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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
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. 1.
Joh. 5:3, 4.
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Raamatun elämäkertoja
Raamatun esittämät elämänkerrat ovat luotettavia kuvauksia
todellisista henkilöistä. Sukupolvesta toiseen Aadamin päivistä aina
apostolien aikaan asti meillä on selvä ja koruton kuvaus tositapahtumista
ja todellisten henkilöiden todenperäisistä kokemuksista. Monet ovat
ihmetelleet sitä, että innoitettu historia kuvatessaan hyviä ihmisiä esittää
heistä sellaisia tosiasioita, jotka tahraavat heidän mainettaan. Epäuskoiset
käyttävät suurta mielihyvää tuntien heidän syntejään hyväkseen ja
saattavat heidät naurunalaisiksi. Innoitetut kirjoittajat eivät esittäneet
valheita estääkseen kuvauksia inhimillisistä heikkouksista ja virheistä
synkentämästä pyhän historian lehtiä. Jumalan kynämiehet kirjoittivat
asiat muistiin Pyhän Hengen sanelemina pystymättä itse valvomaan
työtään. He kirjoittivat kirjaimellisen totuuden paljastaen suoria ja
epämieluisiakin tosiasioita, minkä vuoksi rajallinen ymmärryksemme ei
täysin käsitä sitä.
Mutta juuri tämä on parhaimpia todisteita Raamatun luotettavuudesta,
ettei sen tosiasioita ole kaunisteltu eikä ihmisten raskauttavimpiakaan
syntejä salattu. Monet sanovat, että on helppo kuvata tavallisen ihmisen
elämän vaiheita. Mutta on todistettu tosiasia, että puolueettoman
kuvauksen esittäminen aikalaisistaan on inhimillisesti mahdotonta, ja että
on melkein yhtä vaikeaa, poikkeamatta tarkasta totuudesta, elämäkerran
esittäminen kenestä tahansa, jonka elämän vaiheisiin olemme saaneet
tutustua. Ihmismieli on niin taipuvainen kallistumaan ennakkoluuloihin,
että on melkein mahdotonta esittää asiaa puolueettomasti. Joko kuvataan
henkilön virheet räikeän silmäänpistävästi tai hänen hyvät puolensa
tahrattoman loistavasti, sen mukaan kuin kirjoittaja ennakkokäsityksineen
on hänen puolellaan tai häntä vastaan. Oli historian kirjoittaja päättänyt
olla miten puolueeton tahansa, ovat kuitenkin kaikki arvostelijat samaa
mieltä siitä, että on hyvin vaikea olla täysin puolueeton.
Mutta jumalallinen voitelu, joka on noussut ihmisen heikkouksien
yläpuolelle, esittää suoran ja koruttoman totuuden. Miten monia
elämäkertoja onkaan kirjoitettu virheettömistä kristityistä, jotka
jokapäiväisessä kotielämässään ja seurakunnan piirissä ovat loistaneet
tahrattoman hurskauden esikuvina. Yksikään tahra ei turmellut heidän
pyhyytensä kauneutta, eikä ainoatakaan virhettä mainittu heistä
muistuttamaan meitä siitä, että hekin olivat vain tavallista tomua ja
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ihmiskunnan tavallisten kiusausten alaisia. Mutta jos innoitettu kynä olisi
kirjoittanut heidän elämäkertansa, miten toisenlaisia he olisivatkaan
olleet. Heissä olisi ilmennyt inhimillisiä heikkouksia, taisteluja
itsekkyyden, kiihkoilun ja ylpeyden kanssa, kenties salaisia syntejä ja
alituista taistelua hengen ja lihan välillä.
Ihmisten yksityiset päiväkirjatkaan eivät paljasta kirjoittajan synnillisiä
tekoja. Toisinaan taistelut pahan kanssa on merkitty muistiin, mutta
tavallisesti vain silloin kun hyvä on saanut voiton. Ne saattavat sisältää
tarkkoja merkintöjä ylistettävistä teoista ja jaloista pyrkimyksistä, siinäkin
tapauksessa, että kirjoittaja on rehellisesti päättänyt pitää päiväkirjaa
elämästään uskollisesti. Inhimillisesti meidän on melkein mahdotonta
paljastaa virheitämme ystäviemme mahdollista tarkastusta varten.
Jos hyvä Raamattumme olisi innoittamattomien henkilöitten
kirjoittama, se olisi aivan toisenlainen, ja sen tutkiminen masentaisi
erehtyväisiä kuolevaisia, jotka saavat taistella luonnollisia heikkouksia ja
kavalan vihollisen kiusauksia vastaan. Mutta nykyisessä asussaan se
esittää meille oikeita kuvauksia Raamatun historian huomattavien
henkilöitten hengellisistä kokemuksista. Jumalan suosiota saaneet ihmiset,
joille Hän oli uskonut tärkeitä vastuunalaisia tehtäviä, joutuivat joskus
kiusausten valtaan ja tekivät syntiä, aivan samalla tavalla kuin me näinä
päivinä kilvoittelemme, horjumme ja usein hairahdumme. Mutta meidän
on rohkaisevaa tietää alakuloisuudessamme, että he Jumalan armon avulla
saattoivat saada uusia voimia noustakseen uudelleen pahan luonteensa
yläpuolelle. Kun muistamme sen, voimme itse uudelleen ryhtyä
taisteluun.
Israelin kokemukset varoituksena meille
Muinaisten israelilaisten napiseminen ja kapinallinen tyytymättömyys,
heidän hyväkseen suoritetut valtavat ihmeteot sekä rangaistukset heidän
epäjumalanpalveluksestaan ja kiittämättömyydestään on kirjoitettu
muistiin meidän hyödyksemme. Muinaisen Israelin esikuva on annettu
varoitukseksi Jumalan lapsille tänä aikana, jotta he nyt voisivat karttaa
epäuskoa ja paeta Hänen vihaansa. Jos heprealaisten jumalattomuus olisi
jätetty pois pyhistä kirjoituksista, ja ainoastaan heidän hyvät puolensa
olisi merkitty muistiin, ei heidän historiansa pystyisi opettamaan meitä
siitä, mitä se nyt opettaa.
Epäuskoiset ja syntiin mielistyneet puolustavat rikoksiaan vetoamalla
niiden miesten jumalattomuuteen, joille Jumala muinaisina päivinä uskoi
vastuunalaisia tehtäviä. He päättelivät, että koska nuo miehet lankesivat
kiusaukseen ja syntiin, ei ole ihme, että hekin syyllistyvät vääryyteen
Sapatin Vartija

4

Marras-Joulkuu 2010

antaen toisten ymmärtää, etteivät he loppujen lopuksi niin pahoja olekaan,
koska heillä on edessään niin mainioita esimerkkejä jumalattomuudesta.
Vanhurskauden periaatteet vaativat luotettavaa kuvausta tosiasioista
kaikkien niiden hyödyksi, jotka joskus tulevat lukemaan Pyhää Kirjaa.
Tässä näemme todisteita jumalallisesta viisaudesta. Meiltä vaaditaan
kuuliaisuutta Jumalan käskyille, eikä meille ole kerrottu ainoastaan
rangaistus tottelemattomuudesta, vaan myös kuvaus Aadamin ja Eevan
olosta paratiisissa ja tottelemattomuuden ikävät seuraukset varoitukseksi
ja hyödyksi meille. Kuvaus on täydellinen ja tarkka.
Eedenissä ihmisille annettu laki on kirjoitettu muistiin yhdessä
rangaistuksen kanssa, joka seuraa siinä tapauksessa, että he ovat
tottelemattomat. Sitten seuraa kertomus kiusauksesta, lankeemuksesta ja
hairahtuneille esivanhemmillemme määrätty rangaistus. Heidän
menettelynsä on annettu meille varoitukseksi tottelemattomuudesta, jotta
vakuuttuisimme siitä, että synnin palkka on kuolema ja ettei Jumalan
kostava oikeus milloinkaan petä, vaan että Hän aina vaatii luoduiltaan
käskyjensä tarkkaa noudattamista. Miten täsmällinen olikaan Siinailta
julistettuun lakiin liitetty rangaistus ja miten varma lain rikkomista
seurannut palkka sekä todisteet muistiin merkityistä tapauksista!
Uskollisena tehtävälleen innoitettu sana kertoo meille, mitkä synnit
voittivat Nooan, Lootin, Mooseksen, Aabrahamin, Daavidin ja Salomonin,
ja miten Eliankin rohkeus petti ankarassa koetuksessa ja kiusauksessa.
Joonan tottelemattomuus ja Israelin epäjumalanpalvelus on tarkoin
kirjoitettu muistiin. Pyhä Henki, joka poistaa ihmissydäntä peittävän
verhon, paljastaa kaiken - miten Pietari kielsi Kristuksen, kuinka Paava1in
ja Barnabaan välillä käytiin ankaraa taistelua ja miten profeetoissa ja
apostoleissakin oli puutteita ja heikkouksia. Raamattu käsittelee
uskovaisten elämän vaiheita heidän kaikkine virheineen ja
mielettömyyksineen opetukseksi vastaisille sukupolville. Jos he olisivat
olleet vailla heikkouksia, he olisivat olleet yli-ihmisiä, niin että
synnillinen luontomme olisi epäröinyt niin korkean tason tavoittelemista.
Mutta kun näemme heidän taistelunsa ja lankeemuksensa ja miten he
saivat uutta rohkeutta ja voiton Jumalan armon avulla, se antaa myös
meille rohkeutta, ja saa meidät tunkeutumaan turmeltuneen luonteemme
asettamien esteiden lävitse.
Jumala on aina tunnollisesti rangaissut rikkomuksia. Hän lähetti
profeettojaan varoittamaan syyllisiä ja ilmoittamaan heidän syntinsä sekä
julistamaan rangaistustuomion heille. Niiden, jotka kyselevät, miksi
Jumalan sana paljastaa kansansa synnit niin huomiota herättävästi
pilkkaajien naurun ja pyhien valituksen aiheiksi, tulee käsittää, että tämä
Sapatin vartija

5

Marras-Joulukuu 2010

kaikki on kirjoitettu heille opiksi, jotta he karttaisivat näitä paheita ja
jäljittelisivät ainoastaan Jumalaa palvelevien vanhurskautta.
Me tarvitsemme juuri sellaisia opetuksia, joita Raamattu meille antaa,
sillä synnin ilmaantumisen yhteydessä on myös esitetty rangaistus siitä.
Syyllisten suru ja katumus ja synninsairaan sielun tuskanhuudot
kantautuvat korviimme menneiltä ajoilta esittäen, että ihminen silloin,
niin kuin nytkin, on ollut Jumalan anteeksi antavan armon tarpeessa. Se
opettaa meille, että samalla kun Hän rankaisee syntiä, Hän säälii ja antaa
anteeksi katuville, jotka tekevät parannuksen.
Jumala on kaitselmuksessaan nähnyt hyväksi opettaa ja varoittaa
kansaansa monella eri tavalla. Hän on tehnyt tahtonsa heille tunnetuksi
selvällä käskyllä, Pyhän Raamatun kirjoituksilla ja profetian hengen
opetuksilla. Minun tehtävänäni on ollut puhua suoraan Jumalan kansan
virheistä ja hairahduksista. Vaikka joittenkin synnit on tuotu
päivänvaloon, ei sen tarvitse osoittaa sitä, että nämä olisivat pahemmat
Herran edessä kuin monet muut, joiden heikkouksia ei ole kirjoitettu
muistiin. Mutta niille on näytetty, ettei työni valitseminen ole omassa
vallassani, vaan että minun tulee nöyrästi totella Jumalan tahtoa.
Kristittyjen elämässä ilmenevät erehdykset ja vääryydet on merkitty
muistiin opetukseksi niille, jotka ovat taipuvaiset lankeamaan samoihin
kiusauksiin. Toisten kokemukset palvelevat merkkivaloina varoittaen
toisia vaarallisista kareista.
Siten on ilmoitettu saatanan ansat ja petokset sekä kristillisen luonteen
täydelliseksi saattamisen tärkeys ja välikappaleet, joiden avulla se on
saavutettavissa. Siten Jumala osoittaa, mitä meidän tulee tehdä
voidaksemme saada Hänen siunauksensa. Monilla on taipumus päästää
kapinalliset tunteensa valtaan, jos heidän helmasynneistään nuhdellaan.
Tämä sukupolvi ajattelee: ’Puhukaa meille mieluisia.’ Jos. 30:10. Mutta
profetian henki puhuu ainoastaan totuutta. Laittomuus rehottaa ja monen
rakkaus, jotka sanovat seuraavansa Kristusta, kylmenee. He eivät huomaa
oman sydämensä jumalattomuutta eivätkä tunne heikkoa ja avutonta
tilaansa Jumala armossaan poistaa verhon ja osoittaa heille, että tämän
kaiken ylläpuolella on silmä, joka huomaa heidän salatun syyllisyytensä ja
heidän tekojensa vaikuttimet.
Kansan suosiossa olevien kirkkojen syntejä peitellään. Monet niiden
jäsenistä elävät mitä julkeimmissa paheissa ja ovat vaipuneet
jumalattomuuteen. Babylon on langennut, ja se on tullut kaikkien
saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi! Mitä inhottavimpia syntejä
suositaan kristillisyyden kaavun alla. Monet julistavat, että Jumalan laki
on poistettu, ja he elävät todellakin tämän uskonsa mukaan. Jos ei ole
lakia, niin ei ole rikkomustakaan, eikä sen vuoksi mitään syntiäkään,
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koska synti on lain rikkomista.
Lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan, ja se kapinoi Hänen
tahtoaan vastaan. Kun se luopuu kuuliaisuuden ikeestä, se vaipuu
huomaamatta laittomuuteen ja rikollisuuteen. Laittomuus rehottaa
niidenkin keskuudessa, jotka ylevästi puhuvat puhtaasta ja täydellisestä
uskonnonvapaudesta. Heidän vaelluksensa on inhottava Jumalasta, ja he
ovat sielunvihollisen työtovereita. Ilmoitetun totuuden valo on verhottu
heiltä, ja Pyhyyden kauneudesta heidän käsityksensä on varsin vajava.
On hämmästyttävää nähdä, miten hataralle pohjalle monet rakentavat
taivastoivonsa! He parjaavat Kaikkivaltiaan lakia ikään kuin tahtoisivat
panna Jumalan viralta ja tehdä Hänen sanansa tyhjäksi. Ei Saatanakaan
kaiken sen tiedon perusteella, mikä hänellä on Jumalan laista, rohkenisi
puhua sellaista, mitä jotkut lakia vihaavat saarnaajat esittävät
saarnatuolista. Siitä huolimatta hän iloitsee heidän jumalanpilkastaan.
Minulle on näytetty, mikä ihminen on ilman tietoa Jumalan tahdosta.
Hänen elämänsä on täynnä rikollisuutta ja jumalattomuutta. Mutta kun
Jumalan Henki paljastaa hänelle lain täydellisen merkityksen, mikä suuri
muutos tapahtuukaan silloin hänen sydämessään! Belsassarin tavoin hän
lukee täydellä ymmärryksellään Kaikkivaltiaan käden kirjoittamat sanat,
niin että syyllisyyden tunto valtaa hänen sielunsa. Jumalan sanan
uhkaukset hätkähdyttävät hänet horroksestaan ja saavat hänet anomaan
armoa Jeesuksen nimessä. Sellaiseen nöyrään pyyntöön Jumala aina
mielellään vastaa. Hän ei milloinkaan lähetä luotaan katuvaa sielua ilman
lohdutusta.
Herra on nähnyt hyväksi esittää minulle kansansa tarpeet ja virheet.
Vaikka se on tuottanut minulle tuskaa, olen kuitenkin uskollisesti
osoittanut rikkojille heidän virheensä sekä keinot, joilla he voivat
vapautua niistä sen mukaan kuin Jumalan Henki on sanellut asian minulle.
Se on monissa tapauksissa saanut panettelevan kielen liikkeelle niissä,
joiden puolesta olen tehnyt työtä ja kärsinyt, ja saanut heidät katkerasti
nousemaan minua vastaan. Mutta minä en ole heidän tähtensä luopunut
tehtävästäni. Jumala on uskonut minulle työni, ja Hänen ylläpitävän
voimansa tukemana olen suorittanut ne tuskalliset tehtävät, jotka Hän on
antanut minulle. Siten Jumalan Henki on julistanut varoituksia ja
tuomioita silti pidättämättä myöskään armon suloista lupausta.
Jos Jumalan lapset käsittäisivät Hänen menettelynsä heitä kohtaan ja
vastaanottaisivat Hänen opetuksensa, he löytäisivät suoran tien ja valon
ohjaamaan heidät pimeyden ja masennuksen lävitse. Daavid oppi viisautta
Jumalan menettelystä häntä kohtaan ja alistui nöyrästi Korkeimman
kuritukseen. Profeetta Naatanin esittämä tarkka kuvaus hänen todellisesta
tilastaan paljasti hänelle hänen syntinsä ja auttoi häntä luopumaan niistä.
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Hän alistui vastaanottamaan neuvoja ja nöyrtyi Jumalan edessä. Hän
huudahti: »Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun.» Ps. 19:7.
Ei mitään aihetta epätoivoon
Katuvilla syntisillä ei ole mitään aihetta epätoivoon sen vuoksi, että
heitä on muistutettu heidän rikkomuksistaan ja varoitettu vaarastaan. Juuri
nämä ponnistukset heidän hyväkseen osoittavat, miten paljon Jumala
rakastaa heitä ja tahtoo pelastaa heidät. Heidän tulee vain seurata Hänen
neuvojaan ja tehdä Hänen tahtonsa periäkseen iankaikkisen elämän.
Jumala asettaa erehtyvien lastensa synnit heidän eteensä, jotta he saisivat
katsella niitä jumalallisen totuuden valaisemina ja nähdä, kuinka suuria ja
inhottavia ne todellisuudessa ovat. Sen jälkeen he ovat velvolliset
luopumaan niistä ikiajoiksi.

