Esipuhe
Hän oli opiskellut roomalaista lakia. Hän oli Juudean hallitsija, ja miljoonien
vapaus oli pitkälti hänen päätöstensä varassa. Hänellä oli jopa valta päättää, tulisiko
Jumalan Pojan elää vai kuolla. Hän ei kuitenkaan tuntenut totuutta. Hän eli niin
suuressa pimeydessä, että Jeesuksen ollessa hänen seurassaan ja mainitessaan sanan
"totuus", hänen välitön kysymyksensä oli: "Mikä on totuus?" Joh 18:38. Koko
hallintoalueen tuomari ei tiennyt mikä totuus oli. Miten Pilatus saattoi tehdä
päätöksiä, kun hän ei tiennyt edes päätöksenteon alkeita? Eikä hän ollut yksin.
Kahdella miehellä oli ongelma, ja he suostuivat sovitteluun tuomarin edessä. Kantaja
oli hyvin hienopuheinen ja suostutteleva esittäessään tapaustaan. Hänen päätettyään
tuomari nyökkäsi ja sanoi, "Aivan totta."
Kuultuaan tämän, puolustaja loikkasi ylös ja sanoi, "Odotas hetkinen, Tuomari! Et
ole edes kuullut minun puoltani tapauksesta vielä." Joten tuomari antoi puolustajan
tilittää asiansa. Ja hän myös oli hyvin suostutteleva ja hienopuheinen. Hänen
lopetettuaan tuomari sanoi, "Aivan totta."
Kun hovin kirjuri kuuli tämän, hän hyppäsi ylös ja sanoi, "Tuomari, eivät he
molemmat voi olla oikeassa!" Tuomari katsoi hovin kirjuria ja sanoi, "Tuo on myös
aivan totta." Vaikuttaa ettei tällä tuomarilla ollut enempää ymmärrystä kuin aikansa
Pilatuksella. Voimmeko sanoa että ihmiset tietävät totuuden paremmin tänään kuin
näissä kahdessa esitetyssä tapauksessa?
Voimme kiittää Herraa että emme ole hylättyjä maailman hämmennykseen, sillä
maailmankaikkeuden suurin Auktoriteetti on paljastanut kuka on totuus ja mistä
voimme löytää sen. "Jeesus sanoi hänelle: Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan
tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani." Myöhemmin, viitaten Jumalan Sanaan,
Hän totesi: "Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus" Joh 14:6, 17:1. Joten,
Jeesus ja Jumalan pyhä sana ovat totuus; meillä on tämä totuus käsissämme, niin kuin
Pilatuksella oli Jeesus seurassaan. Arvostiko kuvernööri suuruudessaan Häntä, joka
oli totuus? Miten on meidän laitamme? Mihin käyttöön laitamme tämän
suurenmoisen aarteen?
Tietäen maailmassa olevan suuren erheen ja synnin pimeyden, Jeesus antoi suuren
toimeksiannon kansalleen mennä ja saarnata evankeliumin totuutta. "Ja hän sanoi
heille: Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille."
Mark 16:15 "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
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän hengen nimeen ja opettamalla
heidän pitää kaikki mitä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän
kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Mark 28:18-20. Uskollisena tälle
määräykselle apostoli Paavali saattoi sanoa: "minä en ole vetäytynyt pois julistamasta
teille kaikkea Jumalan tahtoa. "Häntä seuraaville uskovaisille hän toisti: minä olen
kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin." Apt.
20:27, 31.
Toteuttaaksemme jumalallista toimeksiantoa meidän tulee opiskella Herran sanaa
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ja kaikkea mitä se sisältää. Profetian Henki toteaa: "Jos aiomme tulla pyhitetyksi
Jumalan sanasta löytyvään totuuden tiedosta, meillä tulee olla älyllinen ymmärrys
Hänen tahdostaan sellaisena, kuin se on ilmoitettu. Meidän täytyy tutkia kirjoituksia,
eikä pelkästään selailla kappaleen läpi ja toistaa sitä, yrittämättä ymmärtää sitä, vaan
meidän täytyy kaivaa totuuden jalokiveä, joka rikastaa mielen ja vahvistaa sielun
arkkivihollisen juonia ja houkutuksia vastaan." -Counsels on Stewardship, p. 19.
Nämä sapattikoululäksyt on tehty, jotta voimme ymmärtää "kaiken Jumalan
neuvon." Ne kattavat sarjan asioita jotka löytyy "Principles of faith" teoksesta.
Vuoden 2015 viimeisellä puoliskolla ja vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä
tulemme opiskelemaan näitä periaatteita järjestyksessä. Toivomme vilpittömästi
tämän tuottavan suurta siunausta Jumalan kansalle ympäri maailman.
Totuus on kuin valo, ja niin kuin valo karkottaa pimeyden, niin totuus paljastaa ja
voittaa erheen. Lisäksi jumalallinen totuus antaa mahdollisuuden muutokseen.
"Kirjoitukset on mahtava väline... luonteen muutos... Jos opiskelee ja tottelee,
Jumalan sana toimii sydämessä, nujertaen jokaisen epäpyhän ominaisuuden. Pyhä
Henki tulee vakuuttamaan synnistä, ja usko, joka itää sydämessä toimii rakkaudesta
Jeesukseen, sopeuttaen meidät, kehon, sielun ja hengen Hänen tahtoonsa." -Christ's
Object Lessons, p. 100.
Lähtekäämme tähän ihmeelliseen muuttumisen kokemukseen, kun sapatista
sapattiin opiskelemme totuutta syvällisesti, emmekä vain pidä sitä teoreettisena
sanomana Jumalalta. Meitä kannustetaan menemään yhä pidemmälle, tuoden kaiken
totuuden päivittäiseen elämäämme, sillä "Kuinka valistunut nuoriso saattaa ollakaan
Raamatun opiskelun kautta, heidän luontonsa on sellainen, että kaikki yritykset
nostattaa ja jalostaa ovat turhanpäiväisiä, ellei totuutta josta heillä on tieto, oteta
päivittäiseen käyttöön." -Counsels on Sabbath School Work, p. 68.
Jotenka, rakkaat veljet ja sisaret, meidän ei tule opiskella näitä opetuksia vain
tietääksemme totuuden ja esittääksemme sen toisille, vaan meillä tulee olla paljon
korkeampi tavoite- totella sitä, jotta "olette vahvistetut siinä totuudessa, joka teillä
on." Ja ollen vahvistetut totuudessa , "puhdistakaa sielunne totuuden
kuuliaisuudessa." 2 Piet. 1:12; 1 Piet. 1:22
"Isä," kirjoittaa Profetian Henki, "antaa rakkautensa valitulle kansalleen joka elää
ihmisten keskuudessa. Nämä ovat ihmisiä jotka Kristus on lunastanut oman verensä
hinnalla; ja koska he vastaavat Kristuksen kutsuun, Jumalan itsevaltiaan armon
kautta, heidät valitaan pelastettavaksi Hänen tottelevaisina lapsinaan. Heille
ilmaistaan Jumalan vapaa armo, ja rakkaus, jolla Hän oli rakastanut heitä. Jokainen
joka nöyrtyy lapseksi, joka vastaanottaa ja tottelee Jumalan Sanaa lapsen
yksinkertaisuudella, tulee kuulumaan Jumalan valittuihin." -Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 6,p. 1114. [AG 142]
Rukoilkaamme yhdessä hartaasti, että tästä tulisi päivittäinen kokemuksemme,
sapatista sapattiin tutkien kallisarvoista totuutta ja eläen sen mukaan, minkä Herra
antaa loistaa tiellemme.
Pääkonferenssin veljet ja sisaret
Sapattikoululäksyt

3

3. neljännes 2015

Erikoissapattikolehti pääkonferenssin televisio- ja radiolähetysten ja kotisivujen
hyväksi
1
Sapattina 4. heinäkuuta 2015

Jumalan sanan mukaan eläminen päivittäin
"Kristus vastusti Saatanaa Kirjoituksilla. Hän olisi saattanut turvautua omaan
jumalalliseen voimaansa, ja käyttää omia sanojaan; mutta hän sanoi, 'On kirjoitettu,
ihminen ei elä vain leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.' Jos
Pyhiä Kirjoituksia tutkittaisiin ja noudatettaisiin, Kristitty olisi valmistautunut
kohtaamaan kieron vastustajan; mutta Jumalan sana on lyöty laimin, ja onnettomuus
ja tappio on seurauksena." -Counsels on Stewardship, p. 210.
Jumalan innoitettu sana
1. Mistä tulivat ohjeet kirjoittaa pyhän Raamatun kirjat? Onko Raamatussa
mitään suoraan Jumalan kirjoittamaa?
2 Moos. 34:27 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä
näiden sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa."
Jes. 30:8 Mene siis nyt ja kirjoita se tauluun heidän läsnäollessaan ja piirrä se
kirjaan, että se säilyisi tuleviin aikoihin, ainiaan, iankaikkisesti.
Ilm. 1:11 joka sanoi: "Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle
seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja
Filadelfiaan ja Laodikeaan."
2 Moos. 31:18 Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain
vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan
sormella kirjoitettu.
"Mutta hän ei jättänyt käskyjään sellaisen kansan muistin varaan, joka oli taipuvainen
unohtamaan hänen vaatimuksensa, vaan kirjoitti ne kivitauluihin. Hän ei jättäisi
Israelille mitään mahdollisuutta sekoittaa pakanallista perimätietoa hänen pyhiin
käskyihinsä tai halventaa hänen vaatimuksiaan ihmisten säädöksillä tai tavoilla.
Mutta hän ei tyytynyt vain antamaan heille kymmenen käskyn lakia. Kansa oli
osoittautunut niin helposti harhaan johdettavaksi, ettei hän halunnut jättää yhtään
kiusauksen ovea vartioimatta. Mooseksen tuli kirjoittaa Jumalan ohjeiden mukaisesti
hänen yksityiskohtaiset oikeutensa ja lakinsa, joista he saisivat tarkoin oppia
tuntemaan hänen vaatimuksensa. Nämä ohjeet esittivät heille, miten heidän tuli
suhtautua Jumalaan, toisiinsa ja muukalaisiin, ja ne selostivat erikoisesti ja
seikkaperäisesti kymmenen käskyn periaatteita, jottei kenenkään tarvitsisi erehtyä.
Ne annettiin turvaamaan kivitauluihin kaiverrettujen kymmenien käskyjen pyhyys."
-Patriarkat ja Profeetat, s.343.
2. Millä tavoin Herra välitti sanomansa profeetoille? Mitä erityistä opastusta he
saivat tallentaessaan Hänen sanomiaan?
Aam 3:7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan
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palvelijoillensa profeetoille.
4 Moos. 12:6 Ja Herra sanoi: "Kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessanne on
profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänen kanssaan unessa.
2 Tim. 3:16 16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta,
on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi
vanhurskaudessa,
1 Piet 1:21 21. jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista
ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.
"Mooses sanoo: »Se mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä
on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti» (5 Moos. 29: 29); ja
Herra vakuuttaa profeetta Aamoksen kautta, ettei hän »tee mitään ilmoittamatta
salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille» (Aam. 3: 7). Jumalan sanan tutkijat voivat
sen tähden odottaa löytävänsä totuuden kirjasta selviä viittauksia mitä
hämmästyttävimpiin tapahtumiin ihmiskunnan historiassa." -Suuri Taistelu, s.310
"Vapahtaja oli puhunut kaikkien profeettain kautta. 'Kristuksen Henki viittasi
Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.'" 1 Piet 1:11
-A. T. s.211.
"Henkensä innoituksen kautta Herra antoi apostoleilleen totuudet, jotta ne esitettäisiin
heidän mielensä kehityksen mukaisesti Pyhän Hengen kautta. Mutta mieli ei ole
pakotettuna tiettyyn muottiin." -Selected Messages, book 1, p. 22.
3. Miksi Kirjoituksia kutsutaan heijastaen niiden pyhää alkuperää ja
välitystapaa?
2 Sam. 22:31 Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on
kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat.
1 Aik. 17:3 Mutta sinä yönä tapahtui, että Naatanille tuli tämä Jumalan sana:
Ilm. 1:1 Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen
palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta
antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle,
Room. 3:2 Paljonkin, kaikin tavoin; ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä
Jumala on puhunut.
"Tämä Pyhä Kirja on kestänyt Saatanan hyökkäykset, joka on liittoutunut pahojen
miesten kanssa peittääkseen kaiken pyhän luonteisen pilviin ja synkkyyteen. Mutta
Herra on säilyttänyt tämän pyhän Kirjan oman ihmeellisen voimansa avulla
nykyisessä muodossaan - karttana tai ohjekirjana ihmisperheelle näyttääkseen heille
tien taivaaseen... Tämä Sana... on ohjekirja langenneen maailman asukkaille,
luovutettu heille, jotta tutkistelemalla ja tottelemalla sen ohjeita yksikään sielu ei
eksyisi... "Kuinka monta onkaan syntiin petetty, koska he eivät ole rukouksen ja
Jumalan Sanan opiskelun kautta ymmärtäneet synnin synnillisyyttä, eivätkä ole
löytäneet keinoa vastustaa sitä vakaasti. Kun kiusaus tulee heille, he eivät valvo
eivätkä tunne vihollisen juonia. Elämme vaarallisia aikoja, ja tullessamme lähelle
maailman historian loppua, Jumalan Sanaa tuntemattomilla ei tule olemaan turvaa."
-Sons ans Daughters of God, p. 190.
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Valoksi ja innoitukseksi
4. Mihin tarkoitukseen Herra antoi tämän arvokkaan mahdollisuuden
ihmiselle? Ollen jumalallista alkuperää, kuinka kauan se tulee olemaan
voimassa?
Ps 119:105 Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.
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.
Jes. 40:8 Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy
iankaikkisesti.
Luuk. 21:33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
"Sanassaan Jumala on antanut ihmisille pelastukseen tarvittavan tiedon. Pyhät
kirjoitukset tulee hyväksyä arvovaltaisena, erehtymättömänä ilmauksena Hänen
tahdostaan. Ne ovat luonteen mittapuu, oppien paljastaja ja kokemuksen koettelija."
-The Great Controversy. p. Vii.
Raamattu on mittapuu, jolla koetella kaikkien pyhittämistä harjoittavien väitteet.
Jeesus rukoili, että Hänen opetuslapsensa tulisivat pyhitetyiksi totuuden kautta, ja
Hän sanoo, 'Sinun sanasi on totuus;' psalmista julistaessa, 'Hänen lakinsa on totuus.'
Kaikki, joita Jumala johtaa, esittävät suurta arvostusta Kirjoituksille, joissa kuullaan
Hänen äänensä. Raamattu tulee olemaan heille 'hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi,
ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa: että Jumalan ihminen, kaikkiin hyviin
tekoihin valmistunut.'" -Seventh-say Adventist bible Commentary, vol. 5. p. 1147.
Voima luoda ja uudistaa
5. Kuinka voimakas Jumalan sana on? Mitä tapahtui, kun Herra puhui
luomisessa tai kun Jeesus vastasi parannusta pyytäville?
Joh 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka
minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.
Ps. 33:9 Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty.
Mark. 4:39, 41 Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: "Vaikene, ole
hiljaa." Niin tuuli asettui, ja tuli aivan tyven. Ja suuri pelko valtasi heidät, ja he
sanoivat toisillensa: "Kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat?"
Matt. 12:13 Sitten hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi!" Ja hän ojensi; ja se tuli
entiselleen, terveeksi niinkuin toinenkin.
“Luova voima, joka kutsui maailman olemassa olevaksi, on Jumalan sanassa. Tämä
sana välittää voimaa; se synnyttää elämää. Jokainen käsky on lupaus; tahdon
hyväksymä, sieluun vastaanotettuna, se tuo mukanaan Äärettömän elämän. Se
muuttaa luonnon ja uudistaa sielun Jumalan kuvan kaltaiseksi." -Education, p. 126.
"Jumalan sana - totuus - on se kanava, jonka välityksellä Herra ilmaisee Henkensä ja
voimansa. Kuuliaisuus sanalle synnyttää hedelmänään tarpeellisen ominaisuuden vilpittömän veljenrakkauden. Se rakkaus on lähtöisin taivaasta ja johtaa yleviin
vaikuttimiin ja epäitsekkäisiin tekoihin." -Apostolien teot s.398
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Siunauksen vastaanottamisen ehdot
6. Mikä on ymmärtämisemme ennakkovaatimus tutkiessamme taivaallisen
Isämme innoittamia kirjeitä.
2 Aik. 20:20 Mutta varhain seuraavana aamuna he menivät Tekoan erämaahan. Ja
heidän lähtiessänsä Joosafat astui esiin ja sanoi: "Kuulkaa minua, te Juudan ja
Jerusalemin asukkaat. Uskokaa Herraan, Jumalaanne, niin te olette hyvässä
turvassa, ja uskokaa hänen profeettojansa, niin te menestytte."
Joh. 11:40 Jeesus sanoi hänelle: "Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin
sinä näkisit Jumalan kirkkauden?"
Luuk. 11:28 Mutta hän sanoi: "Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan
ja sitä noudattavat."
Room. 2:13 sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain
noudattajat vanhurskautetaan.
“Olemme vastuussa vain valosta, joka loistaa meille. Jumalan käskyt ja Jeesuksen
todistus koettelevat meitä. Jos olemme uskollisia ja kuuliaisia, Jumala on mielistynyt
meihin, ja siunaa meitä omana valittuna, erikoisena kansanaan. Kun täydellinen usko
ja täydellinen rakkaus ja kuuliaisuus vallitsevat, toimien Kristuksen seuraajien
sydämissä, niillä tulee olemaan voimakas vaikutus..." "Profetian valo palaa yhä
sielujen opastukseksi, sanoen, 'Tässä on tie, sitä kulkekaa.' Se hohtaa oikeamielisten
polulla suojelevana, ja jumalattomien tiellä johtaakseen katumukseen ja
kääntymykseen. Sen toiminnan kautta syntiä nuhdellaan ja vääryys tulee
paljastumaan. Se lisääntyy tehdessään velvollisuutensa heijastaa valoa
menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen." -My Life Today, pp. 42, 43.
7. Mitä muita asenteita vaaditaan jumalallisen ilmestyksen vastaanottamiseksi?
Mitä tämä henkinen ruoka tuottaa, kun sitä "syödään" päivittäin kuin
leipää?
Matt. 11:25 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä,
taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja
ilmoittanut ne lapsenmielisille.
Joh 5:39 Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä,
ja ne juuri todistavat minusta;
Matt 4:4 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.'"
"Meidän täytyy jatkuvasti mietiskellä sanaa, syöden sitä, sulattaen sitä, ja
harjoituksen kautta omaksua se, niin että se otetaan elämään jatkuvasti. Se, joka
nauttii Kristusta päivittäin, opettaa esimerkillään muita ajattelemaan vähemmän mitä
he syövät, ja tuntemaan paljon enemmän ahdistusta ruoasta jolla ruokkivat sieluaan."
-Counsels on Diet and Food, pp. 89, 90.
"Raamattu on Jumalan ääni, joka puhuu meille aivan yhtä varmasti, kuin jos
kuulisimme Hänet omilla korvillamme. Elävän Jumalan sana ei ole vain kirjoitettu,
vaan puhuttu. Vastaanotammeko Raamatun Jumalan äänitorvena? Jos
ymmärtäisimme tämän Sanan tärkeyden, millä kunnioituksella avaisimmekaan sen, ja
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millä halukkuudella etsisimme sen periaatteita. Kirjoitusten lukemista ja pohtimista
pidettäisiin Kaikkein Korkeimman kohtaamisena." -In Heavenly Places, p. 134.
Kuinka paljon rakastan Jumalan sanaa ja sen syömistä päivittäisenä henkisenä
ruokana?
Pidänkö Raamatun sanomaa vain tietona vai elävänä periaatteena?
Mitä päätän seurata, kun Jumalan sanan ja ihmisen mielihalujen välillä
ilmenee ristiriitoja?
*****
2
Sapattina 11.heinäkuuta 2015

Meidän rakastava Isämme
"'Jumala on rakkaus' on kirjoitettuna jokaisessa avautuvassa silmussa, jokaisessa
versovassa ruohonkorressa... Jumalan sana ilmoittaa hänen luonteensa. Hän itse on
julistanut ääretöntä rakkauttaan ja sääliään. Kun Mooses rukoili: 'anna siis minun
nähdä sinun kirkkautesi9', Herra vastasi: 'Minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun
ohitsesi' (2 Moos. 33:18, 19). Tälläinen on hänen kirkkautensa." -Tie Kr. luo, s.6.
Luomistyö paljastaa Jumalan olemassaolon
1. Ennen aakkosten kehittymistä tai minkään Raamatun sanan kirjoittamista,
mitä voimakkaita todistuksia ihmisillä oli Jumalan olemassaolosta? Näetkö
eroa luonnon ilmestyksessä ja Pyhien Kirjoitusten kirjoitetussa
ilmestyksessä?
Ps. 19:2, 3 Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen
kättensä tekoja. Päivä sanoo päivälle, ja yö ilmoittaa yölle.
Jes. 40:26 Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa: kuka on nämä luonut? Hän,
joka johdattaa esiin niitten joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki; suuri
on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä: ei yksikään jää häneltä pois.
"Alussa Jumala ilmeni kaikissa luomistöissä." -Aikakausien toivo, s.10.
"Jumala on ympäröinyt meidät luonnon kauniilla maisemalla saadakseen mielemme
kiinnostumaan ja innostumaan. On hänen suunnitelmansa, että yhdistäisimme
luonnon ylväyden Hänen luonteeseensa. Jos tutkimme luonnon kirjaa, tulemme
huomaamaan sen hedelmälliseksi lähteeksi Jumalan rajattoman rakkauden ja voiman
pohtimiseksi." -Messages to young people, pp. 365, 366.
"Hänen tekojansa, niin kuin ne luonnollisessa maailmassa nähdään, ei ole
puoliksikaan ymmärretty tai arvostettu. Nämä hiljaiset saarnaajat opettavat ihmisille
opetuksensa, jos he vain ovat tarkkaavaisia kuulijoita.... "Synti on peittänyt ihmisen
näön, ja itsekseen hän ei voi tulkita luontoa asettamatta sitä Jumalan yläpuolelle. Hän
ei voi havaita siinä Jumalaa tai Jeesusta Kristusta, jonka Hän on lähettänyt. Hän on
samassa asemassa kuin ateenalaiset, jotka pystyttivät alttareitaan luonnon
palvomiseksi." -Seventh day Adventist Bible Commentary, vol. 6, pp. 1067, 1068.
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Raamattu alkaa esittelemällä Jumalan ja hänen tekonsa
2. Kenestä Raamatun ensimmäinen kirja, ensimmäinen kappale, ja
ensimmäinen rivi todistaa? Kuinka Jumala esitetään tässä ja muualla?
1 Moos. 1:1 Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
Ps 33:6 Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa
hengellä.
"Koska luonnon kirja ja ilmestyksen kirja sisältävät saman suuren mielen
vaikutuksen, ne eivät voi kuin puhua sopusoinnussa. Eri tavoin ja eri kielellä, ne
todistavat samat suuret totuudet." -Education, p. 128.
"Velvollisuus palvella Jumalaa perustuu siihen tosiasiaan, että hän on Luoja, jolle
kaikki muut olennot ovat kiitollisuuden velassa olemassaolostaan. Ja kaikkialla
Raamatussa, missä hän vaatii kunnioitusta ja palvontaa ennen pakanain jumalia,
esitetään todistus hänen luomisvoimastaan.... Psalmirunoilija sanoo: »Tietäkää, että
Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme.» »Tulkaa,
kumartukaamme ja polvistukaamme, polvillemme langetkaamme Herran, meidän
Luojamme, eteen.» Ps. 100: 3; 95: 6. Ja ne pyhät olennot, jotka taivaassa palvovat
Jumalaa, esittävät kunnioituksensa perusteen seuraavin sanoin: »Sinä, meidän
Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja
voiman, sillä sinä olet luonut kaikki.» Ilm. 4:11." -Suuri taistelu s.434.
Jumala paljastetaan persoonallisena
3. Esitetäänkö Jumala abstraktisena olemuksena vai persoonallisena olentona,
jolla on selkeä identiteetti? Mikä paljastaa Hänen rakastavan, iloisen
anteliaisuutensa?
1 Moos. 1:26, 27 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme,
kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko
maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat." Ja Jumala loi ihmisen omaksi
kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
Joh. 14:9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne,
etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä
sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?
Ps. 145:15, 16 Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, ja sinä annat heille heidän
ruokansa ajallaan. Sinä avaat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät.
"Herra loi ihmisen maan tomusta. Hän teki Aadamista osallisen Hänen elämäänsä ja
luontoonsa. Siellä häneen puhallettiin Kaikkivaltiaan henki, ja hänestä tuli elävä
sielu. Aadam oli muodoltaan täydellinen - vahva, kaunis, puhdas, kantaen Luojansa
kuvaa." -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1081.
"Ihmisen luomisessa ilmeni persoonallisen Jumalan toiminta. Kun Jumala oli tehnyt
ihmisen omaksi kuvakseen, ihmiskeho oli täydellinen kaikessa suhteessa, mutta
ilman elämää. Sitten persoonallinen, itsessään olemassa oleva Jumala hengitti siihen
kehoon elämän henkäyksen, ja ihmisestä tuli elävä, älykäs olento. Ihmiskehon kaikki
osat laitettiin liikkeelle. Sydän, valtimot, verisuonet, kieli, kädet, jalat, aistit, mielen
toiminnot, kaikki aloittivat toimintansa, ja kaikki asetettiin lainalaisuuteen. Ihmisestä
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tuli elävä sielu. Kristuksen eli Sanan kautta persoonallinen Jumala loi ihmisen ja
antoi hänelle älykkyyttä ja voimaa." -Ministry of Healing, p. 415.
Jumalan ylivertaisuus
4. Mitä paljastetaan Jumalan ylivoimaisesta luonteesta? Voimmeko kuvitella tai
ymmärtää kaiken Hänen luonteestaan?
Joh. 4:24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä
ja totuudessa."
2 Kor. 3:17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.
Luuk. 24:39 Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen.
Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te
näette minulla olevan."
Job 36:26 Katso, Jumala on suuri, emme häntä käsitä, hänen vuottensa luku on
ilman määrää.
"Se valtava voima, joka vaikuttaa kaikkialla luonnossa ja ylläpitää kaikkea, ei ole,
kuten jotkut tiedemiehet väittävät, pelkästään kaikkialla vallitseva periaate, liikkeelle
paneva energia. Jumala on henki, mutta siitä huolimatta hän on persoonallinen
olento, sillä ihminen tehtiin hänen kuvakseen. Persoonallisena olentona Jumala on
ilmaissut itsensä pojassaan. Jeesus, Isän kirkkauden säteily ja 'hänen olemuksensa
kuva' (Hepr. 1:3)havaittiin maan päällä olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän tuli
tähän maailmaan persoonallisena Vapahtajana. Hän astui ylös korkeuteen
persoonallisena Vapahtajana. Hän suorittaa välitystyötään taivaassa persoonallisena
Vapahtajana. Jumalan valtaistuimen edessä suorittaa pappispalvelusta meidän
hyväksemme 'Ihmisen pojan kaltainen' (Dan. 7:13). -Elämä ja kasvatus s.126
5. Kun ihminen saa elämän lahjaksi ja voi säilyttää sen rajallisen ajan, mikä
suuri erikoisoikeus Jumalalla on? Siitä huolimatta, että Hän on niin erilainen
ja niin paljon korkeammalla kuin ihminen, kuinka Hän suhtautuu niihin,
jotka uskovat Häneen, ja niihin, jotka eivät usko?
Ps. 36:9 Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella, sinä annat heidän juoda
suloisuutesi virrasta.
Jer. 10:10, alku Vuorten tähden minä puhkean itkuun ja valitukseen, erämaan
laitumien tähden minä viritän itkuvirren.
Joh. 5:26 Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös
Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.
Matt. 5:16, 45 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät
teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa…. että olisitte
Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille
kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.
"Jumala on elämän, valon ja ilon lähde maailmankaikkeuteen. Niin kuin valon säde
auringosta, siunauksetkin virtaavat Hänestä kaikkiin olentoihin jotka hän on luonut.
Rajattomassa rakkaudessaan Hän on antanut ihmisille etuoikeuden olla osallisena
jumalaisesta luonteesta, ja vastaavasti jakaa siunauksia toisille ihmisille. Tämä on
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suurin kunnia, suurin riemu, joka Jumalan on mahdollista suoda." -Counsels on
Stewardship, p. 23.
"Jumala tuntee meidän koettelemuksemme ja ottaa osaa suruihimme. Jokainen
Aadamin poika ja tytär voi ymmärtää, että meidän Luojamme on syntisten ystävä.
Sillä jokaisessa armon sanassa, jokaisessa ilon lupauksessa, jokaisessa
rakkaudenteossa, jokaisessa puoleensa vetävässä jumalallisessa vaikutuksessa, joita
Vapahtajan maallinen elämä oli täynnä, me näemme sanat »Jumala meidän
kanssamme.»" -Aikakausien toivo, s.13.
Lisää jumalallisia ominaisuuksia
6. Mitkä muut ihanat luonteenpiirteet näyttävät Jumalan ja ihmisen valtavan
eron?
1 Tim. 1:17 Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle,
ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.
Room. 11:33-36 Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka
tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä! Sillä kuka on
tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa? Tai kuka on
ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava? Sillä hänestä ja hänen
kauttansa ja häneen on kaikki; hänelle kunnia iankaikkisesti! Amen.
3 Moos. 19:2 "Puhu kaikelle israelilaisten seurakunnalle ja sano heille: Olkaa pyhät,
sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä.
Luuk. 18:19 Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä,
paitsi Jumala yksin.
"Herra oli olemassa ennen kuin hän aikoi luoda maailman. Hän on 'ikuisesta.'
'Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta
iankaikkiseen olet sinä Jumala.'" -Manuscript Releases, vol. 19, p. 249.
"Iankaikkisena, itsestään olemassa olevana, luomattomana Olentona Herra on itse
kaiken alkulähde ja ylläpitäjä ja sellaisena ainoa oikeutettu saamaan osakseen
ylimmän kunnioituksen ja palvonnan." - Patriarkat ja Profeetat, s. 283.
"Jokainen sydämenlyönti, jokainen hengenveto on innoitus Hänestä joka hengitti
Aadamin sieraimiin elämän henkäyksen - innoitus alati läsnä olevasta Jumalasta,
suuresta MINÄ OLEN.... "Kaikessa luodussa nähdään Jumalallisuuden jälki. Luonto
todistaa Jumalasta. Altis mieli, joka tuodaan yhteyteen maailmankaikkeuden ihmeen
ja mysteerin kanssa, ei voi kuin tunnistaa rajattoman voiman toiminnan. Ei maa
omalla voimallaan tuota hyödykkeitään, ja vuosi vuodelta jatka liikettään auringon
ympäri." -Medical Ministry, .p 9.
7. Mitä pyhiä ominaisuuksia mainitaan usein Jumalasta? Minkä pitäisi siksi
jatkuvasti kasvaa elämässämme?
1 Joh. 4:16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä
Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy
Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
2 Moos. 34:6 Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: "Herra, Herra on laupias ja
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armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa,
Hebr. 11:6 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä
näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän
tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.
"Jumala on rakkaus. Rakkaus, valo ja ilo virtaavat hänestä kaikille luoduille
olennoille kuten valon säteet auringosta. Antaminen kuuluu hänen
perusolemukseensa. Koko hänen elämänsä on epäitsekkään rakkauden ilmausta."
-Vuorisaarna, s.85.
"Meitä kutsutaan esittämään maailmalle Jumalan luonne niin kuin se paljastettiin
Moosekselle. Vastaukseksi Mooseksen rukoukseen, 'Anna minun siis nähdä
kirkkautesi,' Herra lupasi, 'Minä annan kirkkauteni kulkea sinun ohitsesi.' 'Herra,
Herra on laupias Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen, ja hänen
hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Hän on armollinen tuhansille ja antaa
anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit' 2 Moos 33:18, 19; 34:6, 7. Tämä on se
hedelmä jonka Jumala haluaa kansaltaan. Luonteensa puhtaudessa, elämänsä
pyhyydessä, armossaan, rakastavassa välittämisessään ja myötätunnossaan, heidän
tulee näyttää että 'Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran
ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta.' Ps. 19:7." -Testimonies for the
Church, vol. 6, p. 221.
8. Mitä sydämellistä sanaa Jeesus käytti puhuessaan Jumalasta? Mitä tämä
merkitsee meille?
Matt. 5:16, 45, 48 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät
teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa… että olisitte
Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille
kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin… Olkaa siis te
täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."
"Ensimmäinen opetus, joka lapsille tulee opettaa, on että Jumala on heidän Isänsä.
Tämä opetus tulisi antaa heille heidän varhaisimpina vuosinaan. Vanhempien täytyy
ymmärtää että he ovat velvollisia Jumalan edessä tutustuttamaan lapsensa heidän
taivaalliseen Isäänsä.... Se, että Jumala on rakkaus tulisi opettaa joka oppitunnilla."
-Child Guidance, p. 487.
"Maailmankaikkeuden luoja puhuttelee sinua rakastavana Isänä. Jos eroat maailmasta
mielenkiinnon kohteidesi suhteen, ja pysyt vapaana sen saastutuksesta, paeten sen
turmeltumista joka on maailmassa himon kautta, Jumala tulee olemaan Isäsi, Hän
tulee adoptoimaan sinut perheeseensä, ja sinusta tulee Hänen perillisensä. Maailman
sijaan, hän tulee antamaan sinulle kuuliaisesta elämästä valtakunnan koko taivasten
alla. Hän tulee antamaan sinulle iankaikkisen kirkkauden ja elämän, joka on kestävä
kuin ikuisuus. "Taivaallinen Isäsi ehdottaa sinun tekemistä osaksi hänen aatelista
perhettään, että hänen ylitsevuotavan suurten ja arvokkaiden lupausten kautta sinusta
voi tulla osallinen jumalallisesta luonnosta, kun olet päässyt pakoon turmeltumista,
joka hallitsee maailmassa himon kautta." -Testimonies for the Church, vol. 2, p. 44.
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Mitä persoonallista tietoa minulla on Jumalasta? Mistä olen saanut sen?
Onko minulla uskoa että Hän haluaa nähdä minut lapsenaan?
Mitä teen päivittäin tutustuakseni paremmin Häneen?
*****
3
Sapattina 18. heinäkuuta 2015

Immanuel, Jumala meidän kanssamme
"'Immanuel, Jumala meidän kanssamme.' Tämä merkitsee meille kaiken. Mitenkä
laajan perustan se luokaan uskollemme. Mitenkä suuren kuolemattomuuden toiveen
se asettaakaan uskovan sielun eteen. Jumala meidän kanssamme Kristuksessa
Jeesuksessa saattamassa meitä joka askeleella matkallamme taivaaseen. Pyhä Henki
kanssamme Lohduttajana, Oppaana vaikeuksissamme, lievittämässä surujamme, ja
suojaamassa meitä houkutuksilta. 'Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon
syvyyttä!" -My Life Today, p. 290.
Jeesuksen olemassaolo ennen ihmiseksi syntymistä
1. Mitä profeetat todistivat Messiaan olemassaoloon liittyen ennen Hänen
tulemistaan vauvana maan päälle? Mitä erityisiä nimiä hänestä käytettiin?
Miika 5:2 Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen
joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä
on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.
Jes. 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja
synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.
Matt. 1:23"Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava
nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.
Jes. 9:6 Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja
hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja
vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.
"Jeesuksen tultua keskuuteemme, tiedämme Jumalan tuntevan koettelemuksemme ja
olevan myötätuntoinen suruissamme. Jokainen Aadamin poika ja tytär voi ymmärtää
Luojan olevan syntisten ystävä.... Jumala kanssamme' on synnistä vapautumisen tae,
varmistus voimastamme totella taivaan lakia. Kristus yritti opettaa meille niin
tarpeellista valtavaa totuutta, että Jumala on aina kanssamme, asuen jokaisessa
kodissa, että hän tuntee kaiken mitä maan päällä tehdään. Hän tuntee ajatukset, jotka
vaivaavat mieltä ja sielua. Hän kuulee joka sanan, joka lähtee ihmisten huulilta." -My
Life Today, p. 290.
Ennustuksia Hänen tulostaan
2. Mikä suuri tehtävä Hänellä oli täytettävänä Hänen tullessaan maan päälle?
Kuin matkalaiset, jotka kertovat reittejään, mitä Herra teroitti ihmisille,
jotta he tunnistaisivat Hänet ja odottaisivat Häntä?
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Jes. 53:10, 11 Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos
sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja
Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja
tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani,
vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.
Dan. 9:24, 25 Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle
kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot
sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä
vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan. Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli
se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on
kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen
rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.
Miik. 5:2 Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen
joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä
on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.
"Jumala ei voinut tehdä ihmiselle enempää kuin antaa rakkaan poikansa, eikä hän
voinut tehdä vähempää turvatakseen ihmisen lunastuksen ja säilyttääkseen
jumalallisen lain arvokkuuden.... Tässä teossa Hän paljasti ihmiselle Isänsä luonteen,
näyttäen, että Jumala voi olla vanhurskas, ja silti vanhurskauttaa sen, joka Jeesukseen
uskoo. "Taivaan Majesteetti ei miellyttänyt itseään. Mitä ikinä Hän tekikään, se
palveli ihmisen lunastusta. Itsekkyys kaikissa muodoissaan jäi syrjään Hänen
läsnäolossaan. Hän omaksui luontomme voidakseen kärsiä puolestamme, tehden
sielustaan syntiuhrin. Hän oli Jumalan haavoittama ja pyrki pelastamaan ihmisen
iskulta, jonka se ansaitsi rikkoessaan Jumalan lakia. Rististä loistavan valon kautta
Kristus tarjoutui vetämään kaikki ihmiset puoleensa. Hänen ihmissydämensä kaipasi
ihmissukua. Hänen kätensä olivat avoinna vastaanottamaan heidät, ja Hän kutsui
kaikkia tulemaan luokseen. Hänen elämänsä maanpäällä oli jatkuvaa itsensä
kieltämistä ja nöyrtymistä." -Testimonies for the Church, vol. 4, p. 418.
Taivaallinen ääni, joka vahvistaa Hänen jumalallisen luontonsa
3. Mikä ääni kuultiin useaan otteeseen vahvistaen Messiaan jumalallisen
luonteen? Mitä Jeesus sanoi liittyen Hänen suhteeseensa taivaalliseen Isään?
Matt. 3:17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas
Poikani, johon minä olen mielistynyt."
Matt. 17:5 Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso,
pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen
mielistynyt; kuulkaa häntä."
Joh. 10:29, 30 Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia,
eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä."
"Jeesus lunasti lapseutensa Iankaikkiseen.... Jeesus ei ollut yhtään vähemmän
Jumalan Poika alhaisessa kodissaan, vanhempiensa alaisuudessa, kuin Jumalan
puhuessa ikuiselta valtaistuimeltaan, sanoen, 'Tämä on minun rakas poikani, johon
minä olen mielistynyt.'" -Our High Calling, p. 156.
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Osa lihaa ja verta
4. Mitä samalla tiedetään Hänen ihmisluonnostaan? Miksi oli välttämätöntä
tehdä hänestä veljiensä kaltainen?
Joh. 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen
kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli
täynnä armoa ja totuutta.
Hebr. 2:14, 17 Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä
tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema
vallassaan, se on perkeleen,… Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä
kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään
Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.
"Ainoastaan Kristus pystyi edustamaan jumaluutta. Hän, joka oli ollut Isän kanssa
alusta alkaen, Hän joka oli näkymättömän jumalan ilmaistu kuva, oli yksistään
riittävä toteuttamaan tämän työn. Mikään sanallinen kuvaus ei voinut paljastaa
Jumalaa maailmalle. Puhtaan elämän kautta, elämän, jossa oli täysi luottamus ja
alistuminen Jumalan tahtoon, nöyryytyksen elämä, jota jopa korkeimmat taivaan
enkelit olisivat kavahtaneet, Jumala itse täytyy paljastaa ihmiskunnalle. Tehdäkseen
tämän, Vapahtajamme pukeutui ihmisyyteen. Hän otti käyttöön ihmisten kykyjä, sillä
vain tällä tavoin ihmiskunta saattoi ymmärtää Hänet. Vain ihmisyys saattoi saavuttaa
ihmisyyden. Hän siunasi maailman elämällä ihmislihassa Jumalan elämän, täten
näyttäen olevansa tarpeeksi voimakas yhdistämään ihmisyyden jumalisuuteen."
-Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 924.
Julistettu Vapahtaja ja Herra
5. Vaikka Hän otti veljiensä luonnon, miksi Häntä kutsuttiin ennen, ja samana
päivänä, kun hän syntyi? Mikä todistus meillä on Hänen luonteesta ja
elämästään?
Matt. 1:21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus,
sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."
Luuk. 2:11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra,
Daavidin kaupungissa.
Hebr. 7:26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton,
syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,
1 Piet. 2:22 joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut",
"Lunastus on aihe, johon enkelit halajavat katsahtaa. Se on oleva lunastettujen
tutkimuksen ja ylistyksen kohteena halki iäisyyden loputtomien aikojen. Eikö se
ansaitse perusteellista ajattelemista ja tutkiskelua jo nyt? Jeesuksen rajaton armo ja
rakkaus sekä puolestamme annettu uhri vaativat mitä vakavinta ja hartainta
mietiskelyä. Meidän tulisi perusteellisesti tutkia rakkaan Lunastajamme ja
Välittäjämme luonnetta. Meidän tulisi mietiskellä hänen tehtäväänsä, joka tuli
pelastamaan kansansa sen synneistä. Kun me näin tarkastelemme taivaallisia asioita,
meidän uskomme ja rakkautemme lujittuu ja rukouksemme tulevat yhä
otollisemmiksi Jumalalle, koska ne ovat yhä enemmän uskon ja rakkauden
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innoittamia. Ne ovat järkeviä ja hartaita. Luottamus Jeesukseen tulee lujemmaksi ja
päivittäisenä elävänä kokemuksena on, että Jeesuksella on voima täydellisesti
pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat." -Tie Kr. luo, s. 77, 78.
Rukoileminen taivaassa
6. Ristillä uhrautumisensa jälkeen, mitä tehtävää Jeesus lähti taivaaseen
tekemään ihmisen hyväksi? Ollen vakuuttuneita siitä, että Hän rukoilee
meidän puolestamme, mitä meidän tulisi tehdä?
Room. 8:34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut,
onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee
meidän edestämme.
Hebr. 7:25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin
minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.
Hebr.10:22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa,
sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä
pestynä;
"Kristus voi määrätä taivaan enkelinsä vuodattamaan vihan maljat maailman ylle,
joka on täynnä tekopyhyyttä ja syntiä, tuhoten ne, jotka ovat täynnä vihaa Jumalaa
kohtaan. Hän saattaisi piilottaa tämän synkän pisteen maailmankaikkeudestaan.
Mutta hän ei tee sitä. Hän on tänään seisomassa suitsutusalttarilla, esittäen Jumalalle
niiden rukouksia, jotka pyytävät hänen apuaan. '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.'
"Meidän tulee rakastaa Jeesusta ja luottaa Häneen. Kaikki kuuliaiset Hän nostaa
ylöspäin askel askeleelta, niin nopeasti kuin he voivat edetä, jotta, vielä seisten vieri
vieressä syntisten kanssa, Jumalan valtaistuimelta tulevassa valossa, he saattavat
hengittää taivaallisten kartanoiden ilmaa." -Daughters of God, p. 240.
Kirkkauteen palaaminen
7. Mitä tapahtuu, kun Jeesuksen työ taivaallisessa pyhäkössä päättyy? Mikä
kirkkaus seuraa Häntä Hänen tuodessaan lunastetut Isänsä taloon?
Joh. 14:3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja
otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
Matt. 16:27 Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja
silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.
1 Piet. 5:4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman
seppeleen.
"Kristus on tehnyt kaikki valmistelut, jotta Hänen seurakuntansa olisi muuttunut,
maailman Valon valaisema joukko, jolla on Immanuelin kirkkaus. Hänen
tarkoituksensa on, että valon ja rauhan hengellinen ilmapiiri ympäröisi jokaista
kristittyä. Hän toivoo meidän ilmaisevan hänen iloaan elämässämme.... Kristus tulee
suurella voimalla ja kirkkaudella. Hän tulee omassa ja Isänsä kirkkaudessa. Pyhät
enkelit saattava häntä matkalla. Muun maailman ollessa pimeänä on pyhien
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jokaisessa kodissa oleva valoa. He havaitsevat hänen tulemuksensa ensimmäiset
valonsäteet. Kristuksen kirkkaudesta säteilee puhdasta valoa, ja kaikki, jotka ovat
palvelleet häntä, ihailevat häntä Lunastajanaan. Jumalattomat pakenevat, mutta
Kristuksen seuraajat iloitsevat hänen läsnäolostaan. Silloin tulevat lunastetut kaikista
maista saamaan luvatun perintönsä." PK. s. 499,500.
Miltä sinusta tuntuu, kun ajattelet Vapahtajan antaneen elämänsä
pelastaakseen sinut ikuiselta kuolemalta?
Mikä on sinun toiveesi, kun Hän tekee välitystyötä sinun puolestasi?
Mitä odotat tapahtuvan Hänen tulemisensa kunniakkaana päivänä?
*****
4
Sapattina 25. heinäkuuta 2015

Lohduttaja ja Totuuden Henki
"Hengen tehtävänä on uudesti synnyttää ja käytännössä toteuttaa Lunastajamme
kuolemalla aikaansaatu pelastus. Henki pyrkii jatkuvasti kiinnittämään ihmisten
huomion Golgatan ristillä annettuun suureen uhriin, ilmaisemaan maailmalle Jumalan
rakkautta ja avaamaan syntinsä tuntevalle sielulle Raamatun aarteita." -Ap. teot, 43.
Herran Henki luomistyössä
1. Minkä suunnattoman työn Jumalan henki teki maailman luomisessa?
Olemmeko kiitollisuudenvelassa Pyhälle Hengelle olemassaolostamme?
Ps. 33:6 Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa
hengellä.
Job. 33:4 Jumalan henki on minut luonut, ja Kaikkivaltiaan henkäys elävöittää
minut.
1 Moos 2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen
sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.
Ps. 104:30 Sinä lähetät henkesi, ja ne luodaan; ja sinä uudistat maan muodon.
"'Kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa Hän meidät kaikkeen totuuteen' (Joh.
16:13). Tieteen todistus voidaan tulkita oikein vain ottamalla vastaan apua siltä
Hengeltä joka alussa 'liikkui vetten päällä', siltä Sanalta jonka kautta 'kaikki on saanut
syntynsä' ja siltä Valkeudelta 'joka valistaa jokaisen ihmisen'. Vain tällä johdolla
voidaan oppia tuntemaan tieteen syvimmät totuudet." - Elämä ja kasvatus, s.128,129.
Pyhä henki ja ennustus
2. Mitä tapahtuu kun ihmiset täyttyvät Pyhästä Hengestä? Jopa kuka sai tämän
kokemuksen menneinä aikoina?
1 Sam. 10:9-12 Ja kun hän käänsi selkänsä lähteäksensä Samuelin luota, muutti
Jumala hänen sydämensä; ja kaikki nämä ennusmerkit kävivät sinä päivänä toteen.
Ja kun he tulivat sinne, Gibeaan, niin katso, joukko profeettoja tuli häntä vastaan.
Silloin Jumalan henki tuli häneen, ja hänkin joutui hurmoksiin heidän keskellänsä.
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Kun kaikki, jotka ennestään tunsivat hänet, näkivät hänet hurmoksissa niinkuin
profeetatkin, sanoivat he toisillensa: "Mikä Kiisin pojalle on tullut? Onko Saulkin
profeettain joukossa?" Mutta eräs sikäläisistä miehistä vastasi ja sanoi: "Kuka sitten
heidän isänsä on?" - Niin tuli sananlaskuksi: "Onko Saulkin profeettain joukossa?"
"Herra ei jättäisi Saulia luottamusasemaan ilman jumalallista valaisemista. Hänen tuli
saada uusi kutsumus, ja Herran henki tuli hänen ylleen. Lopputulos oli, että hänestä
tuli uusi ihminen. Herra antoi Saulille uuden hengen, eri ajatuksia, eri päämääriä ja
haluja kuin mitä hänellä oli aiemmin ollut. Tämä valaiseminen hengellisen tiedon
kanssa Jumalasta, asettaen hänet edulliselle paikalle, tuli sitomaan hänen tahtonsa
Jehovan tahtoon." -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 1013
"Pyhän Hengen ilmeneminen oli samankaltainen Samuelin ja Saulin aikoina
profeettain koulussa. Eräässä tapauksessa armon sateita vuodatettiin, ja kaikki
paikalla olevat profetoivat." -Special Testimonies on Education, p. 79.
"Kun Herran Henki lepäsi ilmestysmajan vanhimpien yllä, se tuli myös heihin, ja he
ennustivat, puhuen kaunopuheisesti viisauden sanoja." -The Signs of the Times,
August 12, 1880.
Profeettojen innoittaminen
3. Keitä innoitettiin vuosisatojen saatossa välittämään valoa ja ohjausta Herran
kansalle? Kiitos tämän ihmeellisen toiminnan, mitä he vastaanottivat Herran
suusta?
2 Piet. 1:21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan
Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.
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.
"Otan raamatun sellaisena kuin se on, innoitettuna Sanana. Uskon sen sanomaan
koko Raamatussa.... "Raamatun kirjoittajien täytyi ilmaista ajatuksensa ihmisten
kielellä. Sen kirjoittivat ihmismiehet. Nämä miehet olivat Pyhän Hengen
innoittamia.... "Ääretön on Pyhän Hengen kautta antanut loistaa valoa palvelijoidensa
mieliin ja sydämiin. Hän on antanut unia ja näkyjä, vertauksia ja lukuja; ja ne, joille
Totuus oli näin ilmoitettu, ovat itse ilmaisseet ajatuksen ihmisten kielellä." -Selected
Messages, book 1, pp. 17, 19, 25.
Voimakasta tukea Jeesuksen toiminnan aikana
4. Miten Pyhän Hengen läsnäolo ilmaistiin Jeesuksen kastamisen jälkeen?
Saiko Jeesus tämän arvokkaan Lahjan rajoitettuna toimintansa aikana?
Luuk. 3:21,22 Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut
kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui hänen
päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä
olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt."
Luuk. 4:18 "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut
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julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille
vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,
Joh. 3:34 Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei
Jumala anna Henkeä mitalla.
"Herra oli luvannut antaa Johannekselle merkin, mistä hän voisi tietää, kuka oli
Messias, ja nyt, kun Jeesus nousi vedestä, luvattu merkki annettiin; sillä hän näki
taivasten aukenevan, ja Jumalan Hengen, kuin kiillotettua kultaa olevan kyyhkysen,
leijuvan Kristuksen pään päällä, ja ääni tuli taivaasta, sanoen, ' Tämä on minun rakas
poikani, johon minä olen mielistynyt.'.... "Mitä tämä tapahtuma merkitsee meille?...
Pyhä Henki annetaan niille, jotka etsivät sen voimaa ja armoa, ja tulee auttamaan
epävarmuudessamme, kun me kohtaamme Jumalan. Taivas on avoinna
pyynnöillemme, ja meitä kutsutaan tulemaan 'rohkeasti armon valtaistuimelle, jotta
saisimme armon, ja löytäisimme armon auttaa tarpeen vaatiessa.' Meidän tulee tulla
uskossa, uskoen, että tulemme saamaan juuri sen mitä pyydämme Häneltä."
-Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, pp. 1077, 1078.
Lohduttaja ja Opas totuuteen
5. Mitä erityistä opastusta seurakunnalle luvattiin Jeesuksen ylösnousemuksen
jälkeen? Ollen toinen Lohduttaja ja Totuuden Henki, mihin tämän
jumalallisen valon saaneet tullaan opastamaan?
Joh. 14:16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan
olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
Joh. 15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden
Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.
Joh. 16:13, 8 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… Ja kun hän tulee, niin hän näyttää
maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:
"Jeesus julisti, että Hänen ylösnousemuksensa jälkeen Hän lähettäisi seurakunnalleen
kruunajaislahjanaan Lohduttajan, jonka tuli ottaa hänen paikkansa. Tämä Lohduttaja
on Pyhä Henki - Hänen elämänsä sielu, seurakuntansa voima, maailman elämä ja
valo. Henkensä avulla Kristus lähettää sovituksen ja voiman ottaa synti pois." -This
Day with God, p. 257.
"Alusta lähtien Jumala on inhimillisissä välikappaleissa vaikuttavan Pyhän Hengen
avulla toteuttanut langenneen ihmissuvun hyväksi laadittua suunnitelmaansa. Tämä
oli ilmeistä patriarkkojen elämässä. Samoin seurakunnan ollessa erämaassa
Mooseksen aikana Jumalasta sanotaan: »Hyvän Henkesi sinä annoit heitä
opettamaan» (Neh. 9:20). Ja apostolien päivinä hän toimi voimallisesti seurakuntansa
hyväksi Pyhän Hengen välityksellä. Sama voima, joka tuki patriarkkoja, joka antoi
Kaalebille ja Joosualle uskoa ja rohkeutta ja joka tehosti apostolisen seurakunnan
työtä, on ylläpitänyt Jumalan uskollisia lapsia kaikkina seuraavinakin aikakausina.
Pyhän Hengen voimalla valmistivat valdolaiskristityt keskiajalla osaltaan tietä
uskonpuhdistukselle." -Apostolien teot, s. 43.
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Lahjojen täyteys
6. Mitä lahjoja, hallintoa ja toimintaa Pyhä Henki tuki apostolisessa
seurakunnassa? Mitä uskovia kehotetaan tekemään?
1 Kor. 12:8-11, 31 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon
sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas
terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia
tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri
kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän
vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo… Pyrkikää
osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman
tien.
"Lahjat, joita Kristus antoi seurakunnalleen, edustavat erityisesti Pyhästä Hengestä
lähteviä lahjoja ja siunauksia. 1 Kor. 12:8-11. Kaikki eivät saa samoja lahjoja, mutta
jokaiselle Mestarin palvelijalle on luvattu jokin Hengen lahja." -Christ's Object
Lessons, p. 327.
"Hengen lahjat luvataan jokaiselle uskovalle sen mukaan, kuin hän niitä tarvitsee
Herran työssä. Tämä lupaus on vielä nytkin yhtä luja ja luotettava kuin apostolien
päivinä.... Tämä on Jumalan lasten etuoikeus, ja heidän on uskon kautta tartuttava
kaikkeen, mitä he voivat saada tunnusmerkkinä liskostaan." -AT. s.790.
Erityisen vuodatuksen lupaus
7. Keille on luvattu erityinen Pyhän Hengen vuodatus lopun aikana? Ketkä
saavuttivat tämän täyttymyksen apostolien aikoina?
Jooel. 2:28,29 Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja
teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat,
nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä
niinä päivinä vuodatan Henkeni.
Apt. 5:23 sanoen: "Vankilan me kyllä huomasimme hyvin tarkasti suljetuksi ja
vartijat seisomassa ovien edessä; mutta kun avasimme, emme sisältä ketään
löytäneet."
"Ennen Jumalan tuomion viimeistä käyntiä maanpäällä,... Jumalan Henki ja voima
tullaan vuodattamaan Hänen lastensa ylle. Siihen aikaan moni tulee eroamaan niistä
kirkoista, joissa rakkaus tähän maailmaan on korvannut rakkauden Jumalaan ja
Hänen sanaansa. Useat, niin papit kuin kansakin, tulevat ilomielin hyväksymään ne
suuret totuudet joita Jumala on saattanut julistettavaksi tähän aikaan valmistaakseen
ihmisiä Herran toiseen tulemiseen. Sielujen vihollinen haluaa hankaloittaa tätä työtä;
ja ennen kuin kuin sellaisen liikkeen aika koittaa, hän yrittää estää sen esittämällä
väärennöksen. Niissä kirkoissa jotka hän saa petollisen voimansa valtaan hän saa sen
näyttämään, että Jumalan erityiset siunaukset vuodatetaan; siellä ilmenee sellaista,
mitä pidetään suurena uskonnollisena kiinnostuksena. Monet tulevat
olemaan
voitonriemuisia, että Jumala toimii mahtavasti heille, kun toiminta on toisen hengen
tekosia." -The great Controversy, p. 464.
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Hedelmän yltäkylläisyys
8. Mitä ne tuottavat, jotka ovat vastaanottaneet Hengen? Mikä muu on
mahdollista Hengen voiman kautta?
Gal. 5:22,23 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei
ole laki.
2 Kor. 3:17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.
Ef. 3:16 että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen
ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
"Ne, joista tulee uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa, tuottavat Hengen
hedelmiä, jollaisia ovat 'rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys,
uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen' (Gal. 5:22)." -Tie Kristuksen luo, s. 49.
"Kun vastaanotat Jeesuksen Hengen - epäitsekkään rakkauden ja toisten eteen
työskentelemisen Hengen - tulet kasvamaan ja tuottamaan hedelmää. Hengen hyveet
tulevat kypsymään luonteessasi. Uskosi tulee kasvamaan, vakaumuksesi syvenemään,
rakkaudestasi tehdään täydellistä. Yhä enemmän tulet muistuttamaan Kristusta
kaikessa mikä on puhdasta, jaloa ja rakastettavaa." -Christ's Object Lessons, p. 67.
"Kaikille jotka uskovat, Hän on kuin elämän puu Jumalan Paratiisissa. Hänen
haaransa ulottuvat tähän maailmaan, jotta siunaukset jotka hän on meille ostanut,
voitaisiin tuoda ulottuviimme.... Hän on antanut meille Lohduttajan, Pyhän Hengen,
joka tulee esittelemään meille elämän puun arvokkaan hedelmän. Tästä puusta
voimme poimia ja syödä, ja me voimme sitten opastaa muita sen luo, jotta he myös
voisivat syödä." -My Life today, p. 50.
Mitä tehtävää varten Pyhän Hengen lahja luvattiin opetuslapsille?
Onko sinun seurakunnassasi sopusointu ja jatkuva yhteinen rukous niin kuin
helluntain aikoina oli?
Mitkä esteet estävät Pyhän Hengen voimistamasta sinun elämääsi ja
toimintaasi?
Mitä tekisit, jos Herra vuodattaisi Pyhän Hengen yllesi kaikella voimallaan
huomenna?
*****
5
Sapattina 1. elokuuta 2015

Ihmisen alkuperä
"Koska luonnon kirjassa ja Jumalallisen ilmoituksen kirjassa on saman
mestariajattelijan leima, ne eivät voi olla ristiriidassa keskenään. Erilaisin
menetelmin ja erilaisin kielin ne todistavat samoista suurista totuuksista, Tiede
paljastaa lakkaamatta uusia ihmeitä, mutta se ei tuo tutkimuspiiristään esille mitään
sellaista, joka oikein ymmärrettynä olisi ristiriidassa jumalallisen ilmoituksen kanssa.
Luonnon kirja ja jumalan kirjoitettu sana valaisevat toisiaan. Ne tutustuttavat meitä
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Jumalaan opettamalla meille jotakin niistä laeista, joiden välityksellä hän toimii."
-Elämä ja kasvatus, s. 122.
Maailman luominen
1. Mikä selkeä todistus Jumalan työstä maailman luomisessa on täydessä
ristiriidassa evoluutioteorian kanssa?
1 Moos. 1:1 Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
Neh. 9:6 Sinä yksin olet Herra. Sinä olet tehnyt taivaat ja taivasten taivaat kaikkine
joukkoinensa, maan ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki, mitä niissä on. Sinä
annat elämän niille kaikille, ja taivaan joukot kumartavat sinua.
Jer. 32:17 "Oi Herra, Herra! Katso, sinä olet tehnyt taivaan ja maan suurella
voimallasi ja ojennetulla käsivarrellasi: ei mikään ole sinulle mahdotonta;
"Luonnossa havaituista tosiasioista vedetyt erheelliset johtopäätökset ovat kuitenkin
johtaneet kuviteltuun ristiriitaan tieteen ja ilmoituksen välillä. Yritettäessä palauttaa
sopusointua on omaksuttu raamatuntulkintoja, jotka heikentävät ja tuhoavat Jumalan
sanan voiman. Geologian on arveltu olevan ristiriidassa Mooseksen kirjoittaman
luomiskertomuksen kirjaimellisen tulkinnan kanssa. On esitelty väitteitä, joiden
mukaan on tarvittu miljoonia vuosia maan kehittymiseen kaaoksesta. Jotta saataisiin
Raamattu sopusointuun tämän tieteen oletetun paljastuksen kanssa, on otaksuttu
luomispäivien olleen pitkiä, rajoittamattomia aikakausia, jotka ovat käsittäneet
tuhansia tai jopa miljoonia vuosia. Sellainen johtopäätös on täysin aiheeton." -Elämä
ja kasvatus, s. 122.
"Raamattu ei hyväksy mitään pitkiä aikakausia, joiden kuluessa maa olisi hitaasti
kehittynyt sekasorrosta." -Patriarkat ja profeetat, s. 92
"Raamattu on kaikkein opastavin ja kattavin historia, mitä maailmaan on ikinä
annettu. Sen pyhät sivut kattavat ainoat aidot otteet luomisesta. Tässä näemme
voiman, joka 'lähti liikkeelle taivaista, ja loi perustuksen maailmalle.' Tässä meillä on
totuudellinen historia ihmisrodusta, sellainen, jota ihmisen ennakkoluulot tai ylpeys
eivät ole turmelleet." -Fundamentals of Christian Education, pp. 84, 85.
2. Miten maailma tuli olemassa olevaksi? Mikä pyhistä Kirjoituksista
löytämämme kohta selkeästi kumoaa pitkät geologiset aikakaudet?
Ps. 33:6-9 Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa
hengellä. Hän kokoaa meren vedet niinkuin roukkioksi, panee syvyydet säiliöihin.
Peljätköön Herraa kaikki maa, hänen edessänsä vaviskoot kaikki maanpiirin
asukkaat. Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty.
Ps. 148:4, 5 Ylistäkää häntä, te taivasten taivaat, te vedet taivasten päällä. Ylistäkööt
ne Herran nimeä, sillä hän käski, ja ne tulivat luoduiksi.
Hepr. 11:3 Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan
sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.
2 Piet. 3:5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä
ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
"Maailmamme luomisessa Jumala ei käyttänyt valmiiksi olemassa olevaa olemusta
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tai ainetta. Sillä 'näkyvä on syntynyt näkymättömästä.' Hebr. 11:3. Päinvastoin, kaikki
asiat, aineelliset tai henkiset, olivat Jehovan edessä Hänen äänessään, ja luotiin
Hänen omaa tarkoitustaan varten. Taivaiden koko kirjo, maa ja kaikki mitä se kattaa,
eivät ole vain Hänen käsiensä töiden jälkiä; ne tulivat oleviksi Hänen suunsa
henkäyksen kautta." -Upward Look, p. 340
Luomisen päivät
3. Mitkä lukuisat Raamatun jakeet kertovat luomisen päivien pituuden? Mikä
on luonnollinen johtopäätös, kun aineisto kertoo jokaisen luomispäivän
käsittäneen illan ja aamun, tai päivän ja yön?
1 Moos. 1:5, 8, 3, 19, 23, 31 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän
kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä… Ja Jumala kutsui
vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä… Ja Jumala sanoi:
"Tulkoon valkeus." Ja valkeus tuli… Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, neljäs päivä… Ja tuli
ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä… Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja
katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.
"Raamattu ei hyväksy mitään pitkiä aikakausia, joiden kuluessa maa olisi hitaasti
kehittynyt sekasorrosta. Jokaisen luomispäivän pyhä Raamattu selittää syntyneen
niin, että »tuli ehtoo, ja tuli aamu» samaan tapaan kuin kaikkina seuraavinakin
päivinä. Jokaisen päivän lopussa ilmoitetaan, mitä Luoja oli luonut. Ja ensimmäisen
viikon selostukset kootaan yhteen seuraavaksi lausunnoksi: »Tämä on kertomus
taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin.» Tämä ei sisällä mitään sellaista ajatusta,
että luomispäivät olisivat muuta kuin kirjaimellisia." -Patriarkat ja profeetat, s.92.
"'Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on,
mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti
sen.' 2 Moos. 20:11. Tämä järkeily vaikuttaa kauniilta ja pakottavalta, kun
ymmärrämme luomispäivien olevan kirjaimellisia. Ensimmäiset kuusi päivää viikosta
annettiin ihmisille työn tekoon, koska Jumala käytti saman ajan ensimmäisestä
viikosta luomistyöhön." -Christian Education, p. 190.
4. Viittaavatko Pyhät Kirjoitukset luomispäiviin muissa kohdissa? Onko mitään
viittausta, että luomispäivä olisi pidempi kuin tavallinen päivä?
2 Moos. 20:11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki,
mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi
lepopäivän ja pyhitti sen.
2 Moos. 31:17, loppuosa: voiteluöljyn ja hyvänhajuisen suitsukkeen pyhäkköä
varten. He tehkööt kaiken niin, kuin minä olen sinulle käskyn antanut."
"Ihmisten filosofia julistaa, että maailman luomiseen kului määrittelemätön aika.
Toteaako Jumala asian näin? Ei; Hän sanoo, 'Se on ikuisesti merkkinä Minun ja
Israelin lasten välillä: sillä kuudessa päivässä [ei kuudessa määrittelemättömässä
ajanjaksossa; sillä muutoin ei olisi mitenkään mahdollista havaita ihmisenä
neljännessä käskyssä määriteltyä päivää] Herra tekin taivaan ja maan, ja
seitsemäntenä päivänä Hän lepäsi, ja oli virkistynyt.' Pyydän teitä lukemaan huolella
Sapattikoululäksyt

23

3. neljännes 2015

viidennen luvun Mooseksen viidennestä kirjasta. Jumala sanoo jälleen, 'Muista [älä
unohda] sapatin päivää, että sen pyhittäisit.... Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan
ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi.
Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen." -Testimonies ti Ministers and
Gospel Workers, p. 135.
5. Koska ensimmäinen seitsemäs päivä oli lepopäivä, onko käsitettävä, että
tämä sapatti oli pidempi kuin mikään muukaan päivä? Onko kuviteltavissa
että Aadam lepäsi tuhansia vuosia?
1 Moos. 2:1-3 Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. Ja Jumala
päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä
päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen
päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka
hän oli tehnyt.
Mark. 2:27 Ja hän sanoi heille: "Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen
sapattia varten.
"Niin kuin Sapatilla, viikollakin on alkunsa luomisessa, ja se on säilytetty meille
kautta Raamatun historian. Jumala itse mittasi ensimmäisen viikon esimerkkinä
tuleville viikoille aikojen loppuun saakka. Niin kuin mikä tahansa muukin, se koostui
seitsemästä kirjaimellisesta päivästä. Kuusi päivää käytettiin luomistyöhön;
seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi, ja hän sitten siunasi tämän päivän, ja asetti sen
erilleen lepopäiväksi ihmiselle." -Christian Education, p. 190.
Ihmisen luominen
6. Monien uskoessa ihmisten olettamuksiin, minkä selkeän, kumoamattoman
lausunnon Jumalan sana antaa ihmisen alkuperästä? Mitä voimme päätellä
siitä tosiseikasta, ettei Aadam löytänyt sopivaa kumppania eläinten joukosta?
1 Moos. 1:26, 27 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme,
kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko
maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat." Ja Jumala loi ihmisen omaksi
kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
1. Moos. 9:6 Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava,
sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.
"Tässä ei ole mitään salaperäistä eikä liioin mitään perustetta sille otaksumalle, että
ihminen olisi vaiheittain hitaasti kehittynyt eläin- tai kasvikunnan alemmista
muodoista. Tuollainen opetus madaltaa Luojan suuren työn ihmisen ahtaalle,
maalliselle käsitystasolle. Ihmiset ovat niin hanakoita poistamaan Jumalalta
kaikkeuden valtiuden, että alentavat ihmisen ja riistävät häneltä hänen arvokkaan
alkuperänsä. Jumala asetti tähtimaailmat korkeuteen ja väritti kedon kukkaset
hienovaraisen taidokkaasti. Hän täytti maan ja taivaat valtansa ihmeillä. Ja kun hän
sitten halusi kruunata suurenmoiset luomistekonsa ja asettaa kauniin maan keskelle
sen hoitajan ja hallitsijan, ei hän voinut olla luomatta olentoa, joka oli hänelle elämän
antaneen käden arvoinen. Innoitettu sukuluettelomme johtaa ihmiskunnan alkuperän
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suureen Luojaan eikä mihinkään alkioiden, nilviäisten ja nelijalkaisten
kehitysketjuun. Maan tomusta tehtynäkin Aadam oli »Jumalan poika»." -P. P. 24.
Pidä ihmisten teoriat oikealla sijallaan
7. Mitä kirjoitettiin kauan sitten niistä, jotka hyväksyvät kuvitteelliset ajatukset
ja ihmisten johtopäätökset? Mikä tulee estämään meitä lankeamasta satujen
uhreiksi?
2 Tim. 4:1-4 Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat
uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain
ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty ja jotka
kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden
nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä
kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se
kiitoksella vastaanotetaan;
"Jeesus ei tuonut opetuksiinsa ollenkaan ihmisten tiedettä. Hänen opetuksensa oli
täynnä suurta, jalostavaa, pelastavaa totuutta, jonka rinnalla ihmisen korkeimmat
kunnianhimot ja ylpeimmät sijoitukset kalpenevat; ja silti seurauksiltaan pienet asiat
täyttävät ihmisten mielet. Langenneen rodun lunastuksen suuri suunnitelma
toteutettiin Kristuksen elämässä ihmislihassa. Tämä suunnitelma, palauttaa Jumalan
moraalinen kuva alentuneessa ihmiskunnassa, tuli Kristuksen elämän jokaiseen
tarkoitukseen ja luonteeseen. Hänen Majesteettinsa ei puuhastellut ihmisten tieteellä,
joka erottaa kaiken tiedon suuresta lähteestä päivässä. Ihmisten tieteen aihe ei ikinä
päässyt Hänen pyhitetyiltä huuliltaan." -Fundamentals of Christian Education, p. 408.
Kuinka monta lähdettä Jumala on tarjonnut niille, jotka haluavat tietää
totuuden?
Uskotko evoluutioteorian olevan Raamatun tukema?
Miten pitäisi suhtautua ateismiin, evoluutioon, teistiseen evoluutioon
[kehitysoppiin, jossa kuitenkin vaikuttaa Jumala] ja muihin saman kaltaisiin
ajatusrakennelmiin?
*****
6
Sapattina 8. elokuuta 2015

Lunastussuunnitelma
"Suuri lunastussuunnitelma saattaa maailman jälleen täysin Jumalan suosioon. Kaikki
synnin kadottama palautetaan ennalleen. Ei vain ihminen vaan myös maa tulee
lunastetuksi, ja se tulee kuuliaisten ikuiseksi asuinsijaksi. Kuusi tuhatta vuotta
saatana on kamppaillut pitääkseen maata hallussaan. Nyt täyttyy se tarkoitus, joka
Jumalalla alun perin oli luodessaan maailman. »Korkeimman pyhät saavat
valtakunnan ja omistavat valtakunnan iankaikkisesti - iankaikkisesta iankaikkiseen»
(Dan. 7: 18)." -Patriarkat ja profeetat, s. 321, 322.
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Ihmisen alkuperäinen olotila ja lankeemus
1. Millä arvokkuudella ja kirkkaudella ihminen luotiin? Mitä heille tapahtui?
1 Moos. 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet
loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
1. Moos. 3:6,17 Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana
katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja
antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi… Ja Aadamille hän
sanoi: "Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: 'Älä
syö siitä', niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän
itseäsi siitä koko elinaikasi;
"Aadam ja Eeva oli luotu olemaan 'Jumalan kuva ja kunnia' (1 Kor. 11:7), ja he olivat
rakenteeltaan viehättäviä ja sopusuhtaisia, olemukseltaan säännönmukaisia ja
kauniita. Heidän kasvonsa hehkuivat terveyden punaa ja niitä valaisi ilo ja toivo. He
olivat ulkonaiselta olemukseltaan Tekijänsä kaltaisia. Mutta tämä Jumalan kaltaisuus
ei ilmennyt vain heidän fyysisessä luonnossaan. Jokainen mielen ja sielun kyky
heijasti Luojan kirkkautta. Aadamille ja Eevalle oli annettu suuria henkisiä ja
hengellisiä kykyjä, jotta he eivät tajuaisi vain näkyvän maailmankaikkeuden ihmeitä
vaan voisivat ymmärtää myös siveelliseen vastuunalaisuuteen liittyviä velvoitteita."
-Elämä ja kasvatus, s.20.
"Siitä eteenpäin tähän rotuun tulisi vaikuttamaan Saatanan houkutukset. Jatkuvaa
raadantaa ja ahdistusta täynnä oleva elämä oli annettu Aadamille, iloisen ja
riemukkaan työn sijaan, josta hän oli siihen saakka nauttinut. He tulisivat olemaan
pettymyksen, surun ja kivun alaisia, ja lopulta päätyä hajoamiseen. Heidät tehtiin
maan tomusta, ja tomuksi heidän tulee palata." -The Story of Redemption, p. 40.
Muut seuraukset
2. Mitä muita seurauksia ihmisen syntiinlankeemus tuotti? Voiko hän päästä
pois syöveristä, jonne hän oli pudonnut?
Jes. 59:2 vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne
peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.
Room. 5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja
synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki
ovat syntiä tehneet Room. 3:23 24. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen
kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
Jer. 13:23 Voiko etiopialainen muuttaa ihonsa ja pantteri pilkkunsa? Yhtä vähän te
voitte tehdä hyvää, te pahantekoon tottuneet.
"Meidän on mahdotonta pelastua omin voimin synnin kuilusta, johon olemme
vajonneet. Sydämemme on paha, emmekä me voi muuttaa sitä, 'Syntyisikö
saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään' (Job 14:4). 'Lihan mieli on vihollisuus
Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan' (Room. 8:7),
Kasvatuksella, sivistyksellä, tahdonvoimalla ja inhimillisellä ponnistelulla on
kullakin oma vaikutusalansa, mutta tässä ne ovat voimattomat. Ne voivat tehdä
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käyttäytymisen ulkonaisesti moitteettomaksi, mutta sydäntä ne eivät kykene
muuttamaan; ne eivät voi puhdistaa elämän lähdettä. Tarvitaan sisältä päin vaikuttava
voima, ylhäältä tuleva uusi elämä, ennen kuin ihmiset voivat muuttua syntisistä
pyhiksi. Tämä voima on Kristus. Hänen armonsa yksin voi saada kuolleet sielunkyvyt
eläviksi ja vetää ihmisen Jumalan yhteyteen, pyhyyteen." -Tie kristuksen luo, s.13.
Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan
3. Miten Herra näki ihmiskunnan lankeamisen ja sen kauhistuttavat
seuraukset? Mikä on Hänen suurin toiveensa rakastavana Isänä.
Hes. 33:11 Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle
mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää.
Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkätähden te kuolisitte, Israelin
heimo!
1 Tim. 2:3, 4 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka
tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
"Jumala on Isämme, joka rakastaa ja välittää meistä Hänen lapsinaan; Hän on myös
maailmankaikkeuden suuri Kuningas. Hänen valtakuntansa pyrkimykset ovat meidän
pyrkimyksiämme, ja meidän tulee työskennellä sen pystyttämiseksi." -Thoughts from
the Mount of Blessing, p. 107
"Kristuksen kuolema osoittaa Jumalan suuren rakkauden ihmistä kohtaan. Se on
meille pelastuksen sinetti. Ristin riistäminen kristityiltä olisi samaa kuin auringon
sammuttaminen taivaalta. Risti tuo meidät lähelle Jumalaa ja sovittaa meidät hänen
kanssaan. Isällisen rakkauden innoittamalla hellällä myötätunnolla Herra katsoo sitä
kärsimystä, jonka hänen Poikansa kesti pelastaakseen ihmissuvun iankaikkisesta
kuolemasta, ja hyväksyy meidät Rakastetussa." -Apostolien teot, s. 160.
Lupaus lunastuksesta
4. Mitä hyviä uutisia ensimmäisille vanhemmillemme annettiin heti
lankeemuksen jälkeen? Mitä tähän lupaukseen sisällytettiin?
1 Moos. 3:15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja
hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä
kantapäähän."
Matt. 1:21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus,
sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."
"Saatanalle julistettuun tuomioon sisällytettiin viittaus lunastukseen. Jumala sanoi:
'Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä
välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän' (1Moos.
3:15). Tämä tuomio, joka julistettiin esivanhempiemme kuullen, oli heille lupaus."
-Elämä ja kasvatus, s. 27.
"Tämä julistus sisälsi ensimmäisen evankelisen lupauksen ihmiselle." -Confrontation,
p. 18. "Selkeitä ja yksityiskohtaisia profetioita oli esitetty Luvatun tulosta. Jo
Aadamille oli annettu vakuutus Lunastajasta. Saatanalle oli julistettu tuomio.... Se
merkitsi kantavanhemmillemme lupausta lunastuksesta, joka tapahtuisi Kristuksen
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välityksellä." -Apostolien teot, s.169.
Ennen maailman perustamista laadittu suunnitelma
5. Oliko lunastussuunnitelma Jumalan keksimä ratkaisu synnin esiinnyttyä, vai
oliko se olemassa ennen sitä? Milloin säädettiin, että Jumalan Karitsa tulisi
antamaan arvokkaan elämänsä ihmisten hyväksi siinä tapauksessa, että synti
tulisi maailmaan?
1 Piet. 1:19, 20 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja
tahrattoman karitsan, hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman
perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten,
2 Tim. 1:9,10 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Sitä
pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän
osaksenne tulevasta armosta,
"Lunastussuunnitelma ei ollut mikään perästäpäin tullut ajatus, Aadamin lankeamisen
jälkeen laadittu suunnitelma. Se oli sen salaisuuden ilmaisu, »joka kautta ikuisten
aikojen on ollut ilmoittamatta». Room. 16: 25. Se oli niiden periaatteiden
paljastamista, jotka ikuisista ajoista ovat olleet Jumalan valtaistuimen perustus.
Jumala ja Kristus tiesivät alusta alkaen Saatanan luopumuksen ja ihmisen
lankeamisen tuon luopion pettämistaidon tähden. Jumala ei ollut säätänyt synnin
olemassaoloa, mutta Hän näki edeltäkäsin sen olemassaolon ja valmistui tämän
kauhean tapauksen varalle. Niin suuresti Hän rakasti maailmaa, että lupasi antaa
ainoan Poikansa, »ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä». Joh. 3:16." -Aikakausien toivo, s. 11, 12
6. Mitä muut jakeet sanovat siitä, milloin lunastussuunnitelma laadittiin?
Ilm. 13:8 Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei
ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman
perustamisesta.
Ilm. 17:8 Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva
syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät
ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun
he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva.
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.
"Pelastussuunnitelma oli laadittu ennen maan luomista, sillä Kristus on teurastettu
Karitsa »hamasta maailman perustamisesta» (Ilm. 13: 8). Kuitenkin täytyi jopa
kaikkeuden Kuninkaan käydä mielessään kamppailua, ennen kuin hän taipui
antamaan Poikansa kuolla syyllisen ihmissuvun puolesta. Mutta »niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä» (Joh. 3: 16). Oi sitä
lunastuksen salaisuutta! Oi sitä rakkautta, joka Jumalalla oli maailmaa kohtaan, joka
ei rakastanut häntä! Kuka voi käsittää sen rakkauden syvyyttä, »joka on kaikkea
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tietoa ylempänä»? Halki loputtomien aikakausien yrittävät kuolemattomat olennot
käsittää tuon käsittämättömän rakkauden salaisuutta ihmetellen ja ihaillen sitä."
-Patriarkat ja profeetat, s. 43, 44.
Täyttymyksen aikaa etsimässä
7. Ketkä elivät lunastuspäivän toivossa? Ketkä vuosisatojen kuluessa etsivät
uupumatta löytääkseen tavan ja ajan, jolloin Jumalan armo tulisi
ilmenemään ihmisen pelastukseksi?
Hebr. 11:13 Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan
kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja
muukalaisia maan päällä.
1 Piet. 1:10,11 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat
ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen
aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta
kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.
"Profeetatkaan, joille oli suotu Hengen erikoinen valo, eivät täysin ymmärtäneet
heille annettujen ilmestysten merkitystä. Se oli selviävä ajan kuluessa sitä mukaa
kuin Jumalan kansa tarvitsi niissä olevaa opetusta." -Suuri taistelu, s. 331.
"Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet.... tutkineet, mihin ja millaiseen
aikaan heissä vaikuttava Kristuksen Henki viittasi.... Heille ilmaistiin, etteivät he
palvelleet itseään vaan teitä puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet... Tähän
pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen." 1 Piet. 1:10-12.
"Miten tärkeitä ja syvästi kiinnostavia nämä tulevaisuutta hahmottelevat ennustukset
ovatkaan meille, jotka olemme aivan niiden täyttymyksen edessä! Onhan kysymys
tapahtumista, joita Jumalan lapset ovat valvoen odottaneet, ikävöineet ja rukoilleet
aina siitä lähtien, kun esivanhempamme suuntasivat askeleensa pois Eedenistä."
-Elämä ja kasvatus, s. 172.
Mikä ilmaisee ihmeellisen suunnitelman ihmisen lunastamiseksi?
Miten pyrkimyksemme lunastussuunnitelman täyttymiseen on verrattavissa
patriarkkojen ja profeettojen pyrkimykseen?
Mitenkä uskoon vaikuttaa se tosiseikka, että lunastussuunnitelma on asteittain
paljastettu Jumalan kansalle?
*****
7
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Kymmenen käskyä
"Kymmenen käskyn säädökset soveltuvat koko ihmiskunnalle, ja ne on annettu
opettamaan ja ohjaamaan kaikkia. Nuo kymmenen lyhyttä, sisällökästä ja
arvovaltaista käskyä käsittävät ihmisen velvollisuuden Jumalaa ja toista ihmistä
kohtaan, ja ne kaikki perustuvat rakkauden suureen perusperiaatteeseen. »Rakasta
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Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta
voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi» (Luuk. 10:27"
-Patriarkat ja profeetat, s.283
Tärkeä opas koko ihmiskunnalle
1. Mitä Herra antoi päivittäiseksi ohjeeksi kansalleen, ja tosiaankin koko
ihmiskunnalle? Kuinka tärkeää Hänen pyhän lakinsa noudattaminen on?
5. Moos. 4:13 Ja hän ilmoitti teille liittonsa, jonka hän käski teidän pitää, nimittäin
ne kymmenen käskysanaa; ja hän kirjoitti ne kahteen kivitauluun.
Saarn. 12:13 Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä
hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä.
"Kristus näyttää niiden käskyjen olevan hyvin kattavat, ulottuen jopa ajatuksiin,
aikomuksiin ja sydämen pyrkimyksiin. Tässä moni on rikollinen. Heidän sydämen
kuvitelmansa eivät ole puhtaita ja pyhiä luonnoltaan, niin kuin Jumala vaatii; ja
kuinka korkea onkaan heidän kutsumuksensa, kuinka lahjakkaita he saattavat
ollakaan, Jumala merkitsee vääryyden heidän kohdalleen ja pitää heitä paljon
syyllisempinä ja enemmän Hänen vihansa arvoisina, kuin niitä, joilla on vähemmän
lahjoja, vähemmän valoa ja vähemmän vaikutusvaltaa." -Testimonies for the Church,
vol. 5, p. 594.
"Jumalan kymmenen käskyä ovat kattavia ja kauaskantoisia; Muutamassa sanassa ne
esittävät ihmisen koko velvollisuuden." -Selected messages, book 1, p. 320.
Vaikutus patriarkkojen aikaan
2. Missä roolissa Kymmenen Käskyä olivat patriarkaaliseen aikaan? Miten
tämä näkyy Mooseksen ensimmäisessä kirjassa?
1 Moos. 4:10 Ja hän sanoi: "Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle
maasta.
1. Moos. 39:7-9 Mutta Joosefilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja tapahtui
jonkun ajan kuluttua, että hänen isäntänsä puoliso iski silmänsä Joosefiin ja sanoi:
"Makaa minun kanssani." Mutta hän kieltäytyi ja sanoi isäntänsä puolisolle: "Katso,
isäntäni ei itse välitä mistään, mitä talossa on, vaan on uskonut minun haltuuni
kaikki, mitä hänellä on. Hänellä ei ole tässä talossa enemmän valtaa kuin minulla,
eikä hän ole kieltänyt minulta mitään, paitsi sinut, koska olet hänen puolisonsa.
Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan!"
"Jumalan laki oli olemassa ennen kuin ihminen luotiin. Se hallitsi enkeleitä. Saatana
lankesi koska hän loukkasi Jumalan hallinnon periaatteita. Aadamin ja Eevan
luomisen jälkeen Jumala antoi heidän tietää Hänen lakinsa. Sitä ei ollut silloin
kirjoitettu, vaan Jehova opetti sen heille." -The story of redemption, p. 145.
"Kainin jälkeläiset eivät kunnioittaneet huolellisesti päivää, jolloin Jumala lepäsi. He
päättivät oman aikansa tehdä työtä ja levätä, Jehovan erityisestä käskystä huolimatta.
Maan päällä oli kaksi erillistä ryhmää. Toinen ryhmä oli avoimessa kapinassa
Jumalan lakia vastaan, toisen totellessa Hänen käskyjään ja säilyttäen Hänen
sapattinsa." -Spiritual Gifts, vol. 3, p. 53.
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Jeesus opetti uskollisuutta
3. Mitä Jeesus opetti kymmeneen käskyyn liittyen? Mitä sanotaan heistä, jotka
ottavat kevyesti edes yhden hänen pyhistä käskyistään?
Matt. 19:16-19 Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, mitä hyvää minun
pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elämän?" Niin hän sanoi hänelle:
"Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos
tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt." Hän sanoi hänelle: "Mitkä?" Jeesus
sanoi: "Nämä: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta',
'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'."
Matt. 5:18, 19 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei
laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla
opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta
joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten
valtakunnassa.
"Jos Jumalan käskyt ovat sitovia tuhansien sukupolvien ajan, ne vievät heidät
Jumalan valtakuntaan, Jumalan ja Hänen pyhien enkeleidensä luokse. Tämä on väite,
jota ei voi kumota. Jumalan käskyt säilyvät halki ajan ja ikuisuuden. Onko ne sitten
annettu meille taakaksi?" -Fundamentals of Christian Education, pp. 413, 414.
"Kaikkein hienovaraisin saarna, joka voidaan saarnata kymmenen käskyn laista, on
toteuttaa niitä. Kuuliaisuudesta tulisi tehdä henkilökohtainen velvollisuus. Tämän
velvollisuuden laiminlyöminen on vakavaa syntiä. Jumala ei aseta meitä velvollisiksi
vain taatakseen taivaan meille, vaan jotta tuntisimme sitovaksi velvollisuudeksemme
näyttää toisille tie, ja huolenpidon ja epäitsekkään rakkauden kautta johtaa Kristuksen
luo niitä, jotka ovat vaikutuspiirissämme. Yksittäinen periaatteen puute joka leimaa
monen
kristityksi
tunnustautuvan
elämää,
on
hälyttävää.
Heidän
välinpitämättömyytensä Jumalan lakia kohtaa murehduttaa niitä, jotka tunnustavat
sen pyhät väitteet, ja sillä on taipumusta kääntää pois totuudesta niitä, jotka muutoin
ottaisivat sen vastaan." -Testimonies for the Church, vol. 4,p. 58.
Rakkauden laki
4. Mitä apostolit opettivat tämän suhteen? Mikä on Jumalan rakkauden
perusta?
Jaak. 2:10, 11 Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on
syypää kaikissa kohdin. Sillä hän, joka on sanonut: "Älä tee huorin", on myös
sanonut: "Älä tapa"; jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lainrikkoja.
Room. 13:8-10 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne
rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä: "Älä tee
huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät
kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi." Rakkaus ei tee
lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.
"Kymmenestä käskystä sisältyy neljä ensimmäistä tähän suureen käskyyn: »Rakasta
Herraa Jumalaasi kaikesta sydämestäsi.» Viimeiset kuusi sisältyvät tähän: »Rakasta
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lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.» Molemmat nämä käskyt ilmaisevat rakkauden
periaatteen.... Kun Jumalalla on Hänelle kuuluva paikkansa sydämen valtaistuimella,
annamme lähimmäisellemmekin oikean paikan." -Aikakausien toivo, s. 581.
"Jumalan laki on luonteeltaan muuttumaton. Se on Säätäjänsä tahdon ja luonteen
ilmaisu. Jumala on rakkaus, ja hänen lakinsa on rakkaus. Sen kaksi suurta periaatetta
ovat rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. »Hakkaus on lain täyttymys.»
Room. 13: 10." -Suuri taistelu, s. 462.
Käskyt käytännön elämässä
5. Kuinka täydellisesti arvostat neljää ensimmäistä käskyä käytännön
elämässäsi? Millä tavoin sinun näkemyksesi mukaan Jumalasta sinua
houkuttelee seurata maallisia tapoja ja ajatuksia Raamatun sijaan?
2. Moos. 20:1-11 Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi: "Minä olen Herra,
sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä
muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa,
älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä,
äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä
minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille
kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden
tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Älä turhaan lausu
Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen
nimensä turhaan lausuu. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita
kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin
älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun
palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun
porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki,
mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi
lepopäivän ja pyhitti sen.
"Niiden, jotka aikovat tulla todellisen Jumalan palvelijoiksi, täytyy uhrata kaikki
epäjumalat.... Kymmenen käskyn neljä ensimmäistä käskyä eivät suvaitse
kiintymyksen erottamista Jumalasta. Minkään ei myöskään tule jakaa ylivertaista
riemuamme Hänessä. Emme voi edetä kristityssä kokemuksessa, ennen kuin
laitamme syrjään kaiken, mikä erottaa meidät Jumalasta." -Counsel to Parents,
Teachers and Students, p. 329.
"Nykyisessä kristityssä maailmassa harjoitetaan epäjumalanpalvelusta yhtä
todellisesti, kuin sitä harjoitettiin Elian aikana, vaikka eri muodossa. Useiden viisaina
pidettyjen miesten, filosofien, runoilijain, poliitikkojen ja sanomalehtimiesten jumala
- hienostuneiden piirien, useiden korkeampien oppilaitosten ja yliopistojen, vieläpä
joidenkin jumaluusopillistenkin koulujen jumala - on tuskin parempi kuin Baal,
foinikialaisten auringonjumala. Ei mikään kristillisen maailman hyväksymä erhe
hyökkää julkeammin taivaan arvovaltaa vastaan,... ei mikään ole järjettömämpi eikä
mikään seurauksiltaan turmiollisempi kuin se nopeasti leviävä nykyaikainen oppi,
ettei Jumalan laki enää ole sitova." -Suuri taistelu, s. 569.
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6. Kun vertailet kuutta viimeistä käskyä omaan kokemukseesi, mitä näet?
Miten Jumalan rakkaus on näkyvissä jokaisessa käskyssä?
2. Moos. 20:12-17 12. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa,
jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. Älä tapa. Älä tee huorin. Älä varasta. Älä
sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä
himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan,
härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."
"Niiden, jotka ovat taipuvaisia ylvästelemään pyhyydellään, tulisi katsoa Jumalan
lain kuvastimeen. Kun he näkevät sen laajat vaatimukset ja ymmärtävät, että sen
tehtävänä on paljastaa sydämen aivoitukset ja aikeet, he eivät kerskaa
synnittömyydellä. »Jos sanomme», Johannes toteaa, erottamatta itseänsä veljistään,
»ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.» »Jos
sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen
sanansa ei ole meissä.» »Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja
vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta
vääryydestä» (lJoh. 1:8,10,9)." -Apostolien teot, s. 432.
"Jumalan laki on peili, joka esittää kokonaisen heijastuksen ihmisestä sellaisena, kuin
hän on, ja pitää hänen edessään oikean mittapuun. Jotkut kääntyvät pois ja unohtavat
tämän kuvan, toisten käyttäessä loukkaavia liikanimiä lakia vastaan, niin kuin se
parantaisi heidän luonteensa heikkoudet. Yhä toiset, jotka toimivat lain mukaan,
katuvat rikoksiaan, ja uskona kautta Kristuksen ansoihin tekevät luonteensa
täydelliseksi." -Faith and Works, p. 31.
Jumalallinen apu
7. Onko meille luonnollista pitää kiinni näistä perusperiaatteista? Mikä tekee
mahdolliseksi tehdä niin?
Room. 7:12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.
Room. 8:7, 3, 4 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei
alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan… Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se
oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen
lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain
vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.
"Kymmenessä käskyssä Jumala asetti kuningaskuntansa lait." -Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol 1, p. 1105."
"Jos sydämemme ovat uudistuneet Jumalan kaltaisuudessa, jos jumalainen rakkaus
on istutettu sieluumme, eikö Jumalan laki toteudu elämässämme? Kun rakkauden
periaate on istutettu sydämeen, kun ihminen on uudistunut Hänen kuvan mukaan,
joka hänet on luonut, uuden liiton lupaus on täyttynyt, 'minä asetan lakini heidän
sydämeensä, kirjoitan sen heidän sisimpäänsä.' Hebr. 10:16. Ja jos rakkaus on
kirjoitettu sydämeen, eikö se muovaa elämää? Kuuliaisuus - rakkauden palvelus ja
uskollisuus - on todellisen oppilaan merkki. Siten Raamattu sanoo, 'Sitähän Jumalan
rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä.' 'Joka sanoo tuntevansa hänet mutta
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ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä.' 1 Joh. 5:3; 2:4. Sen
sijaan, että vapauttaisi ihmisen kuuliaisuudesta, usko, ja vain usko, tekee meistä
osallisia Kristuksen armoon, mikä tekee mahdolliseksi muovata kuuliaisuutta." -Steps
to Christ, pp. 60, 61.
8. Mitä Herra lupaa niille, jotka rakastavat ja noudattavat Hänen pyhiä
käskyjään?
Jes. 48:18 Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niinkuin
virta ja sinun vanhurskautesi niinkuin meren aallot;
Ps. 119:165 Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille
kompastusta tule.
"Kymmenen käskyä, Tee, Älä tee, ovat kymmenen meille vahvistettua lupausta, jos
muovaamme kuuliaisuutemme maailmankaikkeutta hallitsevan lain mukaan." -Sons
and daughters of God, p. 56.
"Rakkauden kautta 'lain vanhurskaus' tullaan täyttämään 'meissä, jotka emme vaella
lihan mukaan, vaan Hengen' (Room. 8:4)."
"Lainkuuliaisuus on oleellista, eikä vain pelastuksemme tähden, vaan oman
onnellisuutemme ja kaikkien onnellisuuden tähden, joiden kanssa olemme
tekemisissä. 'Ne, jotka rakastavat sinun lakiasi, elävät rauhassa, mikään ei horjuta
heitä.' Ps. 119:165, sanoo innoitettu Sana." -Selected messages, book 1, pp. 218, 219.
Kuinka Kymmenen Käskyä ovat kuin suojamuuri?
Mitä voimme tehdä näinä lopun aikoina auttaaksemme ihmisiä saavuttamaan
Kymmenen Käskyn valon?
Mikä on seurauksena kun Käskyt ja evankeliumi näytetään erottamattomiksi.
*****
8
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Pyhä sapatti
"Koska sapatti on luomisvoiman muistomerkki, se on päivä, jolloin meidän tulisi
enemmän kuin muulloin oppia tuntemaan Jumalaa hänen tekojensa kautta. Lesten
mielessä pelkkä ajatus sapatista olisi liitettävä yhteen luonnon kauneuden kanssa.
Onnellinen on se perhe, joka voi mennä sapattina jumalanpalvelus synagoogaan –
vainioiden halki, järven rantaa pitkin tai metsikköjen läpi. Onnellisia ovat isä ja äiti,
jotka voivat opettaa lapsilleen Jumalan kirjoitettua sanaa valaistuna luonnon kirjan
avoimien sivujen kuvilla. Onnellisia ne, jotka voivat kokoontua vihreiden puiden alle
raikkaassa, puhtaassa ilmassa tutkimaan sanaa ja laulamaan taivaallisen Isän
ylistystä." -Elämä ja kasvatus, s. 236.
Alussa perustettu
1. Milloin pyhä lepopäivä määrättiin? Kuka osallistui luomistyöhön ja siten
myös Sapattiin?
1 Moos. 2:1-3 Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. Ja Jumala
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päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä
päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen
päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka
hän oli tehnyt.
Kol. 1:16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on,
näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai
valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
"Sapatti pyhitettiin luomisessa. Koska se oli säädetty ihmistä varten, se sai alkunsa
silloin, »kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat».
Rauha lepäsi maailman yllä, sillä maa oli sopusoinnussa taivaan kanssa. »Jumala
katsoi kaikkea, mitä Hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää» Job 38: 7; 1 Moos.
1: 31, ja Hän lepäsi iloiten päätetystä työstään." "Koska Jumala lepäsi sapattina, Hän
»siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen» — erotti sen pyhään käyttöön. Hän antoi
sen Aadamille lepopäiväksi. Se oli luomistyön muisto ja siis merkki Jumalan
voimasta ja Hänen rakkaudestaan..." "Kaikki luotiin Jumalan Pojan kautta. »Alussa
oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä . . . Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan,
ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.» Joh. 1:1—3. Ja koska
sapatti on luomistyön muisto, se on merkki Kristuksen rakkaudesta ja voimasta."
-Aikakausien toivo, s. 259, 260.
Opetuksia Sapatin viettoon
2. Miksi mannaa ei satanut seitsemäntenä päivänä israelilaisten
neljänkymmenen vuoden mittaisella erämaavaelluksella? Mitä erityistä
saatavaa oli tarjolla ihmisiä varten, kun mannaa ei ollut saatavilla?
2 Moos. 16:25, 4, 5, 16, 19, 20, 24 Ja Mooses sanoi: "Syökää se tänä päivänä, sillä
tänä päivänä on Herran sapatti; tänään ette löydä kedolta mitään… Niin Herra
sanoi Moosekselle: "Katso, minä annan sataa teille leipää taivaasta. Ja kansa
menköön ja kootkoon kunakin päivänä sen päivän tarpeen. Näin minä koettelen
heitä, vaeltavatko he minun lakini mukaan vai eivät. Ja kun he kuudentena päivänä
valmistavat sen, mitä ovat tuoneet kotiin, niin sitä on oleva kaksi kertaa niin paljon,
kuin mitä he muutoin joka päivä kokoavat."... Ja näin on Herra käskenyt: Kootkaa
sitä, jokainen tarpeenne mukaan; ottakaa goomer-mitta mieheen perheenne pääluvun
mukaan, kukin niin monelle, kuin kullakin majassansa on."…Ja Mooses sanoi heille:
"Älköön kukaan jättäkö siitä mitään huomiseksi." Mutta he eivät kuulleet Moosesta,
vaan muutamat jättivät siitä jotakin huomiseksi. Niin siihen kasvoi matoja, ja se
rupesi haisemaan; ja Mooses vihastui heihin… Ja he panivat sen talteen huomiseksi,
niinkuin Mooses oli käskenyt, eikä se ruvennut haisemaan, eikä siihen tullut matoja.
"Joka viikko pitkän erämaavaelluksensa aikana israelilaiset saivat kokea
kolminkertaisen ihmeen, jotta sapatin pyhyys jäisi pysyvästi heidän mieleensä:
kuudentena päivänä tuli mannaa kaksinkertainen määrä, seitsemäntenä ei yhtään, ja
sapattina tarvittava määrä säilyi makeana ja puhtaana, kun taas muina päivinä
huomiseksi jätetty manna pilaantui käyttökelvottomaksi." "Mannan antamiseen
liittyvät seikat todistavat ratkaisevasti, ettei sapattia asetettu Siinailla annetun lain
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yhteydessä, kuten monet väittävät. Jo ennen Siinaille tuloaan israelilaiset käsittivät
sapatin velvoittavan heitä. Lepopäivän pyhyyttä tähdennettiin heille jatkuvasti siten,
että heidän oli joka perjantai koottava mannaa kaksinkertainen määrä, jotta sitä
riittäisi myös sapatiksi, jolloin sitä ei saatu. Ja kun jotkut menivät sapattina
keräämään mannaa, niin Herra kysyi: »Kuinka kauan aiotte kieltäytyä noudattamasta
minun käskyjäni ja lakejani?» -Patriarkat ja profeetat, s.274.
Levon ja pyhän kokoontumisen päivä
3. Mitä Herra sanoi sapatin päivästä, kun Hän antoi kymmenen käskyä, ja
myös myöhemmin? Mikä neljännessä käskyssä osoittaa Sapatin olevan
kaikille ihmisille?
2 Moos. 20:8-11 Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki
askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä
mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun
palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun
porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki,
mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi
lepopäivän ja pyhitti sen.
3 Moos. 23:3 Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti,
levon päivä, pyhä kokous; silloin älkää yhtäkään askaretta toimittako, se on Herran
sapatti, missä asuttekin.
"Sapatti annettiin koko ihmiskunnalle luomistyön muistelemiseksi. Suuri Jehova,
luotuaan maan perustuksen, puettuaan koko maailman kauneuden huntuun, ja
luotuaan kaikki maan ja meren ihmeet, sääti sapatin päivän ja teki siitä pyhän. Kun
aamutähdet iloitsivat, ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat, Sapatti asetettiin erilleen
Jumalan muistoksi. Jumala pyhitti ja siunasi päivän, jolloin Hän oli levännyt kaikesta
ihmeellisestä työstään. Ja tämä sapatti, Jumalalle pyhitettynä, oli pidettävä pysyvänä
liittona. Se oli muisto, jonka tuli pysyä aikakaudesta toiseen, aina maailman historian
loppuun saakka...." "On niitä, jotka sanovat, että Sapatti annettiin vain juutalaisille;
mutta Jumala ei ole ikinä sanonut tätä...; Mutta itse toisinseikka, että Siinain
autiomaa eikä Palestiina, oli Hänen valitsemansa paikka julistaa lakinsa, osoittaa
Hänen suunnanneen lakinsa koko ihmiskunnalle. Kymmenen käskyn laki on yhtä
vanhan kuin luomistyö. Siten Sapatin säädöksillä ei ole sen erikoisempaa sidosta
juutalaisiin, kuin kaikkiin muihin luotuihin olentoihin. Jumala on tehnyt Sapatin
viettämisen velvolliseksi kaikille." -Lift Him Up, p. 53.
Johdonmukaisin Sapatin pitäjä
4. Kuka vietti Sapattiaan koko ikänsä, käyden synagoogan palveluksissa?
Kuvaile yksi ihme, jonka Jeesus teki Sapattina, vahvistaen sen olevan
pyhitetty päivä.
Luuk. 4:16 Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa
mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.
Matt. 12:10-13 Ja katso, siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Niin he kysyivät
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häneltä sanoen: "Onko luvallista sapattina parantaa?" voidaksensa nostaa syytteen
häntä vastaan. Niin hän sanoi heille: "Kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen
ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös? Kuinka
paljon suurempiarvoinen onkaan ihminen kuin lammas! Sentähden on lupa tehdä
sapattina hyvää." Sitten hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi!" Ja hän ojensi; ja se tuli
entiselleen, terveeksi niinkuin toinenkin.
"Lapsuudessaan ja nuoruudessaan Jeesus oli veljiensä kanssa osallistunut
jumalanpalveluksiin Nasaretin synagoogassa.... Kun Hän jälleen ilmestyi heidän
keskuuteensa, heidän mielenkiintonsa ja odotuksensa kohosi korkeimmilleen. Täällä
olivat niiden henkilöiden tutut muodot ja kasvot, jotka Hän oli tuntenut lapsuudestaan
saakka. Täällä olivat Hänen äitinsä, veljensä ja sisarensa, ja kaikkien silmät olivat
kiinnitetyt Häneen, kun Hän sapattina astui synagoogaan ja istuutui
jumalanpalvelukseen osallistuvien joukkoon." "Kun Jeesus eräänä toisena sapattina
astui synagoogaan, Hän näki siellä miehen, jolla oli kuivettunut käsi.... Vapahtaja tiesi
hyvin, että jos Hän parantaisi sapattina, Häntä pidettäisiin lainrikkojana, mutta Hän ei
epäröinyt murtaa sitä perinteellisten vaatimusten muuria, jolla sapatti oli
ympäröity...." "Parantaessaan miehen, jolla oli kuivettunut käsi, Jeesus tuomitsi
juutalaisten tavan ja pysytti neljännen käskyn "sellaisena, kuin Jumala oli sen
antanut. Hän lausui: »On lupa tehdä sapattina hyvää.» Poistamalla juutalaisten
järjettömät rajoitukset Kristus kunnioitti sapattia,..." -AT. 214, 263, 264, 265.
Apostolien ja varhaiskristittyjen pitämä
5. Mitä ensimmäiset Kristityt tekivät Jeesuksen kuoleman aikaan? Kuten Hän,
miten apostolit viettivät sapatin päivää?
Luuk. 23:54-56 Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat: "Hän yllyttää kansaa
opettaen kaikkialla Juudeassa, Galileasta alkaen tänne asti." Mutta kun Pilatus sen
kuuli, kysyi hän, oliko mies galilealainen.
Apt. 13:42-44 Kun he lähtivät ulos, pyydettiin heitä puhumaan näitä asioita
tulevanakin sapattina. Kun synagoogasta hajaannuttiin, seurasivat monet juutalaiset
ja jumalaapelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille
ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa. Seuraavana sapattina kokoontui
lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa.
"Nyt Jeesus lepäsi lunastustyöstään, ja vaikka niillä, jotka maan päällä rakastivat
Häntä, oli surua, niin taivaassa kuitenkin iloittiin." Aikakausien toivo, s.730.
"Vapahtaja haudattiin perjantaina, viikon kuudentena päivänä. Nainen valmisti
mausteita ja öljyjä, joilla balsamoida heidän Herransa, ja laittoi ne syrjään
odottamaan sapatin päättymistä. He eivät tehneet edes Jeesuksen ruumiin
balsamointia Sapatti päivänä." "'Kun sapatti oli ohi,... sapatin jälkeisenä päivänä ani
varhain, kohta auringon noustua, he lähtivät haudalle.' Mark. 16:1, 2" -The Story of
Jesus, p. 157.
"Kristuksen kuoltua opetuslapset 'lepäsivät sapatin päivänä käskyjen mukaisesti.'
Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen Paavali, suuri pakanain apostoli, saarnasi sekä
juutalaisille että pakanoille 'sapatin päivänä.'"-Signs of the Times, Nov. 12, 1894.
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Sapatti tulevaisuudessa
6. Mitä Jeesus opetti ensimmäisiä kristittyjä rukoilemaan, kun Jerusalemia
piiritettäisiin tulevaisuudessa? Missä lunastetuilla tulee olemaan etuoikeus
palvella Jumalaa sapatin päivänä?
Matt. 24:20 Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.
Jes. 66:23 Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki
liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra.
"Hän, joka antoi sapatin, ei kumonnut sitä eikä naulinnut sitä ristille. Hän ei
kuolemallaan tehnyt sapattia tyhjäksi tai mitättömäksi. Neljäkymmentä vuotta Hänen
ristiinnaulitsemisensa jälkeen sitä oli yhä pidettävä pyhänä. Opetuslasten tuli
neljäkymmentä vuotta rukoilla, ettei heidän pakonsa tapahtuisi sapatinpäivänä...."
"Kun »kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka
puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta» (Apt. 3: 21), niin luomisessa säädetty
sapatti, päivä, jonka Jeesus lepäsi Joosefin haudassa, on edelleen oleva levon ja ilon
päivä. Taivas ja maa yhtyvät ylistykseen »sapatista toiseen» (Jes. 66: 23), ja
pelastetut kansat tulevat riemuiten palvelemaan ja kumartamaan Jumalaa ja
Karitsaa." -Aikakusien toivo, s. 607, 730, 731.
"Kun Eeden kukoistaa jälleen maan päällä, kaikki auringon alla kunnioittavat
Jumalan pyhää lepopäivää. 'Sapatista toiseen, kirkkaan uuden maan asukkaan
tulevat ... 'palvelemaan edessäni, sanoi Herra.'" -The Faith I Live By, p. 37.
Siunauksia tälle päivälle
7. Miten Jumala katsoo niitä, jotka kunnioittavat Hänen pyhää päiväänsä ja
kieltäytyvät häpäisemästä sitä? Mitä siunauksia on varattu niille, jotka
uskollisesti viettävät sitä päivää, jonka Hän pyhitti ja siunasi?
Jes. 56:2, 4, 5 Autuas se ihminen, joka tämän tekee, se ihmislapsi, joka tässä pysyy,
joka pitää sapatin eikä sitä riko, joka varoo kätensä tekemästä mitään pahaa!… Sillä
näin sanoo Herra: Kuohituille, jotka pitävät minun sapattini ja valitsevat sen, mikä
minulle otollista on, ja pysyvät minun liitossani, heille minä annan huoneessani ja
muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on poikia ja tyttäriä parempi; minä
annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä.
Jes. 58:13, 14 Jos sinä pidätät jalkasi sapattia rikkomasta, niin ettet toimita omia
asioitasi minun pyhäpäivänäni, vaan kutsut sapatin ilopäiväksi, Herran pyhäpäivän
kunnioitettavaksi ja kunnioitat sitä, niin ettet toimita omia toimiasi, et aja omia
asioitasi etkä puhu joutavia, silloin on ilosi oleva Herrassa, ja minä kuljetan sinut
maan kukkuloitten ylitse, ja minä annan sinun nauttia isäsi Jaakobin perintöosaa.
Sillä Herran suu on puhunut.
"Sapatti ... on Jumalan aikaa, ei meidän; kun rikomme sitä vastaan kanssa,
varastamme Jumalalta.... Jumala on antanut meille kokonaan kuusi päivää, milloin
tehdä työtämme, ja on varannut vain yhden itselleen. Tämän tulisi olla siunauksen
päivä meille – päivä, jolloin meidän tulisi jättää maalliset askareemme syrjään ja
keskittää ajatuksemme Jumalaan ja taivaaseen..." "Palvellessamme Jumalaa, meidän
ei tule pitää sitä raatamisena. Herramme sapattia tulee pitää siunauksena meille ja
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lapsillemme. Heidän tulee pitää Sapattia ilon päivänä, päivänä, jonka Jumala on
pyhittänyt; ja sellaisena he sitä pitävät, jos heitä on oikein opastettu." -In Heavenly
Places, p. 152.
"Jumala opettaa, että meidän tulisi kokoontua Hänen taloonsa kehittääksemme
täydellisen rakkauden ominaisuuksia. Tämä tekee maan asukkaat sopiviksi taivaan
kartanoihin, joita Kristus on mennyt valmistelemaan kaikille niille, jotka rakastavat
Häntä. Siellä he kokoontuvat pyhäkössä sapatista toiseen, uudesta kuusta toiseen,
yhdistyäkseen ylevimmän alkuperän lauluissa, ylistyksessä ja kiitollisuudessa Häntä
kohtaan, joka istuu valtaistuimella, iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen." -The Faith I
Live By, p. 37.
Lisäopetukseksi
"Sapattia ei esitetä uutena säädöksenä vaan sellaisena, joka on asetettu luomisen
yhteydessä. Sitä on muistettava ja vietettävä Luojan työn muistomerkkinä.
Viittaamalla Jumalaan taivaiden ja maan Luojana se erottaa oikean Jumalan kaikista
epäjumalista. Kaikki seitsemännen päivän viettäjät osoittavat tällä teollaan olevansa
Herran palvojia. Näin siis sapatti pysyy merkkinä ihmisen alamaisesta
kuuliaisuudesta Jumalalle niin kauan, kuin maan päällä yleensä on niitä jotka
palvelevat häntä. Neljäs käsky on ainoa kymmenestä käskystä, jossa ilmenee
Lainantajan nimi ja arvo. Yksin se osoittaa, kenen arvovallalla laki on annettu. Siksi
se sisältää Jumalan sinetin, jonka hän on painanut lakiinsa todistukseksi sen
aitoudesta ja sitovuudesta." -Patriarkat ja profeetat, s. 285.
Milloin ihminen voi tosissaan vastaanottaa pyhän sapatti päivän siunauksen ja
arvostaa sitä?
Kun Sapattia kunnioitetaan jatkuvasti tällä hetkellä, miten se luo perustan
ihmisen uskollisuudelle Hänen tahtoaan kohtaan Hänen päivänsä tullessa äkkiä
tulevaisuudessa.
Herra on tehnyt Sapatista ainutlaatuisen merkin Hänen ja Hänen kansansa
välille. Miten uskollisuus Hänelle tässä asiassa ylistää sen pyhyyttä nykyään ja
siunaa toisia ihmisiä?
*****
9
Sapattina 29. elokuuta 2015

Elämän kunnioittaminen
"Koston ja vihan henki sai alkunsa Saatanasta, ja se sai hänet ottamaan Jumalan
Pojan hengiltä. Kuka ikinä vaaliikaan riitaa ja ilkeyttä, vaalii samaa henkeä.... Paha
teko uinuu kostonhimoisessa ajatuksessa, niin kuin kasvi siemenessä... Kaikki luotiin
Hänen kuvakseen, ja jopa kaikkein alhaisimpia tulee kohdella kunnioituksella ja
hellyydellä. Jumala pitää meitä tilivelvollisena jopa jokaisesta loukkaavasta sanotusta
sanastakin sellaista sielua vastaan, jonka puolesta Kristus antoi henkensä...." Sapattikoululäksyt
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Reflectin Christ, p. 70.
Elämän riistämisen seuraukset
1. Mikä rangaistus luettiin Kainille hänen syyllistyessään veljensä kuolemaan?
Mitä tapahtuu niille, jotka uhkaavan toisen ihmisen henkeä?
1 Moos. 4:9-12 Niin Herra sanoi Kainille: "Missä on veljesi Aabel?" Hän vastasi:
"En tiedä; olenko minä veljeni vartija?" Ja hän sanoi: "Mitä olet tehnyt? Kuule,
veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä
vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata
viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää sinun
oleman maan päällä."
1. Moos. 9:6 Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava,
sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.
"Siitä huolimatta, että Kain oli rikoksillaan ansainnut kuolemantuomion, armollinen
Luoja vielä säästi hänen henkensä ja soi hänelle tilaisuuden katumiseen. Mutta
elämänsä varrella Kain paatui yhä kovemmaksi, lietsoi kapinaa Jumalan hallintoa
vastaan ja tuli hillittömien julkisyntisten kantaisäksi. Tästä yhdestä luopiosta tuli
saatanan johdossa toisten kiusaaja, ja hänen esimerkkinsä ja vaikutuksensa levittivät
väkevää mädännäisyyttään kaikkialle, kunnes koko maa tuli niin täyteen turmelusta
ja väkivaltaa, että Jumalan oli hävitettävä se." "Säästämällä ensimmäisen murhaajan
hengen Jumala antoi koko maailmankaikkeudelle suurta taistelua koskevan
opetuksen. Kainin ja hänen jälkeläistensä synkät vaiheet osoittivat, mikä olisi ollut
seurauksena siitä että syntisten olisi annettu elää ikuisesti ja kapinoida Jumalaa
vastaan. Jumalan pitkämielisyys sai jumalattomat vain yltymään syntielämässään
entistä julkeammiksi ja uhittelevammiksi.... Mitä kauemmin ihmiset elivät synnissä,
sitä hillittömämmiksi he tulivat." -Patriarkat ja profeetat, s. 57, 58.
Ihmiselämä ja säilyttäminen
2. Mitä käskyä Jumala toisti suullisesti ja kirjallisesti ihmiselämän
puolustamiseksi? Mitä ohjeita Hän antoi koskien niitä, jotka eivät
kunnioittaisi tätä pyhää periaatetta.
2 Moos. 20:13 Älä tapa.
2 Moos. 21:12-14 Joka lyö ihmistä, niin että tämä kuolee, se rangaistakoon
kuolemalla. Mutta jos hän ei ole tehnyt sitä murha-aikeessa, vaan Jumala on sallinut
sen vahingon tapahtua hänen kätensä kautta, niin minä määrään sinulle paikan,
johon hän voi paeta. Mutta jos joku menettelee niin rikollisesti lähimmäistänsä
kohtaan, että tappaa hänet kavalasti, on sinun otettava hänet minun alttarinikin luota
surmattavaksi.
"Tämä käsky käsittää kaikki elämää lyhentävät väärät teot, vihan ja koston
hautomisen, toisten vahingoksi koituvat aikeet ja pahan toivomisenkin heille, sillä
»jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja». Tämän lisäksi toisten tarpeista tai
kärsimyksistä piittaamaton itsekkyys, kaikki sellainen nautinnonhalu tai tarpeeton
puute tai liiallinen työ, mikä on omiaan vahingoittamaan terveyttä, on enemmän tai
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vähemmän kuudennen käskyn rikkomista." -Patriarkat ja profeetat, s. 286, 287.
"Jumalan laki ottaa huomioon mustasukkaisuuden, kateuden, vihan,
pahasuopaisuuden, himon ja kunnianhimon, jotka kuohuvat sielussa, mutta eivät ole
löytäneet ilmausta ulkopuolisessa toiminnassa, koska tilaisuus, eikä tahto, on jäänyt
puuttumaan. Ja nämä syntiset tunteet tullaan laskemaan päivänä, jolloin 'Jumala vaatii
tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista.' Saarn. 12:14."
-Selected Messages, book 1, p. 217.
Kuudennen käskyn syvä hengellinen merkitys
3. Miten Jeesus puolusti kuudennen käskyn pätevyyttä? Miten syvälle Hän
meni esittäessään tämän käskyn hengellistä tarkoitusta?
Matt. 19:17-19 Niin hän sanoi hänelle: "Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On
ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä
käskyt." Hän sanoi hänelle: "Mitkä?" Jeesus sanoi: "Nämä: 'Älä tapa', 'Älä tee
huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja:
'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'."
Matt. 5:21, 22 Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se
on ansainnut oikeuden tuomion.' Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu
veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä
tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä
hullu', on ansainnut helvetin tulen.
"Tässä Jeesus kuvailee murhan olevan ensin mielessä. Se pahantahtoisuus ja kosto,
joka nauttisi väkivallan teoista, on itsessään murha. Jeesus menee yhä pidemmälle, ja
sanoo, 'Kuka ikinä onkaan vihainen veljelleen ilman syytä tulee olemaan tuomion
vaarassa.' On olemassa suuttuminen joka ei ole rikollista luonteeltaan. Tietynlainen
suuttuminen on perusteltavaa tietyissä olosuhteissa, jopa Kristuksen seuraajilla. Kun
he näkevät Jumalan pilkkaa, Hänen nimensä häpäisemistä, ja totuuden arvokkaan
aatteen halvennettavan niiden toimesta, jotka väittävät kunnioittavan sitä, kun he
näkevät syyttömiä alistettavan ja orjuutettavan, oikeudenmukainen suuttuminen
kipinöi heidän sielussaan; sellainen viha joka syntyy herkästä oikeudentajusta ei ole
synti." -The Spirit of Profecy, vol. 2, pp. 219, 2210.
"Jokainen joka hautoo vihaa tai epäystävällisyyttä, ilmaisee samaa henkeä, ja sen
seurauksena on kuolema. Kostonhimoiseen ajatukseen sisältyy paha teko aivan
samoin kuin siemeneen sisältyy kasvi. 'Jokainen, joka vihaa veljeänsä on murhaaja; ja
te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä
pysyisi' (Joh. 3:15)." -Vuorisaarna, s.65
"Lahjassaan, omassa Pojassaan, lunastustamme varten, Jumala näytti kuinka suuren
arvon Hän antaa jokaiselle ihmissielulle, eikä Hän anna kenellekään vapautta puhua
halveksien toisista." -Thoughts from the Mount of Blessing, p. 56.
Kristillinen vastarinnattomuus
4. Mitä Herra sanoo silmä silmästä ja hammas hampaasta - periaatteesta, mikä
on yhdenmukaista Hänen aikaisempiin opetuksiin? Miten Hän esitti
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Kristillisen vastarinnattomuuden periaatteen?
Matt. 5:38-42 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta.'
Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua
oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin; ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä
oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin; ja jos joku pakottaa sinua
yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta anoo,
äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää.
"Näillä sanoilla Jeesus ainoastaan toisti mitä Vanha testamentti oli jo opettanut.
Sääntö: 'Silmä silmästä, hammas hampaasta' (3 moos. 24:20) kuului Mooseksen
kautta annettuun lakiin, mutta se oli siviilioikeuden asetus. Se ei antanut kenellekään
oikeutta henkilökohtaiseen kostoon, sillä Herra oli sanonut heille: 'Älä sano: 'Minä
kostan pahan'' (Sananl. 20: 22). 'Älä sano: 'Niin kuin hän teki minulle, niin teen minä
hänelle'' (24: 29)." -Vuorisaarna, s. 79.
"Jeesuksen esimerkki oli käytännön esitys tässä opetettavasta opetuksesta; häväistys
ja vaino ei koskaan saanut häntä kostamaan vihollisilleen. Mutta tämä oli kovaa
puhetta kostonhimoisille juutalaisille, ja he kyräilivät sitä vastaan keskenään." The
Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 223.
Korvauksen laki
5. Mikä on koston paikka, kun joku kärsii loukkauksesta tai vahingosta?
Kuinka kristitty korvauksen laki toimii käytännössä?
Room. 12:17- 21 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä
on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu,
eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan
antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen
maksava, sanoo Herra." Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä
on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä
päälle." Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.
"Emme saa tietää ennen tuomiota lempeän, harkitun toiminnan ja
epäjohdonmukaisen,
kohtuuttoman ja arvottoman toiminnan vaikutusta. Jos ärsyttämisen ja
epäoikeudenmukaisuuden jälkeen heidän puoleltaan kohtelet heitä, niin kuin
kohtelisit viatonta, vaivaudut jopa näyttämään heille erityisiä lempeyden eleitä, olet
tehnyt Kristityn osan; ja he tulevat yllättyneiksi ja häpeävät, ja näkevät oman
toimintansa ja ilkeytensä selkeämmin, kuin jos vain tylysti toteat heidän loukkaavan
käytöksensä ja soimaat heitä." Medical Ministry, pp. 209, 210.
"Se, joka on täyttynyt Kristuksen Hengellä, pysyy Kristuksessa. Isku, joka on
tähdätty häneen osuu Vapahtajaan, joka ympäröi hänet läsnäolollaan. Mitä ikinä
hänelle tuleekin, se tulee Kristuksesta. Hänellä ei ole tarvetta vastustaa pahaa, sillä
Kristus on hänen puolustuksensa. Mikään ei voi koskettaa häntä muutoin kuin
Herramme luvalla, ja 'kaikki asiat' jotka meille on sallittu tapahtua, 'koituu niiden
parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa.' Room. 8:28." Thoughts from the Mount of
Blessing, p. 71.
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Seuraukset kaikille, jotka tarttuvat miekkaan
6. Vastarinnattomuuden periaatteen mukaisesti, mitä
Herra
sanoi
opetuslapselleen kun tämä tunsi tarvetta käyttää voimaa voimaa vastaan?
Tarkoittiko Herra vain tätä yhtä erillistä tapausta, vai tarkoittiko Hän tämän
periaatteen olevan kaikille kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa?
Matt. 26:51- 53 Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä,
veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan.
Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan
tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että
hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä?
"Opetuslapset olivat luulleet, ettei heidän Mestarinsa antaisi vangita itseään. Sillä
sama voima, joka oli saanut kiinniottajat kaatumaan maahan ikään kuin kuolleina,
voisi pitää heidät avuttomina, kunnes Jeesus seuralaisineen olisi paennut. He olivat
pettyneitä ja harmissaan nähdessään tuotavan köysiä Hänen sitomisekseen, jota he
rakastivat. Vihoissaan tempasi Pietari nopeasti miekkansa ja koetti puolustaa
Mestariaan, mutta sai sivalletuksi vain korvan ylimmäisen papin palvelijalta. Kun
Jeesus näki, mitä tapahtui, Hän irrotti kätensä, joita roomalaiset sotilaat lujasti
pitelivät, ja sanoen: »Sallikaa vielä tämäkin», Hän kosketti haavoittunutta korvaa,
joka heti parani. Sitten Hän sanoi Pietarille: »Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki,
jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voi rukoilla
Isääni, niin että Hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legioonaa
enkeleitä?» — yhden legioonan jokaista opetuslasta kohden." AT. s. 670
Taivaallisen Isän lapset
7. Miten vihollisia tulisi kohdella? Jos olemme taivaallisen Isan lapsia, miten
vastaamme niille, jotka vainoavat meitä ja yrittävät ottaa henkemme?
Matt. 5:43-45 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa
vihollistasi.' Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden
puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän
antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille
kuin vanhurskaillekin.
"Vihan ilmentäminen ei koskaan murra vihollistemme pahuutta. Mutta rakkaus ja
lempeys synnyttää rakkautta ja lempeyttä vastineeksi. Vaikka Jumala uskollisesti
palkitsee hyvän ja rankaisee syyllisiä, silti hän ei pidätä siunauksiaan pahoilta, vaikka
he päivittäin häpäisevät Hänen nimeään. Hän antaa auringon paisteen ja sateen tulla
niin vanhurskaan kuin väärämielisen ylle, tuoden maallista vaurautta molemmille. Jos
pyhä Jumala harjoittaa sellaista anteeksiantavaisuutta ja hyväntahtoisuutta
kapinallisia ja jumalanpilkkaajia kohtaan, kuinka tärkeää on, että erehtyväinen
ihminen ilmentäisi samankaltaista henkeä kanssaeläjiään kohtaan. Sen sijaan, että
kiroaisi heitä, jotka vahingoittavat häntä, on hänen velvollisuutensa yrittää voittaa
heidät pahoilta teiltään samanlaisella lempeydellä, jolla Kristus kohteli niitä, jotka
vainosivat Häntä." The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 224.
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Kuudennesta käskystä ja Jeesuksen selkeästä opetuksesta huolimatta, mikä on
eräs laajalle levinnyt tappamisen muoto, jota monet ihmiset tukevat?
Luettele joitain ihmiselämän halveksimisen muotoja, joista olet tietoinen.
Ottaen huomioon, että Jeesus tuli pelastamaan ihmishenkiä, mitä tulevat
Hänen seuraajansa tekemään?
*****

Lähetyskertomus Etiopiasta
Luettavaksi Sapattina 29.8.2015
Erikoissapattikolehti tarkoitusta varten kerätään sapattina 5.9.2015
"Tuolta puolen Etiopian virtain tuovat minun rukoilijani - tytär, minun hajoitettu
joukkoni - minulle ruokauhreja." Sef. 3:10, raamattu 1933/38
"Jotka minua kumartavat, ne hajotetut siltä puolelta Etiopian virtoja, pitää minulle
lahjaksi tuotaman." Sef. 3:10, Biblia 1776
Etiopia sijaitsee Afrikan sarvessa, pohjoisessa sijaitsee Eritrea, Djibouti ja
Somalia idässä, Kenia, etelässä, ja Sudan ja Etelä Sudan lännessä.
Tämä maa on hyvin suosittu Afrikassa seuraavista syistä:
-Sillä on hyvin rikas varhainen raamatullinen historia.
-Pääkaupunkia, Addis Ababaa pidetään Afrikan poliittisena pääkaupunkina.
-Se on Nigerian jälkeen maanosan väkirikkain maa.
-Se on toinen ainoastaan kahdesta Afrikan maasta, joita ei ikinä alistettu siirtomaaksi,
toisen ollessa Liberia. Italialaiset yrittivät valloittaa Etiopian, mutta heidät lyötiin
taistelussa.
-Sillä on oma ainutlaatuinen virallinen kansalliskieli, amhara, vaikka muitakin
heimokieliä puhutaan laajalti, kuten oromoa. Harvat puhuvat englantia vieraana
kielenä. Etiopialla on myös erillinen kalenteri ja ainutlaatuinen kulttuuri.
Maa kattaa noin 1,104,300 neliökilometriä, ja vuonna 2014 tilastojen mukaan se
on koti noin 96,5 miljoonalle ihmiselle. Siellä on kaksi pääuskontoa - kristinusko ja
islam. Koptilainen kristinusko on valtionuskonto, ja siten kristilliset pyhäpäivät
hallitsevat toimintojen lomakalenteria.
Seitsemännen päivän adventisteja maassa on noin 150,000, ja
uskonpuhdistussanoma sai jalansijaa 2005. Uraauurtavia lähetyssaarnaajia olivat
pastorit Idel Suarez, Jr, Tzvetan Petkov, ja Parmenas Shirima. Myöhemmin Etiopian
unionissa kävi monia muita lähetyssaarnaajia, kuten pastorit Raul Escobar, Bright
Fue, Sevith Moyo, Henry Dering, Larry Watts, Francisco Caputo, Stephano Salemi,
sisar Leila Mc Tavish, ja muita sisaria Kanadasta.
Ensimmäinen yhteys tuli makedonialaisen puhelun kautta, jonka Gabrena tunnettu
kiinnostunut soitti pääkonferenssiin. Vaikka aluksi lähetystyö vaikutti hyvin vaikealta
ja lannistavalta, johtuen SPA seurakunnan jäsenten ja muiden itsenäisten ryhmien
vahvasta vastustuksesta, uskonpuhdistuksen valon otti vastaan yli 2,000 uskovaista.
Kaksi vuotta myöhemmin tapahtui takaisku, joka johtui epäraamatullisista opeista,
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ja jotkut jättivät seurakunnan. Mutta kiitämme Jumalaa, että useimmat sielut seisoivat
vakaasti totuudessa ja muodostavat tänään Etiopian unionin.
Unionilla on neljä aluetta: 1) Läntinen alue, 2) Hossana alue, 3) Eteläinen alue, ja
4) Sidama alue. Jäsenmäärältään se on yksi isoimmista unioneista Afrikassa. Nyt
tärkein tehtävä on vakiinnuttaa lähetystyö maan keskeisellä alueella, ja sitten
laajentaa sitä pohjoiseen. Yksi suurimmista haasteista on toimiston ja unionin
tukikohdan puute. Hallinnolliset toiminnat ovat tapahtuneet erinäisissä vuokratuissa
rakennuksissa kymmenen vuotta. Pääkonferenssi haluaa hankkia maata
pääkaupungista Addis Abebasta tai sen lähettyviltä maan keskeiseltä alueelta. Mutta
maa ja rakennukset ovat melko kalliita. Työn vaatimukset tekevät välttämättömäksi
ostaa sopivan paikan pääkaupungin lähettyviltä. Kiinteistön hankkiminen tukikohtaa
varten vuokraamisen sijaan olisi paljon parempaa rahan käyttöä.
Erikoissapattikolehti Etiopiaa varten kerättiin 3.1.2009, ja kolehdista jäi arviolta
80,000 dollaria tätä projektia varten. Tämä summa ei kuitenkaan ole riittävä kaiken
tarvittavan hankkimiseen.
Siispä me vetoamme teidän anteliaisuuteenne tukeaksenne ponnisteluja laajentaa
lähetystyötä, auttamalla Etiopian unionia tänä aikana tällä tavoin. Saakoot seuraavat
innoitetun kynän sanat meidät hyödyntämään tätä tilaisuutta antamalla varoja, jotta
voimme noudattaa taivaallista ohjetta: "Herra voisi jatkaa työtään ilman meidän
yhteistyötä. Hän ei ole riippuvainen rahastamme, ajastamme tai työstämme. Mutta
seurakunta on hyvin arvokas hänen silmissään. Se on lipas, jossa on Hänen
jalokivensä, se on karsina joka sulkee Hänen laumansa, ja Hän haluaa nähdä sen
ilman tahraa tai ryppyä tai mitään sen kaltaista. Hän kaipaa sen perään sanattoman
suurella rakkaudella. Tämän takia Hän on antanut meille mahdollisuuksia
työskennellä Hänelle, ja Hän hyväksyy työmme rakkauden ja uskollisuuden
osoituksena." -Testimonies for the Church, vol. 6. p. 261.
Tulkoon hänen armonsa meidän kaikkien ylle. Aamen!
-Parmenas N. Shirima Afrikan osaston johtaja
10
Sapattina 5. syyskuuta 2015 /Erikoissapattikolehti

Pyhä sitoutuminen
"Jumala vihki ensimmäisen avioliiton. Siten tällä instituutiolla on alullepanijana
maailmankaikkeuden Luoja. 'Avioliitto on kunniallista'; Se oli yksi Jumalan
ensimmäisistä lahjoista ihmiselle ja yksi kahdesta instituutiosta, jotka Aadam toi
mukanaan Paratiisin porttien yli lankeemuksen jälkeen. Kun jumalallinen periaate
tunnistetaan ja sitä noudatetaan tässä suhteessa, on avioliitto siunaus; se vaalii
ihmissuvun puhtautta ja onnellisuutta, vastaa ihmisen sosiaalisiin tarpeisiin ja
kohottaa ruumiillista, älyllistä ja moraalista luontoa." -The Adventist Home, 25, 26.
Avioliiton alkuperä
1. Mitä Aadam huudahti nähdessään henkilön, joka oli luu hänen luistaan ja
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liha hänen lihastaan? Mitä miehestä ja hänen vaimostaan tulee Jumalan
suunnitelmassa?
1 Moos. 2:22-24 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli
ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun
luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on
miehestä otettu." Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön
vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.
"Jumala itse antoi Aadamille toverin. Hän teki miehelle 'avun joka on hänelle
sopiva", Häntä vastaavan olennon, joka sopi hänen avukseen ja kumppanikseen ja
joka saattoi hänen tavallaan tuntea rakkautta ja myötätuntoa. Eeva luotiin kylkiluusta,
jonka Jumala otti Aadamin kyljestä. Se merkitsi, ettei vaimon sopinut hallita miestään
mutta ei myöskään joutua sorretuksi vähäarvoisempana. Hänen tuli olla hänen
rinnallaan tasavertaisena, miehensä rakastamana ja suojelemansa. Osana miehestä,
luuna hänen luustaan ja lihana hänen lihastaan hän oli miehen toinen minä. Se
osoittaa, miten läheisen yhteyden ja kiinteän rakkauden tuli vallita heidän välillä.
'Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii
sitä' (Ef. 5:29). 'Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön
vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." -Kodin ihanteita, s.23.
2. Pyhä pariskunta sai tehtävän olla hedelmällinen ja lisääntyä, mutta mitä
muuta he saivat alussa? Miten kauan avioliitto kestää Jumalan lain mukaan?
1 Moos. 1:27, 28 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän
hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala
sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se
itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan
päällä liikkuvat eläimet."
Room. 7:2 Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta
jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista.
1 Kor. 7:39 Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies
kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain
tapahtuu Herrassa.
"Perheside on läheisin, kaikkein lempein ja pyhin kaikista siteistä. Se suunniteltiin
siunaukseksi ihmiskunnalle. Ja se on siunaus missä ikinä avioliittoon astutaan
järkevästi, Jumalan pelossa ja asianmukaisella harkinnalla sen velvollisuuksista."
-The Ministry of Healing, pp. 356, 357.
"Avioliittoa pidetään vertauskuvana pyhästä ja kestävästä suhteesta, joka vallitsee
Kristuksen ja Hänen seurakuntansa välillä. Hän sanoo: 'Minä kihlaan sinut itselleni
ikiajoiksi'; ja jälleen: 'Olen aviossa kanssasi;' ja Paavali käyttää samaa sanontaa
Uudessa Testamentissa julistaessaan, 'Minä olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle
ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen..'" -Signs of the Times,
August 19, 1889.
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Avioeron ongelma
3. Mikä hyökkäys avioliittoa vastaan alkoi vuosisata sitten, ja leviää nopeasti
nykyaikaisissa yhteiskunnissa? Mikä Vapahtajan opetus meidän tulisi ottaa
sydämeemme suojautuaksemme tältä tuskalliselta vitsaukselta?
Matt. 5:31,32 On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan.'
Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden
tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin.
Mal. 2:16 Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala, ja sitä, joka
verhoaa vaatteensa vääryydellä, sanoo Herra Sebaot. Siis ottakaa vaari hengestänne
älkääkä olko uskottomat.
Matt. 19:6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on
yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
"Kun fariseukset myöhemmin kysyivät Jeesuksen mielipidettä avioeron
laillisuudesta, hän viittasi avioliittoon sellaisena kuin se oli annettu luomisessa.
"Teidän sydämenne kovuuden tähden", hän sanoi, "Mooses salli teidän hyljätä
vaimonne, mutta alusta ei niin ollut" (Matt. 19: 8). Hän viittasi Eedenin siunattuihin
päiviin, jolloin Jumala oli nähnyt että kaikki oli "sangen hyvää" (l Moos. 2: 31)....
Luoja liitti pyhän parin yhteen aviositein... Näin hän sääti avioliiton lain, joka koskee
kaikkia Aadamin lapsia ajan loppuun asti. Sen minkä Iankaikkinen Isä itse oli
julistanut hyväksi, tuli olla ihmiselle suurimman siunauksen ja korkeimman
kehityksen lakina." -Kodin ihanteita, s.319
Uskottomuus
4. Mitkä asiat tuhoavat avioliiton ja siveellisyyden vastustaen Jumalan pyhää
ihannetta? Mikä käsky annettiin suojelemaan tätä pyhää instituutiota ja
siveellistä puhtautta?
Matt. 15:19 Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset,
haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.
Jaak. 4:4 Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta
Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan
vihollinen.
2 Moos. 20:14 Älä tee huorin.
"Moraalittomuus rehottaa kaikkialla. Irstaus on erityisesti tämän ajan synti.
Milloinkaan aikaisemmin ei pahuus ole nostanut rumaa päätään niin julkeasti kuin
nyt. Kansa on ikään kuin lamaantunut, niin että hyveellisyyden ja tosi hyvyyden
vaalijat ovat melkein masentuneet pahan röyhkeydestä, voimasta ja yleistymisestä.
Vallitseva jumalattomuus ei rajoitu ainoastaan uskottomiin ja pilkkaajiin. Toivoisin
asian olevan niin, mutta se on toisin. Myös monet Kristuksen uskonnon tunnustajat
ovat siihen syyllisiä. Vieläpä muutamat, jotka sanovat odottavansa hänen
ilmestymistään, eivät ole sen paremmin valmistuneita tuohon tapahtumaan kuin
saatanakaan. He eivät puhdistaudu kaikesta saastaisuudesta. He ovat palvelleet
himojaan niin kauan, että heistä tuntuu aivan luonnolliselta helliä saastaisia ajatuksia
ja turmeltuneita mielikuvia.... Jokaisen kristityn tulee oppia hallitsemaan
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intohimojaan ja suostumaan periaatteiden valvontaan. Ellei hän tee niin, ei hän ole
arvollinen kantamaan kristityn nimeä." -Kodin ihanteita, s. 365, 367.
5. Tuleeko houkutus uskottomuuteen ja epäpuhtauteen aina ulkoapäin? Mikä
muu käsky ja opetus sulkee oven houkutuksilta?
2 Moos. 20:17 Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi
vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä
mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."
Matt. 5:27-30 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin.' Mutta minä sanon teille:
jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen
kanssansa. Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi;
sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi
heitetään helvettiin. Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja
heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että
koko ruumiisi menee helvettiin.
2 Tim. 2:22 Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta,
rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.
"Eivät kaikki, jotka väittävät pitävänsä Jumalan käskyt, pidä kehoaan pyhitettynä ja
kunniallisena.... He julistavat seisovansa ikuisen totuuden korotetulla alustalla, pitäen
kaikki Jumalan käskyt; siksi, jos he sortuvat syntiin, jos he tekevät haureutta ja
aviorikoksen, heidän rikoksensa on kymmenkertainen merkitykseltään, niiden
luokkien edustajien rikokseen verrattuna, jotka mainitsin, jotka eivät tunnusta
Jumalan lakia heitä sitovana. Omituisella tavalla ne, jotka väittävät noudattavansa
Jumalan lakia, halventavat Häntä ja moittivat totuutta rikkomalla sen periaatteita."
-Counsels on Health, p. 567.
"'Alistaen mielikuvituksensa ja kaikki korkeat ajatukset, jotka ovat Jumalan tiedon
yläpuolella, ja vangiten kaikki ajatukset Kristukselle kuuliaisiksi. ' Ensimmäinen työ
niille, jotka tulevat uudistumaan, on puhdistaa mielikuvitus.... Kun tulee houkutus
antaa periksi turmeltuneelle mielikuvitukselle, pakene silloin armon valtaistuimen
tykö ja rukoile voimaa taivaasta. Jumalan voimassa mielikuvitus voidaan rajoittaa
askartelemaan asioiden parissa, jotka ovat puhtaita ja taivaallisia." -An appeal to
mothers, p. 29.
6. Mitä kirjoitukset sanovat niistä, jotka osallistuvat mitenkään kaikin tavoin
saastaisiin tapoihin?
1 Kor. 6:9, 15, 16 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa?
Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei
hekumoitsijat eikä miehimykset,… Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat
Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi?
Pois se! Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen
kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."
"Monet kristityiksi tunnustautuvat pitävät haureutta ja aviorikosta synteinä, jotka
Jumala katsoo läpi sormien. Näitä syntejä harjoitetaan laajalti. He eivät tunnusta
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Jumalan lain vaatimuksia heitä kohtaan. He ... julistavat, että Jumalan laki on
kumottu, ja sen seurauksena sillä ei ole valtaa heihin. Tämän asioiden vapaan
tilanteen mukaisesti, synti ei vaikuta niin suunnattoman syntiseltä; sillä lain kautta
tulee synnin tunto. Voimme odotta löytävämme niiden joukosta, jotka näin opettavat,
ihmisiä, jotka pettävät, valehtelevat ja antavat vapaat ohjakset himokkaille haluille.
Mutta miesten ja naisten jotka tunnustavat kymmenen käskyn sitovuuden, tulisi pitää
elämässänsä kaikkien kymmenen käskyn periaatteet, jotka annettiin pelottavassa
suuruudessa Siinailta." -A Solemn Appeal, p. 141.
"Kaikki haureuden harjoittajat tulevat olemaan Jumalan kaupungin ulkopuolella."
-Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 431
"Israelin lankeemus syntiin Beet-Peorissