ympäröi heitä, heidän hyvyyteensä ei tule tahraakaan. …
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Opetukset, jotka ovat Paavalin sanoissa Timoteukselle, ovat mitä tärkeimpiä meille
tänä päivänä. Hän kehottaa häntä vahvistumaan - omassa viisaudessaanko? Ei, vaan
'siinä armossa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa.' Sen, joka haluaa olla Kristuksen
seuraaja, ei tule luottaa omiin kykyihinsä tai itseensä. Eikä hänen tule myöskään
vähätellä uskonnollisia ponnisteluitaan ja välttää velvollisuuksia ja jäädä
tehottomaksi Jumalan asiassa. … Jos kristitty tuntee heikkoutensa ja
voimattomuutensa, hän saa Kristuksen armon, joka riittää jokaisessa hädässä, kun
hän panee luottamuksensa Jumalaan.” God’s Amazing Grace, pp. 33, 260.
Pitäen horjumatta uskonsa
4. Millainen luottavainen asenne tekee ihmiselle mahdolliseksi vastustaa
paholaisen kiusauksia ja ajaa hänet pois?
Hebr. 10:23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi
lupauksen, on uskollinen;
1. Kor. 16:13. Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät.
1. Piet. 5:9,10. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset
täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on
kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne,
hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.
”Se aika tulee pian, ja meidän pitää 'tarttua lujasti Jehovan väkevään käsivarteen, ...
Ajatustemme tulee pysyä Jumalassa, ja meidän ei pidä pelätä jumalattomien tavalla,
se on, pelätä sitä, mitä he pelkäävät, ja kunnioittaa sitä, mitä he kunnioittavat, vaan
olla rohkeat ja urhoolliset totuuden puolesta. Jos silmämme saattaisivat aueta, niin me
näkisimme pahoja enkeliolentoja ympärillämme koettaen keksiä yhä uusia keinoja
meitä vahingoittaakseen ja hukuttaakseen. Näkisimme myöskin Jumalan enkelien
suojelevan meitä niiden valtaa vastaan, sillä Jumalan valvova silmä tarkkaa alati
Israelia tehdäksensä sille hyvää. Hän tahtoo suojella ja pelastaa kansansa, jos se vain
turvaa häneen. Kun vihollinen tulee niinkuin virta, niin Herran Henki ajaa hänet pois.
Enkeli sanoi: »Muista että sinä olet lumotulla maalla». Minä näin, että meidän täytyy
valvoa ja olla pukeutuneina koko sota-asuun, ottaen uskon kilven, ja silloin me
voimme seistä, eivätkä vihollisen tuliset nuolet saata meitä vahingoittaa.“ HK. s. 69.
Jumalaan katsominen jatkuvat avun saamiseksi
5. Mikä estää vihollista ottamasta meidän kilpeämme?
Miika 7:7,8,10. Mutta minä panen toivoni Herraan, odotan pelastukseni Jumalaa:
minun Jumalani on minua kuuleva. Älkää iloitko, minun viholliseni, minusta: jos
minä olen langennut, niin minä nousen; jos istun pimeydessä, on Herra minun
valkeuteni... Minun viholliseni saavat nähdä sen, ja häpeä on peittävä heidät, jotka
sanovat minulle: "Missä on Herra, sinun Jumalasi?" Minun silmäni saavat ilokseen
katsoa heitä: silloin he joutuvat tallattaviksi kuin katujen loka.
Ps. 5:3,8. Kuuntele huutoni ääntä, minun kuninkaani ja Jumalani, sillä sinua minä
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rukoilen... Mutta minä saan sinun suuresta armostasi tulla sinun huoneeseesi, saan
kumartaa sinun pyhään temppeliisi päin sinun pelvossasi.
”Kysyttyäni enkeliltä, miksi ei Israelissa enää ole uskoa eikä voimaa, hän vastasi: »Te
päästätte Herran käden liian pian irti. Antakaa anomuksenne tunkeutua aina
valtaistuimelle saakka ja kestäkää loppuun asti vahvassa uskossa. Lupaukset ovat
luotettavia. Uskokaa saavanne, mitä anotte, ja te saatte.» Sitten minulle osoitettiin
Elija. Hän oli altis samoille haluille kuin mekin, mutta hän rukoili hartaasti. Hänen
uskonsa kesti koetuksen. Seitsemän kertaa hän rukoili Herran edessä, ja vihdoin pilvi
tuli näkyviin. Minä näin, että olimme epäilleet varmoja lupauksia ja haavoittaneet
Vapahtajaa puuttuvalla uskollamme. Enkeli lausui: »Vyöttäydy sota-asuun ja ennen
kaikkea ota uskon kilpi, sillä se on suojeleva sydäntä, itse elämää, pahan tulisilta
nuolilta.» Jos vihollisen onnistuu kääntää epätoivoon joutuneitten katseet pois
Jeesuksesta heihin itseensä, omaa arvottomuuttaan mietiskelemään, sen sijaan että
ajattelisivat Jeesuksen arvollisuutta, hänen rakkauttaan, hänen ansiotaan ja suurta
armoaan, saa hän temmatuksi heiltä uskon kilven päästen tarkoituksensa perille. He
ovat silloin aivan suojattomia vihollisen tulisia kiusauksia vastaan. Heikkojen tulisi
senvuoksi katsoa Jeesukseen ja uskoa häneen. Siten he harjoittaisivat uskoa.” HK. S
83,84.
6. Kuka on kristityn turva ja voima, joka hetki ja kaikissa olosuhteissa? Mitä
Herra kysyy kansaltaan?
Ps. 89:13-18. Sinulla on käsivarsi voimaa täynnä, väkevä on sinun kätesi, korotettu
sinun oikea kätesi. Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus, armo ja
totuus käy sinun kasvojesi edellä. Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka
vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra! He riemuitsevat sinun nimestäsi
kaikkina päivinänsä, ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan. Sillä sinä
olet heidän väkevyytensä, heidän kaunistuksensa, ja sinä armossasi kohotat meidän
sarvemme. Sillä meidän kilpemme on Herran huomassa, meidän kuninkaamme on
Israelin Pyhän huomassa.
Snl. 2:1,7. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun
käskyni,... Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti
vaeltaville,
”Jumala on siunannut käskyjä pitävää kansaansa, niin että kaikki vastustus ja valheet,
joita voidaan esittää heitä vastaan, vain vahvistavat niitä, jotka puolustavat kerta
kaikkiaan pyhille annettua uskoa. Mutta jos ne, jotka tunnustautuvat Jumalan lain
säilyttäjiksi, itse rupeavat rikkomaan tuota lakia, hän ottaa pois suojelevan kätensä,
minkä jälkeen monet lankeavat turmelukseen ja hillittömyyteen. Siinä tilassa olemme
todella kykenemättömiä kestämään vihollistemme edessä. Mutta jos hänen lapsensa
pysyttelevät erossa maailmasta vanhurskautta tekevänä kansana, Jumala on oleva
heidän puolustajansa, eivätkä mitkään heitä vastaan käytetyt aseet menesty.
Nähdessämme aikamme vaarat, emmekö me kansana, joka pitää Jumalan käskyt,
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tahdo luopua kaikesta synnistä, vääryydestä ja turmeluksesta? Eivätkö totuutta
tunnustavat naiset halua tarkasti valvoa itseään, etteivät anna vähääkään aihetta
luvattomaan tuttavallisuuteen? He voivat sulkea oven monelta kiusaukselta, jos he
aina noudattavat ankaran pidättyvää ja sopivaa käytöstä. Valitkoot miehet
esikuvakseen Joosefin elämän ja pysykööt lujina periaatteissaan, joutuivatpa he miten
voimakkaisiin kiusauksiin tahansa. Oikean asian puolesta tahdomme olla
voimakkaita miehiä ja naisia. … Mutta on niitä, jotka menevät kiusauksiin kuin hullu
suden suuhun. … He veltostuvat ja heikontuvat siveellisesti, ja seurauksena on häpeä
ja hämminki.” Ta.2, s. 244.
Jumalallisen esimerkin seuraaminen
7. Mikä teki Jeesukselle mahdolliseksi olla kansansa kilpi?
Hebr. 12:2,3. silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle
tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan
valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä
sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
”Jos aiomme pelastua, täytyy meidän kaikkien ristin juurella oppia uskon ja
katumuksen läksy. Pelastaakseen meidät ikuisesta häpeästä Kristus kesti
alennustilansa. Hän alistui pilkattavaksi, ivattavaksi ja herjattavaksi suojellakseen
meitä. Meidän rikkomuksensa peittivät Hänen jumalallisen sielunsa pimeyteen ja
puristivat Hänen huuliltaan sellaisen huudon, jollaisen vain Jumalan hylkäämä ja
lyömä päästää. Hän kantoi meidän sairautemme ja tuskamme, ja meidän syntimme
tuottivat Hänelle murhetta. Hän antautui syntiuhriksi vanhurskauttaakaseen meidät
Jumalalle. Ristillä riippuvan Kristuksen mietiskeleminen herättää eloon kaiken
ihmisessä olevan jalon ja ylevämielisen.” Ta.1, s. 495.
Lisätutkisteluksi
”... kristittyjen etuoikeus on saada Jumalalta voimaa säilyttääkseen kaikki ne kalliit
lahjat, mitkä Jumala on heille suonut. Palavaa ja innokasta rukoilijaa tarkataan
taivaasta. Kristuksen palvelijoiden ottaessa suojakseen taisteluun uskon kilven ja
hengen miekan, syntyy hätä vihollisen leirissä ja jotakin on tehtävä. Vaino ja häpeä
odottaa vain niitä, jotka ovat varustetut voimalla korkeudesta, mikä vaatii heitä
toimintaan. Kun totuus yksinkertaisena ja voimakkaana vallitsee uskovien
keskuudessa ja se esitetään maailman henkeä vastaan, niin tulee olemaan ilmeistä,
ettei Kristuksen ja Belialin välillä ole mitään yhteistä. Kristuksen opetuslapsien
täytyy olla Mestarinsa elämän ja hengen eläviä esimerkkejä.” Ta.1, s. 145.
”Kristuksen sotilaiden täytyy kohdata monenlaisia kiusauksia ja vastustaa niitä ja
voittaa ne. Mitä ankarammaksi taistelu käy, sitä enemmän armoa sielu tarvitsee. …
Todellinen kristitty ymmärtää, mitä merkitsee mennä vaikeiden taisteluiden ja
koettelevien kokemusten läpi; mutta hän kasvaa jatkuvasti Kristuksen armossa
voidakseen kohdata menestyksekkäästi sielunvihollisen. ...Pimeys painostaa hänen
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sieluaan toisinaan, mutta todellinen valo loistaa, joka tuo vanhurskauden Auringon
säteitä hälventämään synkkyyden; ja … Kristuksen armon kautta hän kykenee
todistamaan asioista, jotka on nähnyt Jumalan innoitetulta sanansaattajalta. … Vieden
siten totuutta toisille, Kristuksen työntekijät saavat selkeämmän näkemyksen siitä
runsaasta lahjasta, joka on annettu kaikille, Kristuksen armon riittävyydestä jokaisen
taistelun aikana, surussa ja koettelemuksessa.” God’s Amazing Grace, p. 260.
*****
Tänään luetaan lähetyskertomus Oseanian divisioonasta
8
Sapattina 25. elokuuta 2018

Pelastuksen kypärä
”Jumala on järjestänyt runsaat edellytykset menestykselliseen sodankäyntiin
maailmassa vallitsevaa pahaa vastaan. Raamattu on se asevarasto, mistä voimme
hankkia itsellemme varustuksen tätä kamppailua varten. Kupeittemme tulee olla
vyötetyt totuudella. Haarniskanamme tulee olla vanhurskaus. Uskon kilven tulee olla
kädessämme, pelastuksen kypärän otsallamme. Hengen miekalla, joka on Jumalan
sana, meidän on määrä raivata tiemme läpi synnin esteiden ja siteiden." -Apostolien
teot, s. 384.
"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.» ", Apostolien teot, s. 41.
Jaloja Innoituksen sanoja
1. Kuinka ihmisen ajatukset voidaan nostaa korkeammalle – jumalalliselle tasolle?
Ef. 6:17, alkuosa. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri
1. Tess. 5:8. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon
pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
"...Aina kun ihminen on pyrkinyt täyttämään mielensä millään muulla asialla kuin
Jumalalla, hän on tullut pettymään. On oltava kokonaisuutenansa korkeampi ajattelun
muoto, paljon korkeampi tutkiskelun taso, ja korkeammat päämäärät teille
etsittävänä, kuin mitä on ollut menneisyydessä. Vain Herra Jeesus Kristus voi
palauttaa ihmissanojen epätäydellisyydet. Hänen tulisi silloin olla mietiskelynne
kohde, puheenaiheenne. Teillä tulee olla kaikkiaan tasokkaampi ajatuksen ja
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toiminnan tapa, jotta ymmärtäisitte suuren lunastussuunnitelman." Mind, Character,
an Personality", vol. 2, s. 663
2. Minkä tulisi olla ajatustemme kohteena?
Kol. 3:1 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on
ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.
Ps. 105;2. Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä.
Joh. 5:39. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen
elämä, ja ne juuri todistavat minusta;
Hepr. 12:2. silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle
tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan
valtaistuimen oikealle puolelle.
”Meidän tulisi tutkistella Raamattua, ajatellen raittiisti asioita, jotka vaikuttavat
iankaikkiseen pelastukseemme. Jeesuksen ääretön armo ja rakkaus, meidän
hyväksemme annettu uhri, saavat meidät mitä juhlallisimpiin ajatuksiin. Meidän
tulisi puhua Lunastajamme ja Välittäjämme luonteesta. Meidän tulisi yrittää
ymmärtää pelastussuunnitelman merkitystä. Meidän tulisi mietiskellä Hänen
lähetystehtäväänsä, joka tuli pelastamaan kansansa sen synneistä. Ajattelemalla
lakkaamatta taivaallisia asioita, meidän uskomme ja rakkautemme kasvaa
vahvemmaksi. Meidän rukouksemme tulevat aina mieluisemmiksi Jumalalle, koska
niihin sekoittuu enemmän uskoa ja rakkautta. Ne tulevat järjellisemmiksi ja
palavammiksi. Teille tulee enemmän luottamusta Jeesukseen, ja te saatte joka päivä
elävän kokemuksen Kristuksen halukkuudesta ja voimasta pelastaa ne, jotka tulevat
Jumalan tykö Hänen kauttaan.” Gods amazing Grace, s. 34.
"Sinun viimeiset ajatuksesi illalla, sinun ensimäiset ajatuksesi aamulla, tulisi olla
Hänestä, kehenkä keskität toivosi ikuisesta elämästä." -Mind, Character, and
Personality, vol. 2, s. 666.
3. Mikä on apostoli Paavalin neuvo tähän liittyen?
Fil. 4:8, 9, Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa,
mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on
jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta
kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän
kanssanne.
"Silti meidän on ponnisteltava kiusausta vastaan. Niiden, jotka mielivät varjeltua
saatanan juonilta, täytyy tarkoin vartioida sielun sisääntuloaukkoja; heidän täytyy
varoa lukemasta, katsomasta tai kuulemasta sellaista, mikä herättää epäpuhtaita
ajatuksia. Mieltä ei pitäisi jättää harhailemaan kaikessa, mitä sielunvihollinen saattaa
ehdottaa ajateltavaksi. »Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet», kehottaa apostoli
Pietari, »ja olkaa raittiit; älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen,
tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut,
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tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi» (1 Piet. 1: 13—15). Ja Paavali sanoo;
»Kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä
rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää,
sitä ajatelkaa» (Fil. 4: 8). Tämä edellyttää harrasta rukousta ja herkeämätöntä
tarkkaavaisuutta. Pyhän Hengen jatkuvan vaikutuksen täytyy auttaa meitä
suuntaamaan mielemme ylöspäin ja harjaannuttaa ajattelemaan puhtaita ja pyhiä
asioita. Ja meidän on tutkittava ahkerasti Jumalan sanaa.” PP. s. 442.
Vihollisen taktiikka
4. Kuinka vihollinen yrittää varastaa ihmisen ajatukset Kristuksesta ja
jumalallisesta lunastussuunnitelmasta?
Ps. 13:3. Kuinka kauan minun täytyy kantaa huolia sielussani, päivät päästään
murhetta sydämessäni? Kuinka kauan saa vihollinen ylvästellä minua vastaan?
Luuk 12:34. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.
”Kun mieli askartelee omassa minässä, se on kääntyneenä pois Kristuksesta, voiman
ja elämän lähteestä. Sen vuoksi saatana pyrkii jatkuvasti pysyttämään ihmisen
huomion poissa Vapahtajasta ja siten ehkäisemään sielun yhteyden ja kosketuksen
Kristukseen. Maailman nautinnot, elämän huolet, vaikeudet ja murheet, muiden viat
tai omat vikasi ja puutteesi - joihinkin tai kaikkiin näistä hän koettaa kohdistaa
huomiosi. Älä anna hänen juoniensa johtaa sinua harhaan. Monet, jotka ovat todella
tunnollisia ja jotka haluavat elää Jumalalle, hän liiankin usein johtaa pohdiskelemaan
omia vikojaan ja heikkouksiaan, ja erottamalla heidät näin Kristuksesta hän toivoo
saavuttavansa voiton. Meidän ei pitäisi keskittyä omaan itseemme eikä kantaa huolta
ja pelkoa siitä tokko pelastummekaan. Kaikki tämä kääntää sielumme pois
voimamme Lähteestä. Usko sielusi hoito Jumalalle ja luota häneen. Puhu Jeesuksesta
ja ajattele Jeesusta. Kätke itsesi häneen. Hylkää kaikki epäily. Karkota pelkosi. Sano
apostoli Paavalin tavoin: »Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja
minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on
rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni» (Gal. 2:20). Lepää Jumalassa.
Hän kykenee huolehtimaan siitä, minkä olet uskonut hänen hoidettavakseen. Jos
jättäydyt hänen käsiinsä, saat jalon voiton hänen kauttansa, joka on sinua rakastanut.”
Tie Kristuksen luo, s. 61.
5. Miten ihmisen älykkyys ja ajatukset säilyvät hänen pitäessään päässään
uskon kypärää?
Ef. 4:20-24. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette
hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: että
teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka
turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea
päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja
pyhyyteen.
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"Löytäköön jokainen heikko, kiusattu sielu turvasataman Jeesuksessa Kristuksessa,
älköönkä tulko itsekeskeiseksi ajatellen vain pieniä pettymyksiään ja suunnitelmiensa
ja toiveidensa kariutumista. Eikö pelastussuunnitelman aihe ole kiehtova? Jos ääretön
Jumala vanhurskauttaa minut, 'Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se,
joka on kuollut ', jae 34. Hän ilmaisi kuollessaan, kuinka paljon Hän rakastaa
ihmiskuntaa – niin paljon, että oli valmis kuolemaan sen puolesta! Laki tuomitsee
syntisen ja ajaa hänet Kristuksen tykö. Jumala vanhurskauttaa ja antaa anteeksi. …
Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Oi sitä ihanaa
kirkasta totuutta. Miksi ihmiset eivät erota sitä? Mikseivät vaella sen kirkkaissa
säteissä? Mikseivät kaikki, jotka uskovat, puhu Kristuksen mittaamattomasta
rakkaudesta? … Jumala elää ja hallitsee. Kaikkien, jotka pelastetaan, täytyy taistella
miehekkäästi Jeesuksen Kristuksen sotilaina; sitten heidät merkitään taivaan
kirjoihin totisina ja uskollisina. Heidän tulee tehdä Jeesuksen Kristuksen tekoja,
taistella uskon hyvä taistelu.” The Upward Look, p. 377.
Jeesus näki pelastetuksi tulevia sieluja
6. Mitkä olivat Kristuksen ajatukset lunastussuunnitelman julistamisesta ja sen
toteuttamisesta? Mitkä siis tulevat olemaan niiden ajatukset, joilla on
Jeesuksen usko?
1. Piet. 1:20. hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista,
mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten,
Joh. 12:32. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni."
1. Tim. 2:6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava
aikanansa,
"Pyhässä surussa Jeesus lohdutti ja rohkaisi enkeleitä ilmoittaen heille, että tästä lähin
kaikki ne, jotka Hän tulisi lunastamaan, saisivat olla Hänen kanssaan sekä että Hän
kuolemallaan oli lunastava monta ja kukistava sen, jolla on kuolema vallassaan. Isä
on antava Hänelle valtakunnan ja kaikkien taivaan alla olevien valtakuntien
herruuden loppumattomiksi ajoiksi. Saatana ja syntiset hävitettäisiin, jotteivät he enää
milloinkaan tuottaisi häiriötä taivaassa eikä puhdistetussa uudessa maassa. Jeesus
pyysi taivaallista joukkoa alistumaan Hänen Isänsä hyväksymään suunnitelmaan ja
iloitsemaan siitä, että Hänen kuolemansa kautta langennut ihminen saattoi jälleen
päästä Jumalan suosioon ja taivaan iloon" -Lunastuksen historia, s. 32, 33.
"»Jos joku minua palvelee», sanoi Jeesus, »seuratkoon hän minua; ja missä minä
olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on
kunnioittava häntä.» Kaikki, jotka yhdessä Jeesuksen kanssa ovat kantaneet ristiä,
tulevat Hänen kanssaan osallisiksi Hänen kirkkaudestaan. Kristuksen ilo Hänen
nöyryytyksensä ja tuskansa keskellä oli se, että Hänen opetuslapsensa kirkastettaisiin
Hänen kanssaan. He ovat Hänen uhrinsa hedelmä. Hänen oman luonteensa ja
henkensä ilmeneminen heissä on Hänen palkkansa ja tulee olemaan Hänen ilonsa
kautta iankaikkisuuksien. Tästä ilosta he osallistuvat Hänen kanssaan, kun heidän
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työnsä ja uhrinsa hedelmät näkyvät toisten sydämessä ja elämässä. He ovat
Kristuksen työtovereita, ja Isä kunnioittaa heitä, kuten Hän kunnioittaa omaa
Poikaansa." -Aikakausien toivo, s. 600.
7. Tietäen Kristuksen jo kukistaneen vihollisen, minkä tulisi olla päällimmäisenä
mielessämme, jotta saisimme voimaa taisteluun?
Room. 8:31-35. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme,
kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan
antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille
kaikkea muutakin hänen kanssansa? 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. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta?
Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
Jaak. 1:12. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on
hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!
2. Kor. 4:16-18. Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme
menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen
kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän
kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä;
sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.
"Pyhyyttä, arvokkuutta, kunniaa ja iloa Jumalan edessä ei voi nähdä nyt muuten kuin
uskon kautta. Mutta kaikki nähtävä, maallinen kunnia, maailmalliset huvitukset,
rikkaudet ja kunnia, jäävät nyt näkymättömissä olevan ylhäisyyden, kauneuden ja
kirkkauden varjoon. Tämän maailman asiat ovat ajallisia, kestäen vain tietyn aikaa,
kun taas näkymättömät asiat ovat ikuisia, kestäen halki loputtomien aikakausien. …
Ajallisten asioiden ei tule viedä kaikkea meidän huomiotamme tai vallata meidän
mieliämme, kunnes kaikki meidän ajatuksemme ovat maallisia. Meidän tulee
harjoittaa kurinalaisuutta ja kouluttaa mieltämme, niin että voimme ajatella
taivaallisia, että mielemme voi askarrella näkymättömien ja iankaikkisten asioiden
kanssa, jotka voi erottaa hengellisellä näkökyvyllä. Katsomalla Häneen, joka on
näkymätön, voimme saada mielen ja hengen voimaa.” -Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 6, s. 1100.
Lisätutkisteluksi
"Mieli täytyy pitää keskittyneenä pohtimaan puhtaita ja pyhiä aiheita. Epäpuhdas
ehdotus täytyy sivuuttaa saman tien, ja puhtaita, yeviä ajatuksia täytyy vaalia,
saavuttaen siten enemmän ja enemmän tietämystä Jumalasta harjoittamalla mieltä
taivaallisten asioiden pohtimiseen. Jumalalla on yksinkertaisia keinoja jokaiselle
ihmiselle, jotka riittävät varmistamaan sielun lunastamisen. "Päättäkää saavuttaa
korkea ja pyhä mittapuu; tehkää merkkinne korkealle; toimikaa vilpittömin
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tarkoitusperin, kuten Daniel, vakaasti ja kestävästi, ja mikään, mitä vihollinen voi
tehdä, ei tule häiritsemään kehitystäsi. Huolimatta epämukavuuksista, muutoksista,
hämmennyksestä, voit jatkuvasti kehittyä henkisessä ja siveellisessä voimassa."
-Mind, Character, and Personality, vol. 1, s. 236, 237.
"Jalo, puhdas, taivaaseen suunnattu äly on se maailmankaikkeuden voima, jolla
Jumalan valtakuntaa rakennetaan. Vääristyneellä älyllä on täysin päinvastainen
vaikutus; se tuhoaa sitä voimaa, joka on annettu hyvän tekemiseen. Se pettää ja
tuhoaa. Jumala on antanut riittävästi lahjoja tehdäkseen ihmiset kykeneviksi ja
viisaiksi viemään eteenpäin ja edustamaan Herran ihmeellisiä tekoja kaikille niille,
jotka rakastavat Häntä ja ovat kuuliaiset Hänen käskyilleen.” Seventh-day Adventist
Bible commentary, vol. 6, s. 1105.
*****

Lähetyskertomus Oseanian divisioonasta
Luettavaksi Sapattina, 25. elokuuta, 2018
Erikoissapattikolehti kerätään sapattina 1. syyskuuta, 2018
"Laulakaa Herralle uusi virsi, maan ääristä alkaen laulakaa hänen ylistystään, te
merenkulkijat ja itse meri, kaikki mitä siinä on, saaret ja rannikot, kaikki niiden
asukkaat!" "Antakoot he Herralle kunnian, kertokoot hänen ylistystään kaukaisille
rannoille!" - Jes. 42: 10, 12.
Rakkaat veljet ja sisaret, olen tyytyväinen välittäessäni teille Oseanian divisioonan
lämpimät terveiset. Ennustettujen merkkien täyttyminen, joita todistamme lähes
päivittäin, näyttävät Kristuksen tulemisen olevan käsillä. Nyt ei ole aika odottaa,
vaan valmistaa tietä Vapahtajamme saapumiselle antautumalla täysin Hänen
muutoskykyiseen voimaansa ja levittämällä viimeinen varoitus etäs ja laajalle. Ole
rohkea Herrassa ja Pelastajassa.
Olemme kiitollisia taivaalliselle Isälle Hänen mahtavasta työstään sekä hänen
viinitarhansa kehittymisestä Oseanian divisioonassa levitettäessä lunastuksen
viimeistä sanomaa, koko maailma on toki tärkeä, mutta erään tietyn määränpään
Herra vaatii meitä saavuttamaan - Hänen Oseanian divisioonan alueella elävät lapset
"pelastukseksi maan ääriin saakka." -Apostolien teot, 13:47.
Jumala haluaa meidän "laulavan Herralle uuden laulun" Minkälainen uusi laulu
meidän pitäisi laulaa, ja kuinka ylistäisimme Häntä? Mitä meidän tulee tehdä?
Meidän täytyy "mennä merelle ja kohdata kaikki mitä siellä on," viedäksemme
Tyynenmeren saarten väestölle viimeisen sanoman Jumalan rakkaudesta ja
vanhurskaudesta. Mitä Jumala vaatii saarten asukkailta heidän vastaanotettuaan
viimeisen sanoman?
Koko Tyynenmeren alue peittää kolmanneksen maapallon pinta-alasta. Siihen
saisi sovitettua maapallon maapinta-alan ja tilaa jäisi ylimääräiselle Kanadalle. Toisin
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sanoen, se on isompi kuin Marsin pinta-ala. Suurin maa on Australia, ja pienin
itsenäinen valtio on Nauru, joka on niin pieni, että sen halki ajaa alle tunnissa. Siellä
on neljätoista itsenäistä valtiota ja kaksitoista merten takaa hallittua aluetta. Oseania
on jakautunut useisiin lääneihin, ja alueet missä työskentelemme juuri nyt ovat
Australia, Polynesia, Melanesia ja Indonesia.
Maat joissa meillä on jäseniä ovat Australia, Polynesia, Uusi-Seelanti, Tahiti,
Samoa, Tonga, ja Cookin saaret, Melanesia, Papua Uusi Guinea, Uusi Caledonia, Fiji,
Vanuatu, Salomoninsaaret, ja Indonesia (Indonesian kenttä).
Oseanian unioni perustettiin 2000, 22 jäsenellä neljässä maassa tukikohdan ollessa
Uudessa Seelannissa. Vuonna 2012, Etelä Afrikan pääkonferenssin aikana, Oseanian
divisioona perustettiin, käsittäen kahdeksan maata. Olimme tyytyväisiä Indonesian
kentän tullessa osaksi divisioonaa sinä ajankohtana. Nyt Oseanian divisioona on
kasvanut kahteentoista valtioon ja kolmeensataankolmeenkymmeneen jäseneen.
Viimeisen kahden vuoden kuluessa Herra on auttanut voimallisesti. Hän teki
ihmeitä, auttaen meitä pääsemään sisään kolmeen uuteen maahan - Vanuatuun,
Salomoninsaarille ja Cookin saarille. Hänen työnsä on edistynyt erittäin hyvin näissä
maissa ja monissa saarissa niiden välillä. Joskus matkat ovat erittäin vaarallisia.
Nykyisen unionin johtaja Veli Sanaila Ravia joutui merirosvojen hyökkäyksen
kohteeksi matkustaessaan Papuan syrjäiselle saarelle. Jumalan ihmeen kautta, hän ja
hänen kanssamatkustajansa selviytyivät. Usein tämänlaiset hyökkäykset päättyvät
todella ikävästi laivan matkustajille; joitakin tapetaankin.
Tavoitteemme on levittää viimeinen uskonpuhdistuksen sanoma jäljelle jääneisiin
neljääntoista valtioon Oseanian divisioonan alueella, joihin emme ole vielä menneet.
Näemme vaivaa saadaksemme tämän tapahtumaan niin pian kuin suinkin, sillä
tiedämme, että sen, mitä emme tee rauhan aikana, joudumme tekemään vaikeuksien
aikana. Me teemme parhaamme, mutta tarvitsemme myös teidän apuanne.
Kasvatamme lähetystyötämme Australiassa, Polynesiassa, Melanesiassa, ja
Indonesiassa. Odotamme pääsevämme tälle alueelle hyvin pian ja olemme jo
valmiiksi yhteyksissä sanomasta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa.
Olen tyytyväinen, kun kaikilla tasoilla olevat johtokunnat, evankelistat ja
Oseanian divisioonan jäsenet ymmärtävät ja hyväksyvät tehtävän, jonka Herra on
meille antanut. Me teemme parhaamme ja olemme olleet siunattuja hyvin tuloksin,
vaikka Saatana on yrittänyt ja yrittää yhä tehdä parhaansa luodakseen esteitä ja
ongelmia mutkistamaan ja tekemään tyhjäksi tekemiämme pyrkimyksiä avata uusia
paikkoja ja kehittää olemassa olevia seurakuntia ja uskovaisten ryhmiä
Tyynellämerellä.
Ylimääräisiä ongelmia selvitettäviksi ovat muun muassa lentojen kalliit hinnat
sekä matkustaminen saarille (usein hyvin syrjäisille) ja niillä kulkemisen
kustannukset, työntekijöiden tukeminen, uusien seurakuntatalojen rakentaminen (jopa
hyvin yksinkertaisten), ja veljien auttaminen heidän tarpeissaan. Saarilla käyminen,
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joilla on jo seurakuntatalo ja ihmisiä odottamassa vierailua, on myös taloudellinen
haaste. Kun aloitamme Herran työn, meidän täytyy vierailla uskovaisten luona
säännöllisesti ja sitten toteuttaa tarvittavat urakat työn rakentamiseksi ja
ylläpitämiseksi.
Herra tarvitsee meidän ja teidän taloudellista apua täyttääkseen käskynsä
"Veisatkaa hänen ylistystänsä hamasta maan äärestä, te merenkulkijat ja meri
täysinensä, te merensaaret ja niissä asuvaiset." -Jes. 42:10. Tulkaamme kaikki
laulajiksi ihmeellisessä kuorossa, joka veisaa ”Herralle uusden virren" Ps. 96.1
-Anton Salavyov Oseanian divisioonan johtaja
Tänään kootaan erikoissapattikolehti Oseanian divisioonan hyväksi Jumalan
siunatkoon teidän rakastavaa uhrautumistanne Hänen hyväkseen!
9
Sapattina 1. syyskuuta 2018

Hengen miekka
”Raamattuun tutustuminen terävöittää erotuskykyä ja vahvistaa sielua Saatanan
hyökkäyksiä vastaan. Raamattu on Hengen miekka, joka ei milloinkaan epäonnistu
vastustajan kukistamisessa. Se on ainoa opas kaikissa uskon- ja käytännönasioissa.
Syy, miksi Saatanalla on niin suuri vaikutus ihmisten mieliin ja sydämiin on se, että
he eivät ole tehneet Jumalan sanasta neuvojaansa eikä heidän teitään ole koeteltu
todellisella koetuksella. Raamattu osoittaa meille, mikä suunta meidän tulee valita
tullaksemme kirkkauden perillisiksi.” Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 89.
Jumalan sana on kuin miekka
1. Millaista kuvaa apostoli Paavali käytti kuvaillessaan Jumalan sanan voimaa?
Ef. 6:17, loppuosa. Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös
hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.» Jumala
on järjestänyt runsaat edellytykset menestykselliseen sodankäyntiin maailmassa
vallitsevaa pahaa vastaan. Raamattu on se asevarasto, mistä voimme hankkia
itsellemme varustuksen tätä kamppailua varten. Kupeittemme tulee olla vyötetyt
totuudella. Haarniskanamme tulee olla vanhurskaus. Uskon kilven tulee olla
kädessämme, pelastuksen kypärän otsallamme. Hengen miekalla, joka on Jumalan
sana, meidän on määrä raivata tiemme läpi synnin esteiden ja siteiden” ApT. s. 384.
2. Kuinka pyhän sanan vaikutusta ja syvyyttä kuvaillaan?
Hebr. 4:12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään
kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet
sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
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”Raamatun totuudet, sydämeen ja mieleen kätkettyinä ja niiden mukaan eläminen
vakuuttavat sielun, muuttavat luonteen ja lohduttavat ja kohottavat sydäntä. … Sana
tekee ylpeästä nöyrän, turmeltuneesta sävyisän ja katuvan, tottelemattomasta
kuuliaisen. Ihmiselle luonnolliset synnilliset tavat ovat muovautuneet päivittäisellä
harjoituksella. Mutta sana poistaa lihalliset himot. Se selventää ajatukset ja kokoaa
mielen. Se erottaa nivelet ja ytimet, vie lihan himot ja tekee ihmisen halukkaaksi
kärsimään Herran tähden.” Our Father Cares, p. 129.
”Te tarvitsette totuuden täydellisen haarniskan, Hengen miekan, jonka terä ei koskaan
tylsy, vaan se raivaa tiensä synnin ja vääryyden läpi.” My Life Today, p. 315.
”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen
miekka. Sana on voima, kun harjoitamme sitä. Suuri muutos, jonka totuus saa aikaan,
on sisäinen. Se alkaa sydämestä ja vaikuttaa sieltä ulkoiseen.” The Upward Look, 30.
Hengellinen miekka ja voitto
3. Ollen hyvin terävä, miten Jumalan sana on meidän luonteemme mittapuu ja
oppimme koetinkivi? Kuten miekka, mitkä ovat muiden hengellisten aseiden
tunnusmerkit?
2. Tim. 3:16,17. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta,
on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi
vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin
valmistunut.
2. Kor. 10:4. sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset
Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.
”Sanassaan Jumala on antanut ihmisille kaiken tarpeellisen tiedon pelastuksesta.
Raamattu tulee hyväksyä arvovaltaisena, erehtymättömänä Hänen tahtonsa
ilmestyksenä. Sen on luonteen mittapuu, opinkohtien paljastaja ja kokemuksen
koetinkivi. 'Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on
myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi
vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin
valmistunut.' 2. Tim. 3:16,17.” The Great Controversy, p. vii.
”Jumalan sana on Hengen miekka, ja meidän täytyy mennä eteenpäin tuntien
ilmaistun totuuden, joka on meidän hengellinen aseemme, repien maahan vihollisen
linnakkeet.” Review and Herald, March 8, 1887.
”Ei ainoastaan meidän pelastuksemme riipu meidän Jumalan sanan tuntemisestamme,
vaan myös toisten pelastus riippuu suuressa määrin meidän uskollisuudestamme tässä
asiassa. … Ilmaistun totuuden tunteminen on hengellinen ase, jonka avulla Jumala
tekee meistä voimallisia repimään maahan vihollisen linnakkeet. Sanan voiman
kautta sielut vapautetaan pimeydestä valoon.” The Medical Missionary, May 1, 1892.
4. Mitä voimallista hengellistä asetta Jeesus käytti vihollista vastaan
erämaassa? Miten taistelu päättyi?
Matt. 4:4,7,10. Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä
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ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.'" … Jeesus
sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.'"… Silloin
Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun
Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'"
Luuk. 4:13. Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan
ajaksi.
”Kiusaus ei ole syntiä. Jeesus oli pyhä ja puhdas, vaikka hän oli kaikessa kiusattu
samalla tavalla kuin mekin. Hänen kiusauksensa olivat voimakkaammat kuin
yhdenkään toisen ihmisen kiusaukset ovat milloinkaan olleet. Vastustamalla niitä
menestyksellisesti hän on antanut meille ihanan esikuvan, jotta seuraisimme hänen
askelissaan. Jos luotamme itseemme tai olemme omavanhurskaita, joudumme
kiusausten voittamiksi. Mutta jos katsomme Jeesukseen ja luotamme häneen,
pyydämme avuksemme sellaisen vallan, joka on saanut voiton vihollisesta
taistelukentällä. Hän vapauttaa meidät jokaisesta kiusauksestamme. Kun saatana
syöksyy kimppuumme kuin virta, meidän tulee kohdata hänen kiusauksensa Hengen
miekalla. Silloin Jeesus auttaa meitä ja nostaa puolestamme lipun häntä vastaan.
Valheen isä vapisee, kun Jumalan totuus palavalla voimalla isketään vasten hänen
kasvojaan.” Ta.2, s. 135.
”Me elämme ajassa, jolloin pahan vastustaminen vaatii jatkuvaa valvomista ja
rukoilemista. Jumalan kallisarvoinen sana on mittapuuna nuorille, jotka haluavat olla
uskollisia taivaan Jumalalle. Tutkikoot he Raamattua. Painakoot he raamatunpaikan
toisensa jälkeen mieleensä ja saakoot tietoa. … Ja levittäkööt koetuksessa Jumalan
sanaa edellään, ja etsikööt nöyrin sydämin uskossa Herraa saadakseen viisautta löytää
Hänen tiensä ja voimaa seuratakseen sitä.” My Life Today, p. 315.
Seuraten Jeesuksen esimerkkiä
5. Mitä tuloksia Jeesus saavutti käyttäen tätä hengellistä asetta? Kun
tarkastelemme näitä voittoja, kuinka meidän tulisi saada Jumalan sana ja
käyttää sitä?
Mark. 1:23-26 Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen
henki; ja se huusi sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus
Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä
Jumalan Pyhä." Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä." Ja
saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä.
Mark. 5:8 Sillä hän oli sanomaisillaan sille: "Lähde ulos miehestä, sinä saastainen
henki."
Mark. 9:25-27 Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastaista
henkeä ja sanoi sille: "Sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde ulos
hänestä, äläkä enää häneen mene." Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti
ulos. Ja hän kävi ikäänkuin kuolleeksi, niin että monet sanoivat: "Hän kuoli." Mutta
Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös. Ja hän nousi.
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”Jeesuksen käskystä pahat henget luopuivat uhreistaan, jotka rauhallisina, nöyrinä ja
ymmärtäväisinä jäivät istumaan Jeesuksen jalkojen juureen.” ST. s. 504.
”Kun tutkistelemme Jumalan sanan suuria totuuksia, me katsomme lähteeseen, joka
laajenee ja syvenee avarammalle kuin voimme nähdä. Sen laajuus ja syvyys ylittävät
meidän tietomme. Sitä katsellessamme näköpiiri laajenee ja edessämme avautuu
rajaton, rannaton meri. Sellaisella tutkimisella on elvyttävä vaikutus. Mieli ja sydän
saavat uutta voimaa, uutta elämää. Tämä kokemus on voimakkain todistus Raamatun
jumalallisesta arvovallasta. Me vastaanotamme Jumalan sanaa sielumme ravinnoksi
samasta yksinkertaisesta syystä kuin syömme leipää ruumiimme ravinnoksi. Leipä
täyttää meidän luontomme tarpeen. Tiedämme kokemuksesta, että se toimii veren,
luuston ja aivojen rakennusaineena. Soveltakaamme samaa käytäntöä Raamattuun.
Kun sen periaatteet ovat todellisuudessa tulleet luonteen perusaineiksi, mikä on
tulos? Mitä muutoksia on tapahtunut elämässä?” EK. s. 163.
6. Missä kohdin Jeesuksessa olivat laki ja Jumalan sana syvälle painetut? Mitä
meidän tulisi tehdä, kuten Hän teki, jos haluamme saada voiton synnistä?
Ps. 40:9. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on
minun sydämessäni."
Ps. 119:97,98,11 Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä
tutkistelen. Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat minun
omani iankaikkisesti… Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua
vastaan.
”Sen tähden opetettakoon nuoria tutkimaan uutterasti Jumalan sanaa. Kun se otetaan
vastaan ja kätketään mieleen, se osoittautuu vahvaksi esteeksi kiusausta vastaan.
Psalmista sanoo: »Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua
vastaan.» »Sinun huultesi sanassa minä pysyn ja kavahdan väkivaltaisen teitä» (Ps.
119: 11; 17: 4). ” EK. s. 178.
”Kiusaukset näyttävät usein vastustamattomilta, kun kiusaukseen joutuneet,
laiminlyötyään rukouksen ja Raamatun tutkimisen, eivät voi helposti muistaa
Jumalan lupauksia ja kohdata saatanaa Raamatun aseilla. Mutta Jumalan enkelit
ympäröivät niitä, jotka haluavat saada opetusta jumalallisissa asioissa; ja kun nämä
henkilöt joutuvat hätään, enkelit johtavat heidän mieleensä niitä totuuksia, joita he
tarvitsevat. »Kun vihollinen tulee niinkuin virta, niin Herran Henki nostaa lipun häntä
vastaan.» Jes. 59:19, engl, käänn. Muk.” ST. s. 586.
Hengellisen miekan parhainta käyttöä
7. Kun Raamattu on kuin miekka, mikä on välttämätöntä niille, jotka sitä
käytttävät?
2. Tim. 2:15 Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää,
työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.
2. Tim. 4:2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele,
varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
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Luuk. 11:28. Mutta hän sanoi: "Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan
ja sitä noudattavat."
”Tämän päivän nuorille on sanottu sanat yhtä varmasti kuin Timoteukselle: 'Pyri
osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei
työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.'
Taakankantajat joukossamme kuolevat pois. Monet niistä, jotka ovat olleet eturivissä
kantamassa uskonpuhdistusta, joka on uskottu meille kansana, ovat elämän
ehtoopuolella, ja heidän ruumiilliset ja henkiset voimansa hupenevat. Voidaan esittää
syvästi huolestuneena kysymys: 'Kuka täyttää heidän paikkansa? Kenelle voidaan
uskoa seurakunnan tärkeiden asioiden hoito, kun nykyiset lipunkantajat kaatuvat?'
Voimme vain katsoa nuoriin, joiden täytyy ottaa nämä taakat ja vastuu.” Counsels to
Parents, Teachers, and Students, p. 536.
”Te, jotka valitatte uskonpuutettanne, pyrittetkö tietämään ja täyttämään Jumalan
tahdon? Pyrittekö pääsemään suoralle tielle? Työ, vakava työ, täytyy tehdä
Mestarille. Jumalan sanan tuomitsemat vääryydet täytyy voittaa. Sinun täytyy
henkilökohtaisesti taistella mailmaa, lihaa ja paholaista vastaan. Jumala sanaa
kutsutaan Hengen miekaksi, ja sinun tulee oppia käyttämään sitä taitavasti, jos haluat
taistella tiesi vastustuksen ja piemyden läpi.” Counsels on Education, p. 117.
Lisätutkisteluksi
”Kun Jumalan sana terävän kaksiteräisen miekan tavoin raivaa tiensä sydämeen ja
herättää omantunnon, monet luulevat, että se riittää; mutta työ on vasta alkanut. On
saatu hyviä vaikutelmia, mutta ellei niitä vaikutelmia syvennetä huolellisilla
ponnisteluilla rukouksen kera, Saatana tekee ne tyhjäksi. Älkööt työntekijät levätkö
tyytyväisinä siihen, mitä on tehty. Totuutta täytyy jakaa innokkaammin, ja se
varmasti tapahtuu, jos ponnistellaan ahkerasti, jotta niiden mielet, jotka tutkistelevat
totuutta, saataisiin suunnattua oikeaan ja vakaumus vakaalle pohjalle.”Gospel
Workers, p. 367.
”Mutta Jumalan sanalla aseistettuna, pitämällä se kätkettynä sydämeen ja mieleen, he
selviävät vahingoittumattomina kaikista Jumalan ja ihmisen vihollisen
hyökkäyksistä. … Ottakoot totuuden sanan neuvojakseen ja tulkoot taitaviksi
käyttämään Hengen miekkaa. Saatana on viisas kenraali; mutta Jeesuksen Kristuksen
nöyrä, omistautunut sotilas voi voittaa hänet.” My Life Today, p. 315
*****
10
Sapattina 8. syyskuuta 2018

Taistelusuunnitelma
”Nyt Vapahtajan katse tunkeutuu tulevaisuuteen ja Hän näkee laajempia työkenttiä,
joilla opetuslapset tulevat todistamaan Hänestä Hänen kuolemansa jälkeen.
Profeetallisella silmällään Hän näkee palvelijaansa kokemukset kaikkina aikoina,
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kunnes Hän tulee toisen kerran. Hän osoittaa seuraajilleen, millaisiin ristiriitoihin he
tulevat joutumaan; Hän paljastaa heille taistelun luonteen ja tavan. Hän kuvailee
heille mitä vaaroja he tulevat kohtaamaan ja millaista itsensäkieltämistä heiltä
vaaditaan. Hän toivoo heidän laskevan kustannukset, ettei vihollinen äkkiarvaamatta
voi heitä yllättää. Heidän taistelunsa ei tule olemaan lihaa ja verta vastaan, vaan
»hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita
vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa». Ef. 6: 12. He
joutuvat taistelemaan yliluonnollisia voimia vastaan, mutta heille luvataan
yliluonnollista apua.” AT. s. 331.
Vihollisen suunnitelma
1. Kuinka vihollinen koettaa kietoa Jumalan lapset pauloihinsa? Kuinka he
voivat olla turvassa siltä?
1. Moos. 3:1 Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala
oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö
kaikista paratiisin puista'?"
Joh. 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on
ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole.
Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.
Kol. 4:2 Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,
Luuk. 21:36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne
tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."
”Saatana tietää varsin hyvin, että heikoinkin sielu, joka pysyy Kristuksessa, on
lujempi kuin pimeyden joukot, ja että hänen hyökkäyksensä torjuttaisiin, jos hän
lähestyisi avoimesti. Sen tähden hän koettaa houkutella ristin sotilaita pois heidän
lujasta linnoituksestaan, samalla kun itse on joukkoineen väijyksissä, valmiina
surmaamaan kaikki, jotka uskaltavat tulla hänen alueelleen. Vain nöyrästi luottamalla
Jumalaan ja noudattamalla kaikkia hänen käskyjään saatamme olla turvassa. Ilman
rukousta ei kukaan ole turvassa päivää eikä hetkeäkään. Erikoisesti tulisi rukoilla
viisautta hänen sanansa ymmärtämiseen, sillä siinä on ilmaistuna kiusaajan juonet ja
ne keinot, joilla hänet voidaan menestyksellisesti torjua. Saatana käyttää hyvin
taitavasti Raamatun tekstejä, selittäen ne omalla tavallaan, ja toivoo siten saavansa
meidät lankeamaan. Meidän tulisi lukea Raamattua nöyrällä mielellä, hetkeksikään
unohtamatta riippuvaisuuttamme Jumalasta. Koska meidän täytyy alati olla
varuillamme saatanan juonia vastaan, meidän tulisi aina uskossa rukoilla: »Älä saata
meitä kiusaukseen.» ” ST. s. 519.
2. Vaikka Jumalan lapset ovat erityisenä Saatanan hyökkäysten kohteena,
minkä rohkaisun apostoli Paavali antoi?
1. Kor. 10:13 Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on
uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen
hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.
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1. Kor. 1:8,9 Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette
nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on
uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme yhteyteen.
”Saatana ei seulo akanoita, koska hän ei saa siitä mitään. Hän seuloo nisuja.
Paholainen ei koettele, kiusaa ja vainoa niitä, joista hän on varma, koska he elävät
tietoisessa Jumalan lain rikkomisessa. Niitä, jotka ovat liittyneet Herran armeijaan,
ollen prinssi Immanuelin veren tahraaman lipun alla, Saatana yrittää vaivata ja
tuhota. Kristityt joutuvat moniin ankariin taisteluihin kavalan vihollisen kanssa, joka
on armoton. Hän tuo heidät mitä vaikeimpiin tilanteisiin ja riemuitsee heidän
ahdingostaan. Mutta kiitos Jumalan, Jeesus elää ja tekee välitystyötä meidän jokaisen
hyväksi. Meidän turvamme on siinä, että jätämme itsemme Jumalalle ja luotamme
Hänen ansioihinsa, joka on sanonut: ' Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.'
Hebr. 13:5. … Saatana käyttää kaikkia mahdollisia petoksia saadakseen sinut itsensä
kaltaiseksi ja erottaakseen sinut Hänestä, joka antoi henkensä sinun tähtesi. Pahat
enkelit pyrkivät saamaan herruuden sinun elämässäsi. Jos sinulla ei ole Jumalan koko
sota-asua, sinut voitetaan. Annatko tapahtua niin, vai pyydätkö, että et olisi kohtuuton
sanoissa tai hengessä, että pidät aina jumalallisen esimerkin silmiesi edessä?” The
Upward Look, pp. 222, 24.
Jumalan suunnitelman toteuttaminen
3. Mitä jokaisen Herran sotilaan tulisi pyytää voidakseen kantaa vastuunsa?
Jaak. 1:5 Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka
antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.
Ps. 119:66 Opeta minulle hyvä ymmärrys ja tieto, sillä sinun käskyihisi minä panen
uskallukseni.
Ps. 51:12. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.
”Kristuksen palveluksessa tarvitaan aivan yhtä viisasta johtoa kuin kansojen elämää
ja vapautta puolustavien armeijoiden taistelussa. Kaikki eivät pysty
arvostelukykyisesti toimimaan sielujen pelastamiseksi. Siinä nimittäin tarvitaan
paljon syvällistä ajatustyötä. Emme saa ryhtyä Jumalan työhön umpimähkään ja
odottaa siitä menestystä. Herra tarvitsee lujatahtoisia ja ajattelevia henkilöitä
työhönsä. Jeesus pyytää työtovereita eikä tomppeleita. Jumala haluaa älykkäitä ja
oikein ajattelevia henkilöitä suorittamaan sen suuren työn, joka on välttämätön
sielujen pelastukseksi. …Voidaksemme johdattaa sieluja Jeesuksen luo meidän
täytyy tuntea ihmisluonto ja tutkia ihmismieltä. Meidän täytyy huolellisesti harkita
sekä rukoilla hartaasti tietääksemme, miten lähestyä ihmisiä tällä suurella totuuden
sanomalla.” Ta.1, s, 431.
4. Mikä on avain menestykseen jokaisen sotilaan kohdalla?
Jaak. 1:22,25 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne...
Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole
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muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.
1. Joh. 5:3,4 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen
käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa
maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
”Ollaksemme hyviä Jeesuksen Kristuksen sotilaita, meidän täytyy vastata Hänen
sanansa vaatimuksiin taivaan valtakunnan uskollisina alamaisina.… Niiden, jotka
väittävät uskovansa totuuden, täytyy arvostaa edessämme olevaa taistelua, ja se
tapahtuu olemalla Jeesuksen Kristuksen uskollisia sotilaita. … Vapahtajan armeija
kutsuu vapaaehtoisia liittymään siihen. Intohimojen, halun ja toimintatapojen täytyy
alistua Mestarin tahtoon. Meidän tehtävämme on totella armeijoiden suuren
Kenraalin käskyjä. Täytyy ylläpitää voimakasta ja toimivaa organisaatiota. Aistien
täytyy olla valaistuneita täydelliseen kuuliaisuuteen; velvollisuudet täytyy suorittaa,
vaikka niiden merkitystä ei aina ymmärtäisikään, vaan siinä tarvitaan uskoa
korkeampaan viisauteen ja voimaan kuin sinun omasi. Usko Jumalaan, usko
järkkymättä
Komentajamme
taitoon
ja
uskollisuuteen,
joka
tuntee
taistelusuunnitelman.” The Upward Look, p. 230.
”Tee päätös, ei omassa voimassasi, vaan Jumalan antamassa voimassa ja armossa,
että pyhität Hänelle nyt, juuri nyt, kaikki voimasi ja kykysi. Sitten seuraat Jeesusta,
koska Hän käskee, etkä kysy minne, tai mikä palkka siitä annetaan.” God’s Amazing
Grace, p. 37.
Enkelien auttamana
5. Mitä voimme nähdä uskon silmillä kaikkialla ympärillämme?
Ps. 34:8 Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa
heidät.
2. Kun. 6:16 Hän sanoi: "Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on
enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa."
”Herra ei ole peittänyt taistelusuunnitelmiaan seuraajiltaan. Hän on esittänyt
kansalleen suuren taistelun ja antanut heille rohkaisun sanoja. Hän ei vaadi heitä
menemään taisteluun laskematta kustannuksia, samalla vakuuttaen heille, etteivät he
taistele yksin, vaan yliluonnolliset apurit saavat heikot ,Häneen luottaessaan,
tulemaan vahvoiksi vastustamaan heitä vastaan yhdistyneitä pahan voimia. Hän
osoittaa heille taivaan maailmankaikkeuden ja vakuuttaa heille, että pyhät olennot
taistelevat tämän maailman pimeyden voimia ja hallitsijoita vastaan ja hengellistä
pahuutta vastaan korkeissa asemissa. Jumalan lapset tekevät yhteistyötä koko valon
näkymättömän sotajoukon kanssa. Ja heidän riveissään on enemmän kuin enkeleitä;
Pyhä Henki, Herran joukkojen Kapteenin edustaja, tulee alas johtamaan taistelua.
Meillä voi olla paljon heikkouksia ja lukuisia virheitä ja syntejä; mutta anteeksianto
on kaikille, jotka katuvin sydämin tunnustavat ja hylkäävät syntinsä. Valon enekeitä
lähetetään antamaan heille kaikkea apua, jota he tarvitsevat.” The Upward Look, 82.
6. Osa Jumalan suunnitelmaa kansalleen on mennä ja saarnata evankeliumia.
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Mikä on jokaisen kristityn sotilaan velvollisuus, kun hän kohtaa vihollisen
levittämiä erheitä?
Room. 10:9,13,14 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot
sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;… Sillä
"jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu." Mutta kuinka he huutavat
avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole
kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
2. Tim. 4:2-5 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele,
varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he
eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat
itselleen opettajia 4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi
täydellisesti.
”Viekää varmalla äänellä vakuuttavaa sanomaa. Korottakaa Häntä, Golgatan miestä,
korkeammalle ja yhä korkeammalle. Kristuksen ristin korottamisessa on voima. …
Kristusta tulee saarnata, ei häilyvästi vaan vakuuttavasti. Valitse kantasi
kiistattomasti. Älköön sanasi olko koskaan epävarmoja. Elävän Jumalan sanan tulee
olla uskomme perusta. Kokoa vahvimmat vakuutukset Kristuksen tekemästä
sovituksesta maailman syntien hyväksi. Osoita tarve tälle sovitukselle, ja kerro
miehille ja naisille, että he voivat pelastua, jos he katuvat ja palaavat kuuliaisuuteen
Jumalan laille. Kokoa yhteen kaikki vakuutukset ja todisteet, jotka tekevät
evankeliumista ilosanoman pelastuksesta kaikille niille, jotka ottavat vastaan
Kristuksen ja uskovat Häneen henkilökohtaisena Vapahtajanaan.” Evangelism, 187.
7. Kuinka he käyttävät Hengen miekkaa – Jumalan sanaa – pelastaakseen eikä
kadottaakseen sieluja, saadakseen todistaa samanlaisista tuloksista kuin
helluntaina?
1 Piet. 3:15,16 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit
vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on,
kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat
teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä
panettelevat.
2. Tim. 2:24-26 Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla
lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään; hänen tulee
sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin
että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät
vanginnut tahtoansa tekemään.
”Totuutta on julistettava Pyhän Hengen voimassa. Ainoastaan tämä tekee saarnamme
vaikuttaviksi. Vain Hengen voimalla voitto saavutetaan ja säilytetään. Jumalan
Hengen on muokattava inhimillistä voimaa. Työntekijöitä on tuettava Jumalan
voiman pelastukseksi koituvan uskon kautta. Heillä on oltava jumalallista viisautta,
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jottei tule sanotuksi mitään, mikä yllyttää ihmisiä sulkemaan meiltä tien. Hengellistä
totuutta teroittamalla meidän on määrä valmistaa kansa, joka kykenee sävyisyydessä
ja pelossa perustelemaan uskonsa korkeimmillekin vallanhaltijoille tässä maailmassa.
Meidän tulee esiintuoda totuutta kaikessa yksinkertaisuudessaan, edustaen käytännön
jumalisuutta; ja meidän tulisi tehdä tämä Kristuksen hengessä. Sellaisen hengen
osoittamisella on paras vaikutus omaan sieluummekin, ja se saa muutkin
vakuuttuneiksi. Antakaa Herralle tilaisuus toimia omien voimiensa välityksellä.
Älkää kuvitelko, että teidän on mahdollista määrätä tulevaisuudensuunnitelmista;
Jumalan tunnustettakoon olevan ohjaksissa joka hetki ja kaikissa olosuhteissa. Hän
toimii keinoilla, jotka ovat sopivia, ja puolustaa, enentää ja vahvistaa omaa
kansaansa.” Ta.3, s. 42,43.
Lisätutkisteluksi
”Vilpitön saarnaaja ei tee mitään, mikä vähättelisi hänen pyhää virkaansa. Hän on
harkitsevainen käyttäytymisessään ja viisas toimissaan. Hän työskentelee, kuten
Kristus työskenteli; hän toimii, kuten Kristus toimi. Hän käyttää kaikki voimansa
vieden sanomaa pelastuksesta niille, jotka eivät sitä tunne. Syvä Kristuksen
vanhurskauden kaipuu täyttää hänen sydämensä. Tuntien tarpeensa hän etsii
vakavasti sitä voimaa, joka hänen täytyy saada, ennenkuin hän voi esittää totuutta
yksinkertaisesti, totuudenmukaisesti ja nöyrästi, niinkuin Jeesus teki.” Gospel
Workers, p. 17.
”Mutta jos emme ole jatkuvasti varuillamme, tulemme vihollisen voittamiksi. Vaikka
kaikille on ilmaistu juhlallisesti Jumalan tahto meihin liittyen, Hänen tahtonsa
tuntemus ei syrjäytä vakavien avunpyyntöjen ja niiden ahkeran seuraamisen
tärkeyttä. Hän täyttää tarkoituksensa ihmisvälikappaleiden kautta.” Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1119.
”Kun kuolet itsellesi ja antaudut Jumalalle tehdäksesi Hänen työtään, antaaksesi
valon, jonka Hän on antanut sinulle, loistaa hyvinä tekoina, et työskentele yksin.
Jumalan armo on mukanasi jokaisessa ponnistelussa viedä valoa tietämättömille ja
niille, jotka eivät tiedä, että kaiken loppu on käsillä. Mutta Jumala ei tee sinun työtäsi.
Valoa saattaa olla runsaasti, mutta annettu armo muuttaa sinun sieluasi vain niin
paljon, kuin se saa sinut tekemään yhteistyötä jumalallisten toimijoiden kanssa.”
God’s Amazing Grace, p. 37.
*****
11
Sapattina 15. syyskuuta 2018

Taistelukenttä
”Langennut maailma on suurin taistelukenttä, mitä taivaallinen kaikkeus ja maailma
ovat koskaan todistaneet. Se on valittu näyttämöksi, missä taistellaan suuri taistelu
hyvän ja pahan välillä, taivaan ja helvetin välillä. Jokainen ihminen on osa tätä
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taistelua. Kukaan ei voi olla puolueettomalla maaperällä. Ihmisten täytyy joko ottaa
vastaan tai hylätä maailman Lunastaja. Kaikki ovat todistajia, joko Kristuksen
puolesta tai vastaan. Kristus kutsuu lippunsa alla olevia liittymään taisteluun Hänen
kanssaan uskollisina sotilaina, jotta he perisivät elämän kruunun.” God’s Amazing
Grace, p. 36
Kaksi leiriä
1. Mitkä kaksi leiriä ovat jatkuvasti toisiaan vastaan?
Ilm. 12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen
jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
”Tämän maan päällä on vain kaksi puoluetta – ne, jotka seisovat Jeesuksen
Kristuksen veren tahraaman lipun alla, ja ne, jotka seisovat kapinoitsijan mustan
lipun alla. Ilmestyskirjan 12. luvussa on esitetty taistelu kuuliaisten ja
tottelemattomien välillä.” –(Manuscript 16, 1900) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 7, p. 974.
”Tuohon aikaan [ennen vedenpaisumusta] oli kaksi ihmisluokkaa, niinkuin tänäkin
aikana, vanhurskaat ja jumalattomat. Eenok ja muut vaelsivat Jumalan kanssa
vilpittömästi. Mutta suuri enemmistö maan asukkaista oli antautunut vääryyteen, ja
heidän pahuutensa nousi Jumalan tykö.” Christ Triumphant, p. 56.
”Tätä suurta taistelua ei käydä vain mies miestä vastaan. Toisella puolen on elämän
Ruhtinas, toimien ihmisen korvaajana ja vakuutena; toisella puolen on pimeyden
ruhtinas, jolla on langenneet enkelit käskyläisinään.” –(Review and Herald, February
6, 1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 974.
2. Mitä Totinen Todistaja sanoo Jumalan kansalle, joka on kiusauksessa
perääntyä taistelukentältä?
Ilm. 3:14-18 Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se
uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun
tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt,
koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani
ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse;
etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä
neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja
valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja
silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.
”Jumala johtaa kansaansa askel askeleelta. Kristityn elämä on jatkuvaa taistelua ja
marssimista. Sodankäynnistä ei ole lepoa. Jatkuvilla ponnisteluilla saamme voiton
Saatanan kiusauksista. Kansana saamme iloita totuuden kirkkaudesta ja voimasta.
Meidän asemamme on turvattu lukuisilla Raamatun todistuksilla. Mutta meiltä
puuttuu Raamatun mukainen nöyryys, kärsivällisyys, usko, rakkaus, itsekieltäymys,
huolellisuus ja uhrihenki. Meidän täytyy viljellä Raamatun pyhyyttä. Synti vallitsee
Jumalan kansan keskuudessa. Laodikean nuhdesanomaa ei ole otettu vastaan. Monet
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pitävät kiinni epäilyksistään ja helmasynneistään, ollen niin suuressa petoksessa, että
sanovat ja tuntevat, etteivät mitään tarvitse. He ajattelevat, että Jumalan Hengen
nuhde ei tarkoita heitä. Sellaiset ihmiset tarvivat mitä kipeimmin Jumalan armoa ja
hengellistä erotuskykyä, että he huomaisivat puutteellisuutensa hengellisessä
tiedossa. Heiltä puuttuu melkein kaikki täydelliseen kristilliseen luonteeseen
vaadittavat ominaisuudet. Heillä ei ole käytännön tietoa Raamatun totuudesta, joka
saa heidän tahtonsa sopusointuun Kristuksen tahdon kanssa. He eivät ole kuuliaisia
Kaikille Jumalan vaatimuksille.” –(Testimony Treasures, vol. 1, p. 328) Testimonies
for the Church, vol. 1, p. 253.
Näkymättömät liittolaiset
3. Kun taistelu käy kiivaammaksi juuri ennen loppua, ja taistelukentän
näkymät ovat kauhistuttavat, mistä Kristuksen sotilaita vakuutetaan?
Ps. 91:5-11 Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka
pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat
kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.
Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä:
"Sinä, Herra, olet minun turvani." - Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei
kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa
enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.
”Kristityn elämä on sodankäyntiä. Mutta Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan
henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden
pahoja henkiä vastaan.' Tässä taistelussa, mikä käydään vanhurskaiden ja
epävanhurskaiden välillä, voimme menestyä vain jumalallisen avun turvin. Meidän
äärellinen tahtomme täytyy saattaa Äärettömän tahdon alaisuuteen, ihmistahdon
täytyy taipua jumalalliseen tahtoon. Se tuo Pyhän Hengen meidän avuksemme, ja
jokainen voitto vaikuttaa Jumalan hankkimaan omaisuuteen, Hänen kuvansa
palauttamiseen sielussa… Jeesuksella on runsaasti siunauksia annettavana, rikkaita
lahjoja ihmisille. Hän on ihmeellinen Neuvonantaja, ääretön viisaudessa ja voimassa;
ja jos me tiedostamme Hänen Henkensä voiman, ja annamme sen muovata
itseämme, me seisomme täydellisinä Hänessä. Millainen ajatus se onkaan!
Kristuksessa 'on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään. ja hänen yhteydessään
myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi.'” Ye Shall Receive Power, p. 344.
”Jos meillä on taivaallinen sota-asu, saamme huomata, että vihollisen hyökkäyksillä
ei ole voimaa meihin. Jumalan enkelit ympäröivät meidät ja suojelevat meitä.” –
(Review and Herald, May 25, 1905) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6,
p. 1119.
4. Koska taistelu on jatkuvaa, sotilaat voivat tulla väsyneiksi tai jopa
pelokkaiksi hirveän taistelun aikana. Kenen puoleen heidän tulee kääntyä, ja
mitä heidän tulee muistaa?
Jes. 40:29-31 Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. 30.
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Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne,
jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He
juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.
1. Sam. 7:12, loppuosa "Tähän asti on Herra meitä auttanut."
”Taistelua tulee käydä joka päivä. Suurta taistelua käydään jokaisesta sielusta
pimeyden ruhtinaan ja elämän Ruhtinaan välillä. … Elämän Ruhtinas on työnsä
johdossa. Hän on sinun kanssasi päivittäisissä taisteluissa, jotta olisit uskollinen
periaatteille;
että Kristuksen armo voisi alistaa intohimot, jotka taistelevat
herruudesta; että sinusta tulisi enemmän kuin voittaja Hänen kauttaan, joka on
rakastanut meitä. Jeesus on ollut maan päällä. Hän tietää jokaisen kiusauksen
voiman. Hän tietää, kuinka kohdata jokainen hätä, ja kuinka johtaa sinut vaarojen
polun läpi. Jumalalla on kansa, joka ahkeroitsee hyviä tekoja, seisten lujana tänä
rappeutuneena aikana. Tulee olemaan kansa, joka pitää niin lujasti kiinni
jumalallisesta voimasta, että he kestävät kaikki kiusaukset. Mainoslehtisten
houkuttelevat aiheet saattavat yrittää vaikuttaa heidän tunteisiinsa ja turmella heidän
mielensä; mutta he ovat niin tiiviissä yhteydessä Jumalaan ja enkeleihin, että on kuin
he eivät näkisi tai kuulisi muuta. Heillä on työ tehtävänään, jota kukaan ei voi tehdä
heidän puolestaan, ja se on taistella uskon hyvä taistelu ja pitää kiinni iankaikkisesta
elämästä.” God’s Amazing Grace, p. 36.
Kantaen toinen toistaan
5. Vaikka vihollinen toimii öin ja päivin tuhotakseen Jumalan lapset, miten he
voivat tukea toisiaan, ja mitä sanoja heidän täytyy muistella?
Jes. 41:6 he auttoivat toinen toistaan ja sanoivat toisillensa: "Ole luja!"
Hebr. 12:12-15 Sentähden: "Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne";
ja: "tehkää polut suoriksi jaloillenne", ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan
ennemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman
sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi
Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään
häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,
Joh. 16;33, loppuosa. mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut
maailman."
”Me olemme taistelukentällä. Ei ole aikaa levätä, olla joutilaana, hemmotella itseään.
Saavutettuamme yhden voiton meidän täytyy jatkaa taistelua; meidän täytyy mennä
valloittamaan, saada uutta voimaa uusia taisteluita varten. Jokainen saavutettu voitto
kasvattaa rohkeutta, uskoa ja päättäväisyyttä. Jumalallisen voiman avulla kestät
enemmän kuin yhden taistelun vihollista vastaan.” Ye Shall Receive Power, p. 345.
”Kun uskossa turvaudumme Hänen voimaansa, Hän muuttaa ihmeellisesti mitä
toivottomimmat ja masentavimmat näkymät. Hän tekee sen nimensä kunnian tähden.
Jumala kutsuu uskollisia lapsiaan, jotka uskovat Häneen, puhumaan rohkaisevasti
niille, jotka eivät usko ja ovat toivottomia. Auttakoon Herra meitä auttamaan toinen
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toistamme ja todistamaan Hänestä elävällä uskolla.” Testimonies for the Church, vol.
8, p. 12; Christian Services, pp. 234, 235.
6. Kun kristityn sotilaan täytyy taistella oman pelastuksensa puolesta, mikä on
hänen ensisijainen tarkoituksensa taistelukentällä?
1. Tim. 4:10 Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet
toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin
uskovien.
Joh. 9:4 Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on
minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.
”Tänä aikana jokaisen tulee tulla Herran avuksi, Herran avuksi sankarien joukkoon.
Vihollisen voimat vahvistuvat, ja kansana meidät on esitetty väärässä valossa. Me
haluamme, että kansa pääsee tutustumaan oppeihimme ja työhömme. Me haluamme
heidän tietävän, mitä me olemme ja mitä me uskomme. Meidän tulee löytää tie
heidän sydämeensä. Olkoon Herran sotajoukko sen vuoksi mukana taistelukentällä
edustamassa Jumalan työtä. Älkää esittäkö mitään verukkeita. Jumala tarvitsee teitä.
Hän ei suorita työtään ilman yhteistyötä ihmisten kanssa.” Ta.3, s. 375.
”Lipunkantajat kaatuvat, ja nuorten miesten täytyy olla valmiit ottamaan tyhjäksi
jääneet paikat, jotta sanomaa voidaan edelleen julistaa. Voimakas sodankäynti
laajenee. Nuorien ja voimakkaiden täytyy mennä maan pimeisiin kolkkiin kutsumaan
kadotukseen joutuvia sieluja parannukseen. Mutta ensin heidän tulee puhdistaa
sieluntemppelinsä kaikesta saastasta ja saada Kristus sydämen valtaistuimelle.”
Gospel Workers, p. 104
7. Mitkä ovat kaksi tärkeintä iskulausetta taistelukentällä?
Fil. 2:1-4 1. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden
lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin
tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama
rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan
kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja
että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.
Joh. 17:21-23 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä
sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut
lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille,
että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he
olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut
lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.
2. Moos. 14:15 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Miksi huudat minulle? Sano
israelilaisille, että he lähtevät liikkeelle.
”Arvostakoon jokainen, joka väittää seuraavansa Kristusta, toisia enemmän kuin
itseään. Tulkaa yhteen, tulkaa yhteen!
Yhteistyössä on voima ja voitto;
erimielisyyksissä ja jakautumisissa on heikkous ja tappio. Nämä sanat on lausuttu
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minulle taivaasta. Jumalan lähettiläänä puhun ne teille. Pyrkiköön jokainen
vastaamaan Kristuksen rukoukseen: 'Että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä,
olet minussa ja minä sinussa.' Miten suurenmoista yksimielisyyttä tämä onkaan!
Kristus sanoo: 'Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on
keskinäinen rakkaus.'” Ta.2, s. 192.
”Meidän iskulauseemme olkoon, eteenpäin, aina eteenpäin! Taivaan enkelit kulkevat
meidän edellämme valmistaen tietä. Meidän taakkaamme saavuttamattomista alueista
ei tule laskea, ennen kuin koko maa on valjennut Herran kirkkaudesta.” Gospel
Workers, p. 470; Evangelism, p. 707.
Lisätutkisteluksi
”Tänä aikana voimme nähdä, kuinka tärkeää on saada ihmisiä Kristuksen tykö. Se
saa heidät lähemmäksi toinen toistaan siinä luottamuksessa, rakkaudessa ja
yksimielisyydessä, josta Kristus rukoili viimeisessä rukouksessaan opetuslasten
kanssa ja heidän puolestaan. Tämä yksimielisyys oli olennaista heidän hengellistä
kasvuaan ajatellen. Tämä maailma on taistelukenttä, jolla hyvän ja pahan voimat ovat
jatkuvassa sodassa keskenään.” The Upward Look, p. 110.
”Meillä on edessämme sota – koko elämämme kestävä taistelu Saatanaa ja hänen
petollisia kiusauksiaan vastaan. Vihollinen käyttää jokaista petosta saadakseen sielun
pauloihinsa; ja jos haluamme voittaa elämän kruunun, meidän täytyy ponnistella
vakavasti ja sinnikkäästi. Emme saa riisua sota-asuamme tai jättää taistelukenttää,
ennenkuin olemme saavuttaneet voiton ja saamme riemuita Lunastajassamme.
Niin kauan, kuin me pidämme silmämme luotuina uskomme Alkajaan ja
Täydelliseksi tekijään, olemme turvassa. Mutta meidän kiintymyksemme täytyy
ohjata asioihin, jotka ovat ylhäällä, ei maanpäällisiin asioihin. Uskon kautta meidän
tulee kohota ylemmäs ja vielä ylemmäs Kristuksen armon tuntemisessa. Tarkastellen
päivittäin Hänen vertaamatonta ihanuuttaan meidän täytyy kasvaa yhä enemmän ja
enemmän Hänen kunniakkaan kuvansa kaltaisiksi. Kun siten elämme yhteydessä
taivaan kanssa, Saatana virittää turhaan verkkojaan meitä varten.” My Life Today, p.
105.
*****
12
Sapattina 22. elokuuta 2018

Olenko minä hyvä sotilas?
”Herra on kunnioittanut meitä valitsemalla meidät sotilaikseen. Taistelkaamme
rohkeasti Hänen puolestaan, toimien oikein joka tilanteessa. Rehellisyys kaikissa
asioissa on olennaista sielun sodankäynnille. Kun pyrit voittoon jokaisesta omasta
taipumuksestasi, Hän auttaa sinua Pyhän Henkensä kautta olemaan huolellinen
jokaisessa toimessa, ettet anna mitään syytä viholliselle puhua pahaa totuudesta. Me
olemme Kristuksen sotilaita. Hän on meidän pelastuksemme Kapteeni, ja me olemme
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Hänen käskyjensä ja sääntöjensä alaiset. Meidän tulee käyttää Hänen sota-asuaan,
meidän tulee marssia vain Hänen lippunsa alla… Meidän tulee pitää yllämme
Jumalan koko sota-asua ja työskennellä koko taivaankaikkeuden nähden.” God’s
Amazing Grace, p. 37.
Tutkistelkaa itseänne
1. Onko viisasta pitää jokaista Kristuksen armeijan uskollisena sotilaana?
Koska ihminen voi tehdä virheitä, mitä apostoli Paavali kehottaa?
2. Kor. 13:5 Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne
itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.
Gal. 6:4 Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on
vain siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on;
”Kaikkien seurakunnan jäsenten täytyy, mikäli he tahtovat olla Jumalan poikia ja
tyttäriä, alistua kuriin, ennen kuin heistä voi tulla maailman valo. Jumala ei halua
tehdä ihmisistä valon levittäjiä, niin kauan kuin he ovat pimeydessä ja tyytyvät
tilaansa tekemättä erikoisia ponnistuksia päästäkseen yhteyteen valon Lähteen
kanssa. Ne, jotka tuntevat omat puutteensa ja antautuvat mitä syvällisimpään
mietiskelyyn ja mitä vakavimpaan ja kestävimpään rukoukseen ja toimintaan, saavat
jumalallista apua. Monella on itseensä nähden paljon unohdettavaa ja paljon
opittavaa. Vanhoista tavoista ja tottumuksista on luovuttava, ja nämä virheet ovat
korjattavissa ainoastaan ankarien taistelujen kautta, ja voitto voidaan saada vain
Jumalan armosta, jos totuus vastaanotetaan täydellisesti ja sen periaatteet otetaan
käytäntöön.
Toivoisin voivani puhua sellaisia sanoja, jotka saisivat meidät kaikki varmistumaan
siitä, että yksilöinä meidän ainoa toivomme on pääseminen yhteyteen Jumalan
kanssa. Meidän on hankittava sielun puhtaus. Tarvitaan paljon sydämen tutkistelua, ja
meidän on saatava kestävää ja harrasta rukousta vaativa voitto itsepäisyydestä ja
itserakkaudesta.” Ta.1, s. 541.
Itsekieltäymys ja kestävyys
2. Mitkä tärkeät periaatteet johtavat kristittyä sotilasta?
Kol. 3:23 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä
ihmisille,
2. Kor. 12:9,10 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä
minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa." Sentähden minä mieluimmin
kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin,
ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.
Room. 12:11 Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa
Herraa.
”Niiden, jotka liittyvät Kristuksen armeijaan, odotetaan tekevän vaikeaa työtä ja
kestävän kipeitä kokemuksia kärsivällisesti Kristuksen asian hyväksi. Mutta ne, jotka
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kärsivät Hänen kanssaan, tulevat myös hallitsemaan Hänen kanssaan. Ketkä meistä
sitten ovat astuneet palvelukseen odottaen elämän mukavuutta, ottaakseen vapaata
velvollisuuksista, kun siltä tuntuu, riisuen sota-asun ja pukien päälleen siviilivaatteet,
nukkuen vartiopaikalla, ja näin aiheuttaen moitetta Jumalan asialle? Elämän
helppoutta rakastavat eivät harjoita itsekieltäymystä ja kärsivällistä kestävyyttä; ja
kun ihmisen odotetaan tekevän suuria Jumalan hyväksi, he eivät ole valmiita
vastaamaan: 'Tässä minä olen, lähetä minut.' Kova ja koetteleva työ täytyy tehdä,
mutta siunattuna ovat ne, jotka ovat valmiita tekemään sen, kun heidän nimensä
kutsutaan… Me olemme nyt taistelukentällä. Ei ole aikaa levätä, olla joutilaana,
hemmotella itseään. Saavutettuamme yhden voiton meidän täytyy jatkaa taistelua;
meidän täytyy mennä valloittamaan, saada uutta voimaa uusia taisteluita varten.
Jokainen saavutettu voitto kasvattaa rohkeutta, uskoa ja päättäväisyyttä. Jumalallisen
voiman avulla kestät enemmän kuin yhden taistelun vihollista vastaan.” Ye Shall
Receive Power, p. 34.
3. Minkä toisen olennaisen neuvon apostolit Paavali ja Johannes antoivat?
2. Tim. 2:3,4 Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei
kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla
mieliksi sille, joka on hänet palkannut.
1. Joh. 2:15-17 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos
joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä
maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan
maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se
pysyy iankaikkisesti.
”Taistelu omaa minää vastaan on suurinta taistelua, mitä milloinkaan on käyty.
Itsensä luovuttaminen, kaiken alistaminen Jumalan tahtoon, vaatii kamppailua; mutta
sielun on antauduttava Jumalalle, ennen kuin se voi uudistua pyhyydessä…
Antautuessamme Jumalalle meidän on välttämättä luovuttava kaikesta, mikä erottaisi
meidät hänestä. Tästä syystä Vapahtaja sanoo: »Niin ei myös teistä yksikään, joka ei
luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni» (Luuk. 14: 33). On
luovuttava kaikesta, joka vieroittaa sydäntä Jumalasta. Mammona on monien
epäjumala. Rahanhimo, halu rikastua, on kultainen kahle, joka sitoo heidät saatanaan.
Toiset taas palvovat mainetta ja maallista kunniaa. Joidenkin epäjumalana on
itsekkään mukavuuden ja vastuuttomuuden leimaama elämä. Mutta nämä orjuuttavat
kahleet on murrettava. Emme voi kuulua puoliksi Herralle ja puoliksi maailmalle.
Emme ole Jumalan lapsia, ellemme ole Jumalan lapsia kokonaan.” TKL. s. 37
Kuuliaisuus, pyhitys ja rohkeus
4. Täydellisenä esimerkkinä kuuliaisuudesta, mitä Jeesus kertoo jokaiselle
kristitylle?
Joh. 12:25,26 Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä
tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua
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palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun
palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä.
”Jokainen hyvä sotilas on tarkka ja täsmällinen kuuliaisuudessa kapteenilleen.
Komentajan tahdon täytyy olla myös sotilaan tahto. Joskus sotilas voi olla yllättynyt
annetusta käskystä, mutta hänen ei tule pysähtyä vaatimaan syytä sille. Kun
kapteenin käsky on ristiriidassa sotilaan toiveen kanssa, tämän ei tule epäröidä ja
valittaa sanoen: 'En näe mitään järkeä tässä suunnitelmassa. Hän ei saa esittää
puolusteluja ja jättää työtään tekemättä. Sellaisia sotilaita ei hyväksyttäisi sopivina
maallisiin taisteluihin, ja vielä vähemmän heidät hyväksytään Kristuksen armeijaan.
Kun Kristus käskee, Hänen sotilaidensa täytyy totella epäröimättä. Heidän täytyy olla
uskollisia sotilaita, tai Hän ei voi hyväksyä heitä. Valinnan vapaus on annettu
jokaiselle sielulle, mutta kun ihminen on liittynyt armeijaan, häntä vaaditaan olemaan
yhtä järkähtämätön kuin teräs, tulkoon elämä tai kuolema.” Evangelism, 648.
5. Voiko ihminen odottaa korjaavansa runsaan sadon, jos hän kylvää vain
niukasti? Kuinka ihmisen tulisi toimia?
2. Kor. 9:6 Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka
runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää.
1. Kor. 15:58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina
innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.
Saarn. 11:6 Kylvä siemenesi aamulla äläkä hellitä kättäsi ehtoollakaan; sillä et
tiedä, tuoko onnistuu vai tämä vai onko kumpikin yhtä hyvä.
”Meidän täytyy murtaa yksipuolisuus uskonnollisesta työstä. Me teemme työtä
maailmassa, mutta me emme osoita riittävää tarmoa ja intoa. Jos me olisimme
enemmän tosissamme, ihmiset vakuuttuisivat meidän sanomamme totuudesta.
Meidän Jumalan hyväksi tekemämme palveluksen laimeus ja yksipuolisuus torjuvat
monia ylemmän luokan sieluja, joiden tarvii nähdä syvällistä, vakavaa, pyhitettyä
intoa.” Testimonies for the Church, vol. 6, p. 417; Christian Service, p. 230.
”Tosi pyhyys on kokonaista jumalanpalvelusta. Tämä on tosi kristillisen elämän ehto.
Kristus pyytää varauksetonta pyhittäytymistä ja jakamatonta palvelusta. Hän vaatii
sydämen, mielen, sielun ja voiman. Omaa minää ei sovi helliä. Joka elää itselleen, ei
ole kristitty.” KV. s. 28.
”Kukaan ei voi menestyä Jumalan työssä, ellei hänen koko sydämensä ole siinä
mukana ja ellei hän pidä kaikkea muuta roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ei
kukaan, joka pidättää jotakin itsellään, voi olla Kristuksen opetuslapsi, vielä
vähemmän Hänen työtoverinsa.” AT. s. 250.
Hyväsydämisyys, lempeys ja ystävällisyys
6. Kuinka kristitty toimii, kun hän puolustaa totuutta?
Jaak. 3:13,17,18 Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän
näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä… Mutta ylhäältä
tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä
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laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä
kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.
Kol. 3:12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita,
sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen,
pitkämielisyyteen,
”Hellä mielenlaatu, lempeä ja miellyttävä käytös voi pelastaa erehtyneen ja peittää
syntien paljouden. Kristuksen ilmeneminen luonteessasi vaikuttaa muuttavasti
jokaiseen, jonka kanssa olet tekemisissä. Anna Kristuksen ilmetä päivittäin itsessäsi,
niin hän ilmaisee sinun kauttasi sanansa luovan voiman - vaikutuksen joka on
lempeä, suostutteleva ja samalla niin mahtava, että se luo uudestaan muita sieluja
Herran, meidän Jumalamme, kuvan kaltaisiksi.” Vs. s. 138.
7. Kuinka kristitty sotilas voittaa esteet?
5. Moos, 31:6,8 Olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö älkääkä säikähtykö heitä, sillä
Herra, sinun Jumalasi, käy itse sinun kanssasi; hän ei jätä eikä hylkää sinua."… Ja
Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää
sinua; älä pelkää äläkä arkaile."
2. Sam. 22:29-31 Sillä sinä, Herra, olet minun lamppuni; Herra valaisee minun
pimeyteni. Sinun avullasi minä hyökkään rosvojoukkoa vastaan, Jumalani avulla
minä ryntään ylitse muurin. Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu.
Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat.
”Toivo ja rohkeus kuuluvat olennaisesti täydelliseen Jumalan palvelukseen. Ne ovat
uskon hedelmä. Epätoivo on synnillistä ja perusteetonta.” PK. s. 138.
”Heillä täytyy olla rohkeutta, tarmoa ja kestävyyttä. Raskaat ja mahdottomilta
näyttävät esteet ovat heidän tiellään, mutta Hänen armonsa avulla heidän tulee mennä
eteenpäin. Sensijaan, että surkuttelisivat vaikeuksia, heidät on kutsuttu voittamaan ne.
Heidän ei tule lannistua mistään, vaan heidän tulee toivoa kaikki. Määrättömän
rakkautensa kultaisilla ketjuilla Kristus on sitonut heidät Jumalan valtaistuimeen.
Hänen tarkoituksensa on, että voimakkain vaikutus maailmankaikkeudessa, joka
virtaa kaiken voiman Lähteestä, olisi heidän. Heillä tulee olla voima vastustaa pahaa,
voima, jota ei maa, ei kuolema eikä helvetti voi voittaa, voima, joka tekee heidät
kykeneviksi voittamaan, niinkuin Kristus voitti.” Gospel Workers, p. 39; Christian
Service, p. 235.
Lisätutkisteluksi
”Kristityn elämä on sodankäyntiä, jatkuvaa taistelua. Se on taistelua ja marssimista.
Mutta jokainen Kristukselle kuuliainen teko, jokainen itsensäkieltävä teko Hänen
asiansa hyväksi, jokainen kestetty koetus, jokainen kiusauksesta saavutettu voitto, on
askel eteenpäin lopullisen voiton kirkkauteen. Kun vaikeuden tulevat, niinkuin ne
tulevat, muista, että Jeesus on vierelläsi, valmiina auttamaan hädän tullen. Koetusten
kohtaaminen rohkeasti on osa kristityn sodankäyntiä, ja siitä sodasta koko taivas on
kiinnostunut. Kristus tietää, mitä kiusauksia sinä tulet kohtaamaan. Hän tietää, että
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kun ihminen ottaa vastaan totuuden, hänen tulee ottaa risti kannettavakseen, ja Hän
on valmis antamaan siihen tarvittavan avun… Sillä hetkellä, kun rukoilet apua, sinä
et ehkä tunne kaikkea iloa ja siunausta, mitä haluaisit tuntea, mutta jos uskot, että
Kristus kuulee pyyntösi ja vastaa siihen, saat Kristuksen rauhan.”
Christ
Triumphant, pp. 204, 205.
*****
13
Sapattina 29. syyskuuta 2018

Voitto Kristuksen kautta
Meidän pelastuksemme suuri Kapteeni on voittanut meidän hyväksemme, että mekin
voisimme Hänen kauttaan voittaa omaksi hyväksemme. Mutta Kristus ei pelasta
ketään vastoin hänen omaa valintaansa; Hän ei pakota ketään kuuliaisuuteen. Hän
antoi äärettömän uhrinsa, jotta he voisivat voittaa Hänen nimessään ja Hänen
vanhurskautensa luettaisiin heidän hyväkseen.” Test. for the Church, vol. 3, 457.
Voitto
1. Ollakseen voitokas, mikä on välttämätöntä kristitylle sotilaalle, joka on
puettuna Jumalan sota-asuun?
Ef. 6:18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika
Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien
pyhien puolesta;
Fil. 4:6,7 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella
ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on
kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne
Kristuksessa Jeesuksessa.
1. Joh. 5:4,5 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on
se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa
maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?
”Vain rukoillen valvomisen ja elävän uskon harjoittamisen kautta kristitty voi
säilyttää puhtautensa keskellä kiusauksia, joita Saatana tuo hänen eteensä. Mutta
'kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on
maailman voittanut, meidän uskomme.' 1. Joh. 5:4. Puhu jatkuvasti sydämellesi
uskon kieltä: 'Jeesus sanoi, että Hän ottaa minut vastaan, ja minä uskon Hänen
sanansa. Minä ylistän Häntä; minä kunnioitan Hänen nimeään.' Saatana on lähellä
sinua ehdottamassa, ettet tuntisi iloa. Vastaa hänelle: 'Minulla on kaikki, mistä voin
iloita, sillä olen Jumalan lapsi. Minä luotan Jeesukseen. Jumalan laki on minun
sydämessäni; minun askeleeni eivät horju.'” Ye Shall Receive Power, p. 360.
2. Kenen kautta luvattu voitto saavutetaan? Minkä ihanan näyn Herran
sanansaattaja näki?
1. Kor. 15:57 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän
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Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!
Ps. 118:15 Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa: Herran
oikea käsi tekee väkeviä tekoja.
Ps. 108:14 Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja; hän tallaa meidän
vihollisemme maahan.
”Näyssä näin kaksi sotajoukkoa, jotka kävivät hirvittävää taistelua. Toisen sotajoukon
kärjessä olevat liput oli varustettu maailman tunnuksin; toisen johdossa oli Prinssi
Immanuelin vereen kastettu lippu. Lippu toisensa jälkeen jätettiin lojumaan pölyyn,
kun osasto toisensa jälkeen siirtyi Herran sotajoukosta vihollisen puolelle ja kun
sukukunta toisensa jälkeen liittyi vihollisen riveistä käskyjä noudattavaan Jumalan
kansaan. Keskitaivaalla lentävä enkeli pani Immanuelin lipun moniin käsiin väkevän
sotapäällikön huutaessa kovalla äänellä: 'Astukaa rintamaan. Ne jotka ovat kuuliaiset
Jumalan käskyille ja Kristuksen todistukselle, tehkööt nyt päätöksensä. Lähtekää pois
heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan
teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni.
Kaikki ne, jotka haluavat, tulkoot Herran avuksi, Herran avuksi sankarien
joukkoon.'… Pelastuksemme Päämies johti taistelua ja toimitti apua sotilailleen.
Hänen voimansa ilmeni väkevänä ja rohkaisi heitä etenemään taistellen porteille asti.
Hän opetti heille peljättäviä tekoja vanhurskaudessa johtaessaan heitä eteenpäin askel
askeleelta, valloituksesta valloitukseen.” Ta.3, s. 217.
Lupauksia voittajille
3. Mihin ansioihin kristitty sotilas vetoaa – omiinsa, vai Kristuksen
vanhurskauteen?
Ilm. 12:11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan
kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.
Ef. 2:4-9 mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla
hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme,
eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - ja yhdessä hänen kanssaan
herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa
Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista
runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te
olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen
kautta, ettei kukaan kerskaisi.
”Se, joka yrittää saavuttaa taivaan omilla töillään noudattaen lakia, yrittää
mahdotonta. Ihmistä ei voida pelastaa ilman kuuliaisuutta, mutta hänen tekojensa ei
tule olla hänen omiaan; Kristuksen tulisi tehdä työtä hänessä sekä tahtomiseen että
tekemiseen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi… Kaikki, mitä ihminen voi tehdä
ilman Kristusta, on vain itsekkyyden ja synnin saastuttamaa; mutta uskon kautta
aikaansaatu on Jumalalle mieluista. Kun pyrimme saavuttamaan taivaan Kristuksen
ansioiden kautta, sielu edistyy. Katsoen Jeesukseen, uskomme Alkajaan ja
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Täydelliseksi tekijään, saamme kulkea voimasta voimaan, voitosta voittoon, sillä
Kristuksen kautta Jumalan armo on saanut aikaan meidän täydellisen
pelastuksemme.” God’s Amazing Grace, p. 177.
”Meidän tulisi ymmärtää omassa sielussamme, että kaikki meidän ponnistelumme
itsessämme ovat arvottomia; sillä vain Voittajan nimessä ja voimassa meistä voi tulla
voittajia.” Ye Shall Receive Power, p. 369.
4. Mihin voittajat puetaan? Minkä ihanan lupauksen Jeesus antaa heille?
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.
Matt. 10:32 Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin
tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.
”Voittajat puetaan Kristuksen vanhurskauden valkeisiin vaatteisiin; ja Hänestä on
kirjoitettu: 'enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet
omakseni Isäni ja hänen enkeliensä edessä'. Oi, mikä etuoikeus onkaan olla voittaja,
ja että meillä on Vapahtaja itse esittämässä meidän nimemme Isän edessä! Ja kun
meidät voittajina puetaan valkeisiin vaatteisiin, Herra tunnistaa meidän
uskollisuutemme samaksi kuin varhaisseurakunnan aikana. Hän tunnistaa 'Sardeessa
muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan' (Ilm.3:4) ja me
saamme käyskennellä Hänen kanssaan valkeissa vaatteissa, sillä Hänen
sovitusuhrinsa kautta meidät lasketaan siihen arvollisiksi.” Ye Shall Receive P. p. 364.
Heidän palkkansa
5. Minne voittajat pannaan istumaan? Minkä voitonmerkin ja kuninkaallisen
kunniamerkin Jeesus antaa heille?
Ilm. 3:21,12 Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin
minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa… Joka
voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde
sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen,
sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman
uuden nimeni.
Ilm. 15:2 Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka
olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä
lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet.
Ilm. 7:9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut
lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne
seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin
vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,
”Ennen kuin astutaan sisään Jumalan kaupunkiin Vapahtaja antaa seuraajilleen voiton
tunnukset ja heidän kuninkaallisen asemansa arvomerkit. Kirkastetut pyhät
järjestetään neliönmuotoisiin piireihin Kuninkaansa ympärille, jonka majesteettinen
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hahmo kohoaa pyhien ja enkelien yläpuolelle ja jonka kasvot säteilevät sydämellistä
rakkautta heitä kohtaan. Jokainen katse pelastettujen lukemattomassa joukossa on
kiinnitetty häneen; jokainen silmä katselee hänen kirkkauttaan, joka kerran oli »niin
runneltu», että »hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo». Jeesus asettaa oikealla
kädellään voittajien päähän kirkkauden kruunun. Jokainen pyhä saa kruunun, jossa
on hänen oma uusi nimensä (Ilm. 2:17) ja kirjoitus: »Herralle pyhitetty.» Jokaiselle
annetaan voittajan palmu ja välkkyvä harppu. Kun sitten johtavat enkelit antavat
äänen, niin kaikkien kädet koskettelevat taitavasti harpun kieliä, saaden aikaan
ihastuttavaa soitantoa, täyteläisin sointuvin sävelin. Sanomaton ihastus valtaa
jokaisen sydämen, ja jokainen ääni yhtyy sydämestä kohoavaan ylistykseen:
»Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja
tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja
voima aina ja iankaikkisesti.» Ilm. 1:5,6 ” ST. s. 625.
6. Kun suuri ahdistus on päättynyt, minkä tervetuliaistoivotuksen ylösnousseet
Kristuksessa kuolleet ja elävät pyhät saavat taivaan saleihin?
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.
”Sinä päivänä lunastetut loistavat Isän ja Pojan kirkkaudessa. Enkelit toivottavat
Kuninkaan ja Hänen voittosaaliinsa tervetulleeksi kosketellen kultaisia harppujaan…
Voittolaulu kaikuu täyttäen koko taivaan. Kristus on voittanut. Hän astuu taivaan
saleihin lunastettujensa seurassa, todistaen siitä, että Hänen kärsimyksen- ja
uhrauksentäyteinen tehtävänsä ei ollut turha… Meillä voi olla näkemys
tulevaisuudesta, taivaan autuudesta. Raamatussa on ilmoitettu näkyjä tulevasta
kirkkaudesta, Jumalan käden piirtämiä kuvia, ja ne ovat rakkaita Hänen
seurakunnalleen. Uskon kautta voimme seistä ikuisen kaupungin kynnyksellä ja
kuulla ihanan tervetuliaistoivotuksen, joka annetaan niille, jotka tekevät tässä
elämässä yhteistyötä Kristuksen kanssa, pitäen kunnia-asiana saada kärsiä Hänen
asiansa tähden. Kun sanat 'Tulkaa, minun Isäni siunatut', on lausuttu, he heittävät
kruununsa Lunastajan jalkojen juureen, huudahtaen: 'Karitsa, joka on teurastettu, on
arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja
kirkkauden ja ylistyksen… Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja
kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!" God’s Amazing Grace pp. 355, 349
Voiton laulu
7. Millaista voitokasta näkyä Patmoksen profeetta kuvailee?
Ilm. 15:2,3 Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka
olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä
lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen,
Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat
sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi,
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sinä kansojen kuningas.
”Mikä ylläpiti Jumalan Poikaa Hänen vaivanalaisen ja uhrauksentäyteisen elämänsä
aikana? Hän näki sielunsa vaivan tuloksen ja oli ravittu. Katsoen ikuisuuteen, Hän
näki niiden onnen, jotka Hänen nöyryytyksensä kautta saivat anteeksiannon ja
iankaikkisen elämän. Hänen korvansa kuuli lunastettujen huudon. Hän kuuli
valittujen laulavan Mooseksen ja Karitsan laulua.” God’s Amazing Grace, p. 349.
”Millainen laulu se tuleekaan olemaan, kun Herran valitut kohtaavat pyhän
kaupungin portilla, joka on avattu kiiltävillä saranoillaan, ja kansat, jotka ovat
pitäneet Hänen sanansa – Hänen käskynsä – astuvat kaupunkiin, voittajan kruunu on
pantu heidän päähänsä ja kultaiset harput heidän käsiinsä! Koko taivaan täyttää
täyteläinen musiikki ja Karitsan ylistyslaulut. Pelastettu, ikuisesti pelastettu,
kirkkauden valtakuntaan! Saada samankaltainen elämä kuin Jumalalla – se on
palkka.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 982.
Lisätutkisteluksi
”Olemme matkalla kotiin. Hän, joka rakasti meitä niin suuresti, että kuoli meidän
tähtemme, on rakentanut meille kaupungin. Uusi Jerusalem on meidän
lepopaikkamme. Jumalan kaupungissa ei ole murhetta. Enää ei kuulu valitushuutoa,
ei murskaantuneiden toiveiden ja tukahdettujen tunteiden surulaulua. Pian
alakuloisuuden vaippa vaihtuu hääpukuun. Pian saamme olla todistamassa
Kuninkaamme kruunajaisia. Ne, joiden elämä on kätketty Kristuksen kanssa, ne,
jotka täällä maan päällä ovat taistelleet hyvän uskontaistelun, loistavat Lunastajan
kirkastamina Jumalan valtakunnassa.” KI. s. 514,515.
”Kiittäkäämme Jumalaa sydämellä, sielulla ja äänellä; ja oppikaamme lähestymään
Häntä kuin avoimen oven kautta, uskoen, että voimme vapaasti tulla pyyntöjemme
kanssa, ja että Hän kuulee ja vastaa. Elävän uskon kautta Hänen auttavaan voimaansa
me saamme voimaa taistella Herran taisteluita vakuuttuneina voitosta.” Ye Shall
Receive Power, p. 364.
*****
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