Jumala on meidän päivinämme yhtä voimallinen pelastamaan synnistä
kuin Hän oli patriarkkojen, Daavidin, profeettojen ja apostolien päivinä.
Monien Jumalan sanaan kirjoitettujen tapauksien siitä, miten Jumala on
vapauttanut kansansa heidän synneistään, tulisi tehdä meidän päiviemme
kristityt innokkaiksi vastaanottamaan jumalallista opetusta ja palaviksi
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saattamaan luonteensa täydelliseksi, niin että se kestää tutkivan tuomion
läpikotaisen tarkastuksen.
Raamatun historia tukee nääntyvää sydäntä Jumalan armon toivolla.
Meidän ei tarvitse antautua epätoivoon, kun näemme, miten toiset ovat
taistelleet samoissa vaikeuksissa kuin mekin ja langenneet kiusauksiin
niin kuin mekin ja silti nousseet siitä ja saaneet siunauksen Jumalalta.
Innoitetut sanat lohduttavat ja rohkaisevat erehtyviä sieluja. Siitä
huolimatta, että patriarkat ja apostolit olivat alttiit inhimillisille
heikkouksille, saivat he kuitenkin uskon kautta hyvän tunnustuksen,
taistelivat taistelunsa Jumalan voimassa ja saivat ihanan voiton. Niin
mekin voimme turvautua sovitusuhrin ansioon ja voittaa Jeesuksen
nimessä. Ihmiskunta on ollut inhimillinen koko maailmassa aina Aadamin
päivistä nykyaikaan asti, ja Jumalan rakkaus on kautta aikojen ollut
vertaansa vailla.
Ta. I, 413, 420.

Vierailu Israelissa
Intiasta tiemme johdatti meidät Israeliin. Israel kehittyi länsimaiden
avulla ja suoran Kreikan avulla tulla hyvinvointi valtioksi ja tarjoaa
kaikkialla maailmassa oleville juutalaisille uuden kotimaan.
Valtio perustettiin 14. toukokuutta 1948 riippumattomasta neuvostosta.
Maan pinta-ala on 20 000 neliökilometriä. Sen reliefi on muuttuva ja on
välimeren ilmasto. Sen maantieteellisen tilanteen perusteella kasvillisuus
on hyvin suuri. Ilmasto on sopiva maanviljelyyn, viljellä tupakkaa,
oliiveja, viinitarhoja, siemen- ja kivihedelmiä.
Vuonna 1948 Israelissa oli 879, 000 asukasta, sen jälkeen maanväestö
kasvoi vuosikeskiarvon mukaan 16,25%.
Erilaisten väestö ryhmien keskellä tärkein on juutalaisten, joista suurin
osa on arabeja, jotka vuonna 1947/1948 lähtivät pois maasta.
Israel on maahanmuutonmaa. Valtion olemassaolon ensimmäisinä 20
vuoden aikana sen väestö kasvoi 65000 kahteen miljoonaan 745 000,
kaksi neljännestä kasvusta on maahanmuuttajia, mukaan luettuna Irakin,
Libyan ja Bulgarian juutalaisia.
Varatuilla seuduilla asuu melkein miljoona arabialaista, eli 600 000
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Juudeassa ja Samariassa ja 366 000 Kazan kaistalla ja Pohjois-Siinailla.
Nimi Juutalainen tulee heimon nimistä. Israelinjuutalaisten uskonnon
säätiö on Mooses. Viikon sapatti pidetään pyhänä. Se alkaa perjantaina, 45
minuutteja ennen kuin pimeys tulee ja se otetaan vastaan runsailla
rukouksilla ja jumalanpalvelus menoilla.
Luonteenuomaisesti Israelin yhteiskunnalle on maatalous josta 11%
koko kansasta osuuskunnat elää. Kaikkein eniten tutuimmat ovat
Kibbutsit,
yhteensä
230
asutusalueita
kuudestakymmenestä
kahteentuhanteen asukasta yhdellä alueella, joissa ei ole omia tontteja,
taloja ja työkaluja. Asukkaat saavat pitää taloja, saavat ruokaa, vaatteita,
palveluja ja samalla taskurahaa. Monet johtavat poliitikot, sotaväki ja
tiedemiehet tulevat kibbutseista.
Lentokone laskeutui Tel Avivissa ja sieltä bussilla menimme
Jerusalemiin. Vajaa kaksi tuntia ja tulimme kaipauksen unelmoituun
kaupunkiin. Matkalla jo suurella innolla yritin käsittää ja omaksua
kaikkea.
Kristitty ja sanansaattaja Kristuksen puolesta kaipaa käydä Jeesuksen
syntymäpaikalla, Rakelin haudalla, Morian vuorilla, missä Aabrahamin
piti uhrata hänen 20 vuotias poikansa. Aabraham kuuli äänen taivaasta,
joka sanoi hänelle: “"Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene
Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä
sinulle sanon." Varhain seuraavana aamuna Aabraham satuloi aasinsa ja
otti mukaansa kaksi palvelijaansa sekä poikansa Iisakin, ja halottuaan
polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli
hänelle sanonut… Ja Aabraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa
Iisakin selkään; itse hän otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat
molemmat yhdessä… Ja Aabraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen
teurastaakseen poikansa.” 1. Moos. 22:2, 3, 6, 10.
Aabraham oli säästetty sydämen särkyvästä uhrista, mutta taivaallinen
Isä ei. Jumala oli valmis. Jumala oli valmis antamaan poikansa
kuolemaan.
Seisoen oliivienvuorella katsoin Jerusalemia alas; siinä tuli muistiin
Jumalan Pojan ja meidän Vapahtajamme sanat: “Ja kun hän istui
Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano
meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman
lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei
kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen
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Kristus', ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja
sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua,
mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja
valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee
monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät
annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen
vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he
antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää
profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus
pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy
loppuun asti, se pelastuu.” Matt. 24:3-13.
Konkordanssiraamattu kääntää Matt. 24:12, 13 niin “Ja siksi, että
laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee, mutta joka kestää
loppuun asti, se pelastuu.”
“Myös monia vääriä profeettoja esiintyy ja eksyttävät monta; ja koska
laittomuus pääsee valtaan, monien rakkaus kylmenee; kuitenkin, se joka
kestää loppuun asti, se pelastuu” Matt. 24:11-13. Mengen käännös.
“Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa
maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” Matt.
24:14.
“Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit,
eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä,
niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä
päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina
siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennen kuin
vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan
tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja
toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan
talteen, ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä
teidän Herranne tulee.” Matt. 24:35-42.
Katselin Temppelin paikkaa, muuria ja kultaista porttia. Siinä
Vapahtajan ja profeettojen sanat tuli muistiin: “Jerusalem, Jerusalem, sinä,
joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka
usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa
poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.” Matt. 23:37.
Temppelin paikka - Jumalanpalveluksen keskikohta - 40 vuotta
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myöhemmin oli tuhottu maan tasalle roomalaisten toimesta. Nykyisin
Jumalalle vihityllä paikalla on Omar moskeija ja Al-Aqsa - moskeija.
Israelin valtio halusi rakentaa sinne temppelin, mutta he eivät uskaltaneet,
hävittää Omar-moskeijaa, koska silloin muslimit nousisivat hävittämään
juutalaisia. Tämä aiheuttaisi jälleen maailmanpalon. Islam uskoo, että
uskonnon perustaja Omar-moskeijasta on nousut taivaaseen. Juutalainen
poliisi valvoo tarkasti, että näitä pyhäköitä ei hävitetä.
Profeetta Hesekiel, joka eli vuosisatoja ennen Kristuksen syntymää sai
ilmestyksen (Hes. 44:2) että portti, jonka kautta Jeesuksen piti tulla
Jerusalemiin “Hoosianna” riemuhuudolla, sen jälkeen pysyy suljettuna. Ja
tähän päivään saakka historia todistaa tämän ennustuksen toteutumista,
vaikka israelilaiset arabien voittonsa jälkeen, olisivat voineet avata
portin. Muslimit tekivät portin taakse hautausmaan, vakuuttuneina, että
Jeesus Hänen tulemuksessaan ei menisi kuolleiden kentän läpi.
Itkumuuri, jolle uskovat juutalaiset rukoilevat on Jumalan ennustuksen
ihmeellinen toteutuminen. Mitä Jumala on ennustanut profeettojensa
kautta, tähän asti kirjaimellisesti on toteutunut, ja tulevaisuudessa tulee
toteutumaan myös.
Jeesuksen seuraajalle on todella hyvin tärkeää ja vaikuttavaa
Kalvarionvuori, jolla Jumalan Pojan ristinnaulitseminen tapahtui.
Öljynmäeltä viimeisen katseeni jälkeen Kidronin laaksoon - kultaisen
porttiin, via Dolorosaan ja Golgataan, ajattelin Vapahtajan
kärsimyshistoriaa.
Jeesus yritti valmistaa opetuslapsensa Öljymäellä yleismaailmallista
tapahtumaa varten. Hänen syntymänsä, lapsuutensa, lähetystehtävänsä,
kaikki oli elämän kovuuksia. Mutta Hän kävi kaikki nämä läpi. Vastustaja,
saatana, vanha käärme, yritti masentaa Jumalan Poikaa, tuhota Hänet, ja
hävittää Jumalan pelastussuunnitelma. Jatkuu…
Siegmund Gutknecht

Hedelmällisyyden salaisuus
1. Moos. 49:22
Jaakobin pojat tulevat yhteen viimeisen kerran isänsä kuolinvuoteen
ympäri. Hän haluaa ottaa jäähyväiset heidän kanssaan. Hän haluaa sanoa
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heille Jumalan nimessä viimeiset sanat. Hänen kehonsa on vain väsynyt ja
raukea. Hänen henkensä on vielä raitis ja selvä. Vain tälle maailmalle
hänen silmänsä ovat pimentyneet. Ja niin hän selvemmin katsoo ylhäiseen
maailmaan. Vain ajan äänille hänen kuulonsa on huonontunut. Mutta
Jumalan äänelle hänen korvansa on tullut tarkemmaksi.
Niin, hän ei sano pojillensa mitä hän ajatteli ja toivoo heistä, vaan mitä
Jumala ajattele ja päättää heistä, ja mitä tulevaisuus tuo heille. Jos isä
yksin olisi puhunut pojilleen, varmasti joitakin sanoja hän ei olisi sanonut.
Varmasti tässä juhlallisessa tilaisuudessa hän ei olisi puhunut.
“Rubenin, Simeonin ja Leevin vanhoista synneistä. Mutta
profeetallisessa hengessä hän ilmoitti heille Jumalan tuomion. Siinä hän ei
saanut pysyä vaiti ja muuttaa asioita.
Ruubenin heimo ei koskaan päässyt johtoasemaan Israelissa. Se oli
väkiluvultaan Juudan, Joosefin tai Daanin heimoa vähäisempi, ja
ensimmäisten joukossa se joutui maanpakolaisuuteen.
Ruubenin jälkeen olivat Simeon ja Leevi iältään vanhimpia. Yhdessä
he olivat syyllistyneet julmuuksiin sikemiläisiä kohtaan sekä olleet
lähinnä syypäitä Joosefin myymiseen. Heistä sanottiin: »Minä jakelen
heidät Jaakobin sekaan ja hajotan heidät Israelin sekaan.»
Kun Israelin väkiluku laskettiin juuri ennen sen tuloa Kanaaniin,
todettiin Simeonin heimo pienimmäksi. Viimeisessä siunauksessaan
Mooses ei lainkaan maininnut Simeonia. Kanaanin asutus jaossa tämä
heimo sai vain pienen osan Juudan alueesta, ja kun eräät sen perheet
myöhemmin voimistuivat, ne perustivat erillisiä siirtokuntia Pyhän maan
rajojen ulkopuolelle. Leevin ainoana perintöosana oli neljäkymmentä
kahdeksan maan eri puolilla sijainnutta kaupunkia. Mutta kun tämä heimo
pysyi uskollisena Herralle muiden luopuessa hänestä, sille uskottiin
pyhäkön pyhäin palvelusten hoito, ja niin kirous muuttui siunaukseksi.
Esikoisuuden parhaat siunaukset annettiin Juudalle.” P. P. 215, 216.
“Jaakob oli aina ollut syvästi ja palavasti rakastava mies; hän rakasti
poikiaan väkevästi ja hellästi, ja hänen viimeiset jäähyväisensä olivat
vapaat kaikesta puolueellisuudesta ja kaunasta. Hän oli antanut heille
kaiken anteeksi ja rakasti heitä loppuun asti. Isällisessä rakkaudessaan hän
olisi lausunut heille vain rohkaisevia ja toivoa herättäviä sanoja, mutta
hänen ylleen laskeutunut Jumalan voima ja Innoituksen vaikutus
pakottivat hänet julistamaan totuuden, niin kipeää kuin se tekikin.” P. P.
217.
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Erityisesti hän viipyi Juudan kohdalla. Hän näki kuitenkin, hänen
jälkeläisiltä tulevat sankarit, yksi, josta kansat riippuivat, Messias,
maailman Vapahtaja. Tosi tiheäksi innoitukseksi hänen hyvästelypuheensa kohosi, kun hän kääntyi rakkaan poikansa Joosefin puoleen.
Kohoavilla sanoilla hän antaa kuvaa hänen menneisyydestä ja
tulevaisuudesta. Samalla hän osoittaa siunauksen salaisuuden, joka
ihmeellisesti
lepäsi
Joosefin
päällä.
Hän
osoittaa
hänen
hedelmällisyytensä, voimansa ja siunauksensa salaisuuden. Niin näillä
sanoilla on meillekin tarkoitus. Mekin voimme oppia niistä, mikä on
hedelmällisyyden, voiman ja siunauksen salaisuus. Sen vuoksi
kuunnelkaamme nämä Jaakobin sanat. Niissä on meillekin jonkun
sanoma.
“Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; sen
oksat ulottuvat yli muurin.” jae 22. Nuori hedelmäpuu? Josef oli 50
vuotias mies, kun Jaakob puhui hänelle nämä sanat. Miten hänestä voi
sanoa tällä tavalla?
Miten runsaasti hedelmiä oli hänen elämässä! Mitä olisi tapahtunut
Egyptin kanssa ilman Joosefia?
Ja mitä olisi tapahtunut Kanaanin kanssa, hänen isänsä perheessä, jos
Joosefia ei olisi ollut olemassa? Ei ainoastaan Egyptin kansa kiittänyt
häntä pelastuksesta ja suojeluksesta hädässä; voidaan sanoa, että hän oli
maailman vapahtaja.
Miten ihmeellisesti psalmistan sanat toteutuivat hänen kohdallaan:
“Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat.”
Ps. 92:15.
Nuoruuden terävyydellä hän johti maan taloutta. Hän oli tullut
vanhaksi, mutta hän ei menettänyt työiloansa. Joosef oli nuori
hedelmäpuu, silloinkin kun oli saavuttanut kypsät vuodet. Hänen oksansa
nousivat muurin yläpuolelle. Tämä tarkoittaa: Hän nousi suhteensa
ylläpuolelle, hänen syntyperänsä ylläpuolelle. Heprealaisen paimenen
poika - koko Egyptin maan sijaishallitsija. Tämä oli juuri suorakasvu
muurin yläpuolelle. Koska, kauan sitten hän jätti isänsä ja veljensä
taaksensa tämän kasvun vaiheessa korkeimpaan kunniaan, mitä maailma
pystyy tarjoamaan ihmiselle.
Hänen hedelmällisyyden salaisuus on sanoissa: “lähteen reunalla.” (jae
22). Hän pysyi nuorena lähteen reunalla.
Hänen oksansa nousevat muurin yläpuolelle, koska hän sai voimansa,
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hänen elämänsä - lähteestä. Minkälainen lähde tämä oli, jonka reunalla
Joosef kasvoi, josta hän sai elämänsä? Tämä oli hänen sydämensä
salainen yhteys Jumalan kanssa. Lähteellä on syvä perusta. Niin Joosefin
olemuksen juuri vajosi syvälle perustuksen sisälle. Hän eli yhteydestä
Jumalan kanssa.
Hän olisi menehtynyt kurjuudessaan, kun hän pitkän orjuuden
karavaanissa jätti kotimaansa ja tuotiin Egyptiin, jos ei olisi ammentanut
rohkeutta ja voimaa tästä lähteestä. Joosef olisi kompastunut ja langennut
koetuksen aikana, jossa Potifarin vaimo laittoi hänelle pauloja (1. Moos.
39:9), - jos hän ei olisi tuntenut tätä lähdettä, josta hän aina hiljaisessa
kamarissa haki voimaa ja voittoa. Vankilassa hän olisi epäillyt, kun
kuukaudesta kuukauteen kuluivat (1. Moose 39:20) ilman avun ja
pelastuksen ilmestymistä, jos tätä lähdettä ei olisi ollut, hän ei olisi
kasvanut korkeaa tehtäväänsä varten, hän ei olisi kestänyt Egyptin
ylimysten kateutta ja mustasukaisuutta vastaan, jos hänellä ei olisi ollut
tämän lähteen voimaa. Mitä hänestä tuli, mitä hän oli, hän oli saavuttanut
sen salaisen yhteytensä lähteestä Jumalaan. Miten tämä mies voi saattaa
meidät häpeään!
Miten paljon helpompaa meillä on, kuin hänellä oli! Hänellä ei ollut
Raamattua, josta hän olisi voinut lukea. Hän ei voinut käydä
Jumalanpalveluksessa, tai osallistua Raamattutunneille. Hän ei voinut
käydä valmistelu tilaisuuksissa tai juhlilla. Ei kaikkia sitä, mitä meillä on,
hänellä ei ollut! Hän eli pakanallisessa, epäjumalia palvelevan kansan
keskuudessa. Kukaan ei ymmärtänyt häntä. Kuitenkin hän oli nuori
hedelmäpuu lähteen reunalla!
Sen vuoksi oppikaamme Josefista hedelmällisyyden salaisuus.
Elämämme tulee sen mukaan hedelmälliseksi Jumalalle ja ihmisille, kuin
se ammentaa voimansa yhteydestä Jumalan kanssa!
Ja mitä enemmän vaatimuksia asetamme edessämme elämässä, sitä
enemmän meidän pitää paneutua täyttämään nämä vaatimukset - ja on
tärkeämpää, että ammennamme tästä lähteestä. Muuten tulemme pian
paljaaksi ja kuivaksi, hedelmättömäksi ja käyttökelvottomiksi! Saanko
kysyä sinulta: Tunnetko hedelmällisyyden salaisuuden?
Menestys ei riippuu suurista lahjoituksista, eikä suurista tiedoista sekä
kyvyistä, vaan siitä että olemme juurtuneet lähteeseen ja kaikki päivät ja
kaikissa olosuhteissa sieltä ammennamme voimia, joita tarvitsemme. Se,
mitä tarvitsemme nykyisin on: Nuoria hedelmäpuita lähteen reunalla!
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Jumala lahjoittakoon sitä meille, sekä nuorille, että vanhoille! Ja tehköön
Hän meidät sellaiseksi, että kantaisimme hedelmiä, Hänen nimensä
kunniaksi ja maailman siunaukseksi. Ja olla juurtuneina lähteeseen ja elää
siitä, joka on - hedelmällisyyden salaisuus.
Voiman salaisuus
1. Moos. 49:23, 24.
Elämä on taistelua, sitä kuulemme usein sanottavan. Ja se on totta. Joka
puolella on vihollisia, joiden aseet ampuvat meitä vastaan. Ja miten jotkut
hyökättyinä kaatuvat tässä taistelussa. Joosefin elämä oli myös taistelua.
Raivoissaan viholliset hyökkäsivät häntä vastaan. Viholliset oli - hänen
omat veljensä!
Tämä aiheuttaa tuskia, tämä voi haavoittaa sydäntä syvästi, kun ne,
jotka ovat lähellä meitä, osoittavat olevansa meidän vihollisiamme, kun
jopa perheenjäsenet ovat meidän vihollisiamme. Miten vihamielisesti
Joosefin veljet toimivat kun heittivät hänet kaivoon, aiheuttaakseen
nälkäkuoleman hänelle ja sen jälkeen kun myivät hänet Egyptiin
orjuuteen.
Voimme ymmärtää, jos Joosef olisi tullut katkeraksi siitä. Mutta hän ei
tullut. Hän ei antautunut epäilykseen, ja hän ei jättänyt itsensä lumoavaan
ilmapiriin! “Hänen jousensa pysyy lujana.” (jae 24)
Niin vaikea hänen elämänsä oli - mutta hän ei luovuttanut taistelua.
Hän ei julistanut itseänsä voitetuksi. Hän taisteli eteenpäin, hän voitti
jokaisen masennuksen ja epäilyksen kiusauksen. Hän sai voiton myös
kauheimmassa koettelemuksessa. Miten hän kesti, eikä masentunut
sellaisessa tilanteessa, orjuudessa ja vankilassa ja riitautunut Jumalan ja
ihmisten kanssa? Mikä oli hänen voimansa salaisuus. Jaakob selittää sitä
meille sanoilla: “…Hänen käsivartensa ovat notkeat Jaakobin Väkevän
avulla, kaitsijan, Israelin kallion.” (jae 24)
Etkö ole auttanut lastasi joskus kirjoittamaan kirjeen? Tosin - hän ei
ole vielä kypsä mennäkseen kouluun. Hän ei osannut vielä ollenkaan
kirjoittaa. Mutta hän halusi mielellään “kirjoittaa kirjeen”. Eikö totta, sinä
et nauranut lapsellesi ja sanonut: Sinä et pysty vielä ollenkaan kirjoittaa.
Voi ei, sinä otit pienen paperin ja annoit lapsen käteen kynän. Sitten
sanoit: “Mitä haluamme nyt kirjoittaa?” Ja lapsi on sanonut sen. Sitten
laitat ison kätesi hänen pienen käteensä päälle - ja ohjaat kynää. Tällä
tavalla tulevat aivan oikeat kirjaimet kirjoitettuna. Niin olet auttanut lasta
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“kirjoittamaan hänen kirjeensä.”
Katso, juuri niin oli Joosefin kanssa. Hän ei ollut ollenkaan tilanteessa
johtamaan voittoisasti hänen vaikeata taisteluansa. Miten joskus
raskasmieliset ajatukset valtaavat, niin kuin varikset. Miten joskus tulevat
kaikenlaiset yölinnut pyrkien sisään hänen sydämeensä. Miten Joosefin
piti vastustaa siinä?
Hän sanoi itselleen: Minä en voi! Ja sitä hän sanoi ei ainoastaan
itselleen, tästä ei olisi paljon hyötyä, tämän hän sanoi myös Jumalalle.
Hän sanoi Hänelle: “Herra en voi puolustaa itseäni näistä ajatuksista!
Herra, ne ympäröivät minua kuin mehiläiset! Auta minua! Ole puolellani
ja anna minulle voitto!” Ja siten hänen käsivarensa ja kädet ohjautuu
Kaikkivaltiaan kädestä. Niin Jumala laittoi kätensä Joosefin käteen. Sitten
voitto tuli.
Tunnetko historian, kun kuningas Joas vieraili profeetta Elisan luona
hänen viimeisen sairastelun aikaan? Silloin profeetta puhui Joasille:
“Nouda jousi ja nuolia.” (2. Kun. 13:15) Ja kuningas otti jousen ja nuolia.
Sitten Elisa puhui eteenpäin: “Laske kätesi jouselle.” (2. Kun. 13:16)
Kuningas teki sen. Sitten Elisa laittoi kätensä kuninkaan käteen päälle ja
käski: “Ammu.” (2. Kun. 13:17) Kun nuoli lensi, Elisa sanoi: “Herran
voitonnuoli, voitonnuoli Aramia vastaan! Sinä olet voittava aramilaiset
Afekissa perinpohjin.” (2. Kun. 13:17) Kuninkaan ampuminen ei olisi
ollut suuresta merkityksestä, jos Elisa ei olisi laittanut kättänsä kuninkaan
käden päälle.
Tämä tarkoittaa: Jumala tulee taistelemaan yhdessä sinun kanssasi!
Jumala antaa sinulle voiton! Niin kuin minä laitan käteni sinun kätesi
päälle, oi kuningas, niin Jumala laittaa kätensä sinun kätesi päälle. Jumala
auttaa sinua voittamaan.
Niin myös Joosef koki. Joosef ei olisi pystynyt vastustamaan kauheita
kiusauksia, jotka tunkeutuivat häntä vastaa. Hän tiesi sen, ettei ole
kykenevä. Ja sen vuoksi hän kääntyi Jumalan puoleen pyytäen apua. Ja
Herra auttoi häntä. Tämä oli hänen voimansa salaisuus. Hän ei luottanut
itseensä. Hän ei odottanut mitään itsestään. Hän sanoi siitä
Kaikkivaltiaalle. Miksi usein olet ollut puutteellinen? Miksi niin usein olet
kärsinyt tappioita?
Sinä luotit itseesi! Sinä odotit itsestäsi ja omasta voimastasi! Sen
vuoksi tulit häpeäksi! Voiman salaisuus on siinä, että ihminen on syvästi
vakuuttunut omasta voimattomuudesta ja kyvyttömyydestä, että itsestään
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ei voi mitään ja hänellä ei ole mitään, eikä tiedä mitään. Kun asia on niin,
silloin ihminen tartuu Herraan. Hän lupaa Jesajan kirjassa 40:29: “Hän
antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin.” Silloin Hän
laittaa uskolliset voimakkaat kätensä meidän käsiemme päälle - silloin
Hän auttaa meitä.

Siten Hän ohjaa nuolemme, että se olisi Herran pelastuksen nuolena,
että meillä olisi voitto kiusauksissa ja koetuksissa. Toivon, että opit
tuntemaan tämän voiman salaisuuden ja tulet vakuuttuneeksi
kyvyttömyydestäsi; että kaikki sinun itsevarmuutesi ja itse luottamuksesi
laskisit maan tomuun.
“Sillä, missä sinun mahdollisuudet loppuu, astuu Hän esille, kirkastaen
itsensä, voi käyttää sinua, haluaa lähettää sinut, valmistaen siunauksen
sinun kauttasi!”
Tappiot lakkaavat, lauletaan jälleen voitosta vanhurskaiden majoissa,
kun opimme tuntemaan voiman salaisuuden, jonka Joosef on tuntenut.
Älä luota enää itseesi! Mutta odota kaikkea Jumalalta! Jumalalla on,
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Jumala haluaa, ja Jumala toteuttaa! Tuletko edelleen luottamaan itseesi ja
kärsiä tappioita, tai saada voiton taistelussa vihollisen kanssa, koska
tunnet voiman salaisuuden?
Siunauksen salaisuus
1. Moos. 49:25, 26.
Tähän asti Jaakob puhui Joosefin menneisyydestä, ja nyt hän alkaa
puhua tulevaisuudesta. Hän ei löydä tarpeeksi sanoja, tuodakseen esille,
mitä hänen sydämessään on. Hän ajattelee sitä aikaa, jossa vanha Iisak
laitoi kätensä hänen päänsä päälle, siunataaksen hänet, ja että hän sai
siunauksen valheen ja petoksen kautta. (1. Moos. 27:35)
Miten erilainen on nyt tämä tilaisuus!
“Sinun isäsi siunaukset kohoavat yli minun vanhempaini siunausten,
yli ikuisten kukkulain ihanuuden.” (jae 26.)
Tämä on ensimmäinen. Hän toivoo päivittäistä apua. Joka elämän
tilanteessa, kaikkien kysymysten suhteen, hänen vastuunalaisessa
ammatissa hänen pitää kokea Jumalan avunantoa.
Miten tärkeä tämä toivomus on! Miten tarpeellinen tämä apu on! Että
ihmiset olisi enemmän harkitsevia!
“Sellaisella kapealla polulla meille ei onnistu askelkaan, jos Hänen
armonsa ei olisi loppuun asti mukana!”
Kyllä, me tarvitsemme apua, päivittäistä apua, apua koetuksissa ja
kiusauksissa, apua vaaroissa ja vaikeuksissa. Apua työssämme ja
perheessämme, apua hyvinä päivinä ja vaikeina aikoina, apua joka päivä
ja joka tunti!
Eteenpäin Jaakob toivoi pojallensa: “Kaikkivaltiaan avulla, joka sinua
siunatkoon, antakoon siunauksia taivaasta ylhäältä, siunauksia syvyydestä
alhaalta, siunauksia nisistä ja kohdusta.” (jae 25) Mitä hän haluaa sanoa
tämän kautta?
Ajattelen tämän kautta hän toivoi Joosefille onnea ja hyvää vointia,
kuninkaan hyvän suosion, kansan rakkauden, rauhan hänen kodissaan,
iloa hänen lapsilleen. Nämä ovat siunauksia ylhäältä.
Mutta Jaakob tietää vanhana vaeltajana ja miehenä, joka tuntee elämän,
että ei ole aina hyviä päiviä elämässä, että on myös syvyyksiä, suuria ja
pimeitä syvyyksiä. Hän ajattelee sitä aikaa, kun hänen Rakelinsa kuoli. (1.
Moos. 35:19) Hän ajattelee sanomasta: “Me tulimme veljesi Eesaun luo;
hän on jo matkalla sinua vastaan, neljäsataa miestä mukanaan.” 1. Moos.
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32:6. Hän ajattelee sitä hetkeä, kun hänelle tuotiin veressä tahrattu ja
revitty Joosefin viitta. (1. Moos. 37:32)
Hän tietää, että on syvyyksiä elämässä, suuria syvyyksiä. Mutta hän
tietää myös, että Kaikkivaltias on kykenevä, antamaan siunauksia
sieltäkin. Hän toivoo, että ahdistuksetkin tuottaisivat siunauksia.
Sen vuoksi hän toivoo pojallensa “siunauksia taivaasta ylhäältä”, myös
“siunauksia syvyydestä alhaalta.” (1. Moos 49:25) Toisin sanoin hän
toivoi hänelle kaikki, mitä hänelle sattuisi ilossa ja kärsimyksessä,
onnessa ja onnettomuudessa, hänellä olisi siunauksia.
Tämä on myös Jumalan tahto, tämä on myös Herran toivomus ja
aikomus, “että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa
rakastavat” Room. 8:28. Miten hyvä on, tietää tämä! Silloin ei ole pelkoa
tulevaisuudesta; silloin laulu ei enää pelota, kun tiedetään: “Ei voi
tapahtua minulle muuta, kuin sitä, mitä Hän on nähnyt hyväksi ja mikä
olisi pelastukseksi minulle!” Kyllä, kunnia Jumalalle!
Onko ne siunauksia “taivaasta ylhäältä” tai “syvyydestä alhaalta”
Kaikkivaltias voi ja tahtoo tehdä kaikki meidän parhaaksemme. Hän on
Kaikkivaltias. Myös suuresta kivusta ja syvästä kärsimyksestä Hän voi
muuttaa ne meille siunaukseksi ajaksi ja ikuiseksi!
Jaakob toivoi rakkaalle pojalleen Joosefille vielä jotakin, mitä silloin
kuului siunauksen mukaan. Hän toivoi hänelle: “ Kaikkivaltiaan avulla,
joka sinua siunatkoon - antakoon siunauksia nisistä ja kohdusta.” (1.
Moos. 49:25) Siunauksia lapsista! Miten kaunis sana on! Hän sanoo
meille, että lapset ovat siunaus.
Jos pitää piirtää kuvaa siunatusta miehestä, silloin psalmista sanoo:
“Niinkuin hedelmällinen viiniköynnös on sinun emäntäsi sinun huoneesi
perällä, niinkuin öljypuun vesat ovat sinun lapsesi sinun pöytäsi
ympärillä. Sillä katso, näin siunataan mies, joka Herraa pelkää.” Ps.
128:3, 4. Ja jälleen on sanottu: “Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun
hedelmä on anti. ” Ps. 127:3.
Niin kuin nuolet on voimakkaassa kädessä, niin on nuoret pojat
suositeltu. “Onnellinen se mies, jonka viini on niitä täynnä!” Ps. 127:5.
Se pysyy samana, että lapset ovat siunaus, Jumalan arvokas lahja.
Vaikka ruoka annos tulisi pienemmäksi ja asuinpaikka ahtaaksi, kuitenkin
tämä on totta ja sen pitää pysyä: “Onnellinen se mies, jonka viini on niitä
täynnä!” Ps. 127:5.
Miten yhteys kasvavien lastensa kanssa tekee vanhemmat virkeäksi ja
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nuoriksi! Miten lasten joukko varjelee vanhempansa itsekkyydestä! Miten
hyviä kasvattajia lapset ovat vanhemmillensa! Jumala lahjoittaa meille
koteja, missä pidetään lapsia siunauksena, niin kuin Raamattu sanoo;
missä ei huokailla ja vaikeroida, “taas yksi lapsi”, vaan missä pyhällä
hetkellä, sitä odotetaan ja saadaan, kuin Jumalan lahjana. Tämä on
siunaus! Mutta kuka siunataan niin kuin Joosefia - jokapäiväisellä avulla,
taivaallisilla siunauksilla ylhäältä ja siunauksilla nisistä ja kohdusta, kuka
siunataan lasten siunauksilla ja perheen onnella?
Mikä on siunauksen salaisuus, se nähdään Jaakobin viimeisistä
sanoista: “Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle, veljiensä ruhtinaan
päälaelle.” (1. Moos. 49:26)
Tämä on salaisuus: Joosef oli erikoinen, “veljensä ruhtinaan” (1. Moos.
49:26) Hänen nuoruudestaan hän oli vihkinyt itsensä Jumalalle, sen
vuoksi hän oli erikoinen veljiensä keskellä.
Hän ei suuttunut veljiensä tyhmyyksistä ja synnistä. Hän tiesi: minä
olen täällä Jumalan puolella.
Ja koska hän oli Jumalan puolella sen vuoksi Jumalakin oli hänen
puolellaan. Sen vuoksi hänen elämänsä oli niin siunattu elämä.
Haluatko, että Jumalan siunaukset tulisivat samalla tavalla sinun
päällesi, niin kuin tulivat Joosefin päälle, silloin sinun pitää olla erikoinen,
niin kuin hän oli. Silloin sinun pitää vihkiä itsesi Jumalalle, ja olla Hänen
puolellaan, ainoastaan Hänen. Pyhitetty Jumalalle - tämä on siunauksen
salaisuus. Aamen.
Kurt Barath

Miten Jumala johdattaa!
Haluan ensinäkin kiittää taivaan Isää siitä, miten Hän on auttanut ja
siunannut minua, vaikka olen kuulunut niin lyhyen ajan seurakuntaan.
Kun on antanut elämänsä Jumalalle ja Vapahtajallemme, niin se tuo
siunauksia mukanaan. Olen erittäin kiitollinen kaikille seurakunnan
jäsenille saamastani avusta ja kannustuksesta jota olen saanut osakseni.
Olette myöskin ottaneet minut ystävällisesti vastaan ja iloitsen itse siitä
että voin auttaa seurakunnan vanhuksia ja sairaita käydä tervehtimässä,
keskustelemassa heidän kanssaan.
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“Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää,
sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle
pelastukseksi." Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Ja
sinä päivänä te sanotte: "Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä,
tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansain keskuudessa, tunnustakaa,
että hänen nimensä on korkea. Veisatkaa ylistystä Herralle, sillä jaloja
töitä hän on tehnyt; tulkoot ne tunnetuiksi kaikessa maassa. Huutakaa ja
riemuitkaa, Siionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellänne Israelin
Pyhä." Jes. 12:2-6.
Sydämelliset kiitokseni siis kaikille!
Olen saanut tilaisuuden auttaa myös toimistotyössä veli Vladimireä,
siten keventää hänenkin työtakkaansa. Jumalan siunausta hänelle olen
rukoillut päivittäin. Meille on sattunut pieniä onnettomuuksia yhdessä ja
erikseen, mutta Jumalan avulla niistä on selvitty. Ne ovat olleet tavallaan
koettelemuksia meille jotka vain vahvistavat luottamusta Luojaamme.
Kiitos Herralle että Hän on silti varjellut meitä pahemmilta seurauksilta.
“Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani
Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. ”Ps. 73:28.
Poikani tapaaminen yli viiden vuoden tauon jälkeen oli mitä parhain
asia elämäni varrella. Olen kiittänyt Herraani tästä, että sain tavata poikani
pitkästä aikaa. Nuorimmainen lapsistani, tytär tulee myös käymään
luotani joulukuussa. Niin kuin taivaallinen Isä rakastaa meitä, että on
uhrannut oman Poikansa meidän syntisten tähden, niin minäkin olen
rakastanut ja rakastan lapsiani. Surrut ja ollut huolissani heistä. On suurta
armoa, että he vielä välittävät isästään. Jumalalle kiitos hyvyydestään.
Seurakunnan nuorten tulisi järjestää nuorisotilaisuuksia maailmallisille
nuorisolle suunnattua musiikkia, laulua ja todistus tilaisuuksia, sillä me
näemme, että Jeesuksen tuleminen on lähellä ja armonaika loppuu pian.
Sitten kaikki on liian myöhäistä. Vanhemmat jäsenet voivat olla
tukemassa ja mukana auttamassa. Se on mielestäni hyvin tärkeää, että
näin tuomme esiin Jumalan hyvän sanoman heille. Se on meidän
velvollisuutemme, emme saa piilottaa sitä valoa vakan alle. Sieltä sitä ei
kukaan näe. Heidän pelastuksensa saattaa riippua siitä miten me
toimimme. Jumala antakoon meille voimia että voisimme näin esiin tuoda
Hyvän sanoman Jumalan avulla.
“Herra on vanhurskas kaikissa teissään ja armollinen kaikissa
teoissaan. Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat,
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kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat. Hän tekee, mitä häntä
pelkääväiset halajavat, hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Herra
varjelee kaikkia, jotka häntä rakastavat, mutta kaikki jumalattomat hän
hukuttaa. ” Ps. 145:17-20
Rakkaat veljet ja sisaret Herrassa, rukoilkaamme Häntä alati,
kiittäkäämme Häntä suuresta rakkaudestaan ja armostaan, että meillä on
tämä ihana totuus hallussamme. Meidän tulee vain toimia sanansaattajina
valon levittämisessä. Toivon vain Jumalan siunausta ja rauhaa, uskossa
vahvistumista Jeesuksen toista tulemista varten valmistautumista.
Rakastakaamme toisiamme ja lähimmäisiämme, sekä vihamiehiämmekin.
“Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää
vaivoja, syyttömästi kärsien. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette
kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette
kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on
Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi
teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen
jälkiänsä, joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut", ” 1. Piet.
2:19-22
“Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, mutta
joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman,
sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi; niin kuin myös Daavid
ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman
tekoja: ” Room. 4:4-6
Jumalalle kunnia ja ylistys!
Teidän uskon veljenne Olavi Ihala

Huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan,
että heidät havaitaan uskollisiksi
1. Kor. 4:2.
Jumalan salaisuudet
“Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan
salaisuuksien huoneenhaltijoina.” 1. Kor. 4:1
Yleensä ihminen on hyvin utelias kuulemaan ja tietämään salaisuuksia
ja tässä on kyseessä Jumalan salaisuuksista! Haluammeko saada tietoa
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Hänen salaisuuksistaan? Kenelle Jumala on valmis ilmoittamaan
salaisuuksiansa? Mitkä ovat ehdot, että Jumala ilmoittaisi ne meille?
Miten oli Danielin elämässä?
• Hän päätti pakanalisessa maassakin, missä oli epäjumalanpalvelusta,
edelleen palvella elävää Jumalaa.
• Hän piti elävän yhteyden taivaaseen rukouksella kolme kerta päivässä.
• Hän ei tinkinyt tuumakaan uskonsa periaatteista.
• Hän oli valmis menemään kuolemaan, kuin osoittaa epäuskollisuutta
Jumalalle, sen vuoksi hän oli tehokas välikappale Herran kädessä.
“Silloin salaisuus ilmoitettiin Danielille yöllisessä näyssä. Niin Daniel
kiitti taivaan Jumalaa.” Dan. 2:19.
Kun profeetan piti mennä ilmoittamaan kuninkaalle hänen unensa, hän
ei unohtanut, eikä häpäisyt tai pelännyt todistaa taivaan Jumalasta ja
selittää hänelle, että juuri Hän on se, joka ilmoittaa salaisuuksia.
“Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa
kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä on
sinun unesi, sinun pääsi näky, joka sinulla oli vuoteessasi.” Dan. 2:28.
Tämä salaisuuden ilmoittaminen oli profeetan ja hänen ystäviensä
hartaan rukouksen tuloksena. Rukouksessa nöyrällä mielellä nuorukaiset
osoittivat, että heidän ainut toivo on Jumalassa ja heidän elämänsä riippui
Hänestä.
Voimmeko kuvitella, miten suuri ilo heillä oli kun saivat heti heidän
rukoukseensa vastauksen! Tämä oli suuri kokemus heille, joka valmisti
tietä seuraaville kokemuksille ja koetuksille.
“Ottakaa huomioon Danielin kokemus. Hänet oli kutsuttu kuningas
Nebukadnessarin eteen, ja hän ei epäröinyt tunnustaa hänen viisautensa
lähdettä. Onko Danielin uskollinen tunnustaminen jotenkin Jumalasta
vaikuttanut kuninkaan tuomion suhteen? Ei missään tapauksessa; se oli
hänen voimansa salaisuus; se vakuuttaa hänelle palvelusta Babylonian
hallitsijan silmissä. Jumalan nimessä Daniel tiedosti kuninkaalle taivaasta
lähetetyn opastus- ja nuhtelusanoman, ja sitä ei torjuttu. Lukekoon
Jumalan työntekijät nykyisin tarkasti ja rohkeasti Danielin todistukset ja
seuratkoon hänen esimerkkiänsä.” –Testimonies for the Church, vol. 7, p.
151.
Haluammeko mekin, että Jumala ilmoittaisi salaisuuksiansa meille?
Olemmeko kiinnostuneita siitä? Silloin meidän pitää seurata Danielin ja
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hänen toveriensa esimerkkiä.
Mitkä ovat Jumalan salaisuudet?
“Että heidän sydämensä, yhteen liittyneinä rakkaudessa, saisivat
kehotusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja
pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki
viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.” Kol. 2:2, 3.
Tässä apostoli Paavalin kautta on ilmoitettu, että Jumalan salaisuus on
Kristus! Miten Hän syntyi ihmisenä Pyhän Hengen kautta ja miten
jumalallisuus ja inhimillisyys oli yhdistetty Hänessä todella on suuri
salaisuus meille. Hän on myös salaisuus, koska “kaikki viisauden ja
tiedon aarteet ovat kätkettyinä” Hänessä. Tämä tarkoittaa, että jos
omistamme Jeesuksen sydämessä, silloin meillä on myös “kaikki
viisauden ja tiedon aarteet”. Siis Hän tekee meidät rikkaiksi, silti miten
vähän ihmisiä on nykyisin, jotka haluavat tietää Jumalan salaisuudet ja
tulla hengellisesti rikkaiksi!
Evankeliumin pelastussanoma oli kätkettynä Jeesuksessa kauan aikaa
ennen kuin Hän tuli maan päälle. Se on ihmeellinen salaisuus, jonka
Jumala ilmoitti ensiksi Aadamille ja Eevalle, kohta syntiinlankeemuksen
jälkeen.
Silloin kun Jeesus eli maan päällä, Hän ilmoitti itsensä ja Jumalan
salaisuuksia monille. Hän sanoi opetuslapsillensa: “Teille on annettu
Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki
tulee vertauksissa.” Mark. 4:11.
Kaipaammeko tutkia kaikkia näitä Jumalan salaisuuksia vielä
enemmän ja ahkerammin, kun näemme, että loppu on hyvin lähellä?
Profeetallinen sana sanoo: “Vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen
enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus
käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut
palvelijoillensa profeetoille.” Ilm. 10:7.
Siis seitsemäs enkeli on alkanut puhaltaman pasuunaan vuodelta 1844
ja siitä lähtien on sanottu ennustuksessa “Jumalan salaisuus käy
täytäntöön.” Mitä tämä saattaa tarkoittaa? Se tarkoittaa, että evankeliumin
julistaminen päättyy, koska armon aika päättyy. Siis nyt elämme hyvin
juhlallisessa ja vakavassa ajassa.
Mitä tarkoittaa olla salaisuuksien huoneenhaltijoina?
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“Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa
pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja
saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka
ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa.” Ef.
3:8-9
Yleensä salaisuudet pidetään salassa, mutta tästä salaisuudesta on
sanottu “saattaa kaikille ilmeiseksi”. On ihmeellistä! Jumalalla on halu
ilmoittaa tämä salaisuus meille. Oli toinen salaisuus, jota Jumala ei
halunnut, että ihminen tutustuisi siihen, mutta kuitenkin se tuli ilmi, koska
ihminen osoitti tottelemattomuutta Jumalalle. Tämä salaisuus on synti.
Siis olla salaisuuksien huoneenhaltijoina tarkoittaa kertoa tätä
salaisuutta eli evankeliumin sanomaa toisille. Me, jotka tiedämme tämän
salaisuuden, emme saa pitää sitä vain itsellemme, vaan viedä se toisille.
Apostoli Paavali Pyhän Hengen johdolla on kirjoittanut tämän tehtävän
suhteen: “Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain
keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden
toivo. Kol. 1:27.
Meidän käytännöllisessä aitouskon elämässä “tämän salaisuuden
kirkkaus” tulee ilmi, kun Jeesus on sydämessä. Tämä on kaikkein suurin
ja tehokas vaikutus ihmisille saada heidät tekemään ratkaisun Jumalan
puoleen.
Meillä ei ole Jumalalta annettu tärkeämpää tehtävää kuin kertoa tästä
salaisuudesta toisille, että hekin saisivat tutustua siihen ja pelastua. Sen
vuoksi apostoli Paavali muistuttaa: “Huoneenhaltijoilta ennen muuta
vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.” 1. Kor. 4:2. Siis meidät
havaitaan uskollisiksi, ainoastaan silloin, jos viemme hyvää sanomaa
eteenpäin. Jos tuemme tätä tärkeää toimintaa taloudellisestikin, että
sanoma voisi saavuttaa sekä läheiset, että kaukaiset maat ympäri
maailmaa.
Nyt on kiire toimia tehokkaasti, koska pian armonovi suljetaan.
Käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, että ihmiset saisivat tiedon ja
tekisivät ratkaisun. “Hänen työtovereinaan me myös kehotamme teitä
vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän
sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä
sinua auttanut." Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen
päivä.” 2. Kor. 6:1, 2.
Miten tärkeä on, että tekisimme suunnitelman ja joka päivä
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suorittaisimme jonkun lähetystyötehtävän. Nyt emme voi nähdä, miten
suuresta merkityksestä tämä on, mutta kun Herran avulla kerran saisimme
olla ikuisessa kodissa, silloin saamme nähdä ja ymmärtää. Silloin saamme
nähdä ja ymmärtää myös, että kaikki vaikeudet ja koetukset, mitä
kohtasimme täällä olivat mitättömiä. Siis palvelkaamme Herraa
uskollisesti, palkkamme on suuri taivaassa!
“Ja Herra sanoi: "Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen
huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen
palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa? Autuas se
palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!” Luuk.
12:42. 43.
Siis meidän pitää tarjota hengellistä ruokaa ajoissa, ettei kansa näänny
nälkään ja kuole tiedon puutteesta. Pitää tuoda esille ajankohtainen ja
herättävä sanoma, joka aiheuttaisi uudistusta ja valmistaisi Jumalan
kansan ehtoosateelle.
Herra meitä auttakoon, että uskollisesti täyttäisimme tehtävämme ja
pääsisimme siihen ihanaan autuuteen, missä saamme nähdä
Vapahtajamme ja Jumalamme kasvosta kasvoihin. Aamen.
Teidän veljenne Vladimir Marinov

Juhlallinen lupaus!
Uskommeko, että Raamattu on Jumalan Sanaa ja että on yksi ainoa
Jumala, Kaikkivaltias ja meidän Isämme?
Uskommeko, että Jumalan Poika, Jeesus Kristus on syntynyt Pyhästä
Hengestä ja että hänen kauttaan on luotu kaikki ja Hän on ylimmäinen
pappimme?
Uskommeko Pyhään Henkeen, että ilman Pyhää Henkeä emme voi
kääntyä Jumalan puoleen? Uskommeko, että Pyhä Henki on Jeesuksen
edustaja ja ainoastaan Hänen kauttaan voimme ymmärtää Jumalan Sanaa
oikein?
Uskommeko, että Jumala on luonut ihmisen?
Uskommeko pelastussuunnitelmaan, joka on suunniteltu rakkaudella jo
ennen maailman alkua ja jonka Jeesus Kristus tuli täyttämään?
Uskommeko
kymmeniin
käskyihin,
jotka
tulee
ottaa
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sydämeen kokonaisuudessaan, eikä jättää yhtäkään pitämättä?
Uskommeko, että olemme syntisiä ja kuolevaisia, että yksin armosta
voimme pelastua?
Uskommeko, että Kristus on meidän vanhurskautemme ja
syntien katuminen ja tunnustaminen tapahtuu Pyhän Hengen välityksellä?
Uskommeko, että uudestisyntyminen on Pyhän Hengen työ?
Uskotko kuuluvasi Jumalan seurakuntaan ja velvollisuuteen osallistua
seurakunnan toimintaan?
Uskotko
Profetian
Henkeen,
terveysuudistukseen,
Taivaalliseen Pyhäkköön ja tutkivaan tuomioon?
Haluatko Jumalan avulla levittää evankeliumia, maksaa Jumalalle
kuuluvat kymmenykset ja myöskin antaa muita varoja Jumalan
valtakunnan työn eteenpäin viemiseksi?
Ymmärrätkö ja uskotko kolminkertaisen enkelin sanoman, voimakkaan
huudon 1888, 144 000 joukon, jotka aina seuraavat Jeesusta?
Ymmärrätkö ja uskotko Jeesuksen takaisintuloon liittyvät tapahtumat,
kuolleiden olotilan, ylösnousemustapahtumat ja mitä tapahtuu tuhannen
vuoden aikana?
Uskotko uuteen kotimaahan, uuteen Jerusalemiin?
Kiitos, kun jaksoit syventyen lukea tämän pitkän kysymyslistani!! Näitä
kysymyksiä kysytään, kun haluaa sitoutua juhlalliseen lupaukseen
Jumalan kanssa. Minulta on myös kysytty näitä kysymyksiä ja vuosien
varrella olen joutunut pohtimaan niitä aina yhä uudelleen. Mitä pohtimista
niissä on, nehän on itsestään selviä, saatetaan ajatella? Kuitenkin,
kannattaa jokaisen kysymyksen kohdalla pysähtyä miettimään
suhdettamme Jumalaamme kohtaan. Olenko ymmärtänyt sydämestäni
täyttää Jumalalle kuuluvat lupaukset? Meidän elämämme kuuluu
Jumalalleja hän odottaa velvollisuuksiamme?
Nehemialla oli suru "kun se kaupunki, jossa minun isieni haudat ovat,
on autio ja sen portit tulella poltetut" Neh. 1:3. Nehemian tarkastaessa
Jerusalemin muureja, hän kertoi esimiehillensä. Te näette, missä
kurjuudessa me olemme, kun Jerusalem on autio ja sen portit tulella
poltetut. Tulkaa, rakentakaamme uudestaan Jerusalemin muuri, ettemme
enää olisi häväistyksen alaiset." Neh. 2: 17. Miten ihanan vastauksen hän
saikaan "Nouskaamme ja rakentakaamme. Ja he saivat rohkeuden käydä
käsiksi tähän hyvään työhön." Neh. 2:18. Rakentaminen ei ollut helppoa.
Matkalla tuli monia vaikeuksia ja tarvittiin Jumalallista viisautta kansaa
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ohjatessa. Kansa tunnusti syntinsä j a sitoutui juhlalliseen lupaukseen!
"Kaiken tämän johdosta me teemme sitoumuksen ja kirjoitamme siihen
nimemme; sinetöidyssä asiakirjassa ovat meidän päämiestemme,
leeviläistemme ja pappiemme nimet, jotka ovat eristäytyneet
pakanallisista kansoista Jumalan lain puolelle, liittyvät ylhäisiin veljiinsä,
tulevat valalle ja vannovat vaeltavansa Jumalan lain mukaan. Me emme
anna tyttäriämme maan kansoille emmekä ota heidän tyttäriänsä
pojillemme vaimoiksi. Me emme osta sapattina tai pyhäpäivänä maan
kansoilta. Me jätämme joka seitsemäntenä vuotena maan lepäämään ja
kaikki saatavat velkomatta. Me sitoudumme suorittamaan vuodessa
kolmannes-sekelin palvelusta varten Jumalamme temppelissä. Me
sitoudumme tuomaan maamme uutiset ja kaikkinaisten hedelmäpuiden
uutiset joka vuosi Herran temppeliin. Esikoiset pojistamme ja
karjastamme, niin kuin laissa on kirjoitettuna, ja tuomaan raavaittemme ja
lampaittemme esikoiset Jumalamme temppeliin. Me tuomme parhaat
jyvärouheemme ja antimemme, parhaat kaikkinaisten puiden hedelmät,
parhaan viinin ja öljyn papeille, Jumalamme temppelin kammioihin, ja
maamme kymmenykset leeviläisille. Me emme laiminlyö Jumalamme
temppeliä." Neh. 10: l, 28-32, 35-37, 39.
Eikö olekin juhlallisia lupauksia! Tästä voimme oppia miten ihanaa on
seurata oikeaa opettajaa!! Nyt kun Uusi Vuosi 2011 pian avautuu
silmiemme eteen, emmekö voisi tehdä lupauksen ja pyytää voimia ja
viisautta että meilläkin kasvaisi halu antaa ajastamme, varoistamme ja
koko elämämme Herralle ja Hänen työlleen ja sanoa "Me emme laiminlyö
Jumalamme temppeliä".
Merja -sisar

Käytä kaikkea, mitä Herra on sinulle antanut,
Hänen kunniakseen myös alkavalla uudella vuodella
Sinulla on puhelin - soita yksinäiselle;
Sinulla on kynä - kirjoita postia odottavalle;
Sinulla on auto - käytä sitä Herran asioille;
Sinulla on rahaa - auta köyhiä sisaria ja veljiä;
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Sinulla on hyvä lauluääni - laula itsesi ja toisten iloksi;
Sinulla on kiinnostus johonkin - ota yhteys,
Sinulla on pyyntöjä - vie ne Herran eteen;
Sinulla on pelastusvarmuus - kerro siitä toisille;
Sinulla on Kristus - kiitos siitä Hänelle.
Siunattua uutta vuotta kaikille lukijoille
Birgitta-sisar

Te, jotka pelkäätte Herraa,
ylistäkää Häntä
Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Kunnioittakaa
häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää
häntä. Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä
ylen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen
avuksihuutonsa. Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa
seurakunnassa; minä täytän lupaukseni häntä pelkääväisten
edessä. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi; ne, jotka
etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä
iankaikkisesti. Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palajavat
Herran tykö; kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä;
sillä Herran on kuninkuus, ja hän on hallitseva pakanoita.
Kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat; hänen edessään
polvistuvat kaikki, jotka mullan alle astuvat eivätkä voi elossa
pysyä. Jälkeentulevaiset palvelevat häntä, tuleville polville
kerrotaan Herrasta. He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle
kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt. Ps.
22:24-32
Sapatin Vartija

30

Marras-Joulkuu 2010

- Ilmoituksia -

Seurakuntalehtien vuosikerta hinnat
2011
Sapatin Vartija 22 Euroa
Sapattikoululäksyt 14 Euroa
Hartauskalenteri 14 Euroa
Seurakunnan tilinumero Sampo 800015-714655

Nuorisosapatteja
Vuoden 2011 Pääaihe jatkuu: “Jeesus Kristus on sama
eilen ja tänään ja iankaikkisesti.” Hebr. 13:8.
Miten voi tunnistaa oikean profeetan?
1.1.2011. Olavi Ihala
Seitsemän terveysperiaatetta
5.2.2011. Veikko Hytönen
Luku 666 ja Yhdysvallat ennustuksessa
5.3.3011. Hannu Jyrkinen

Sydämellisesti tervetuloa!
Siunattua Uutta Vuotta 2011!
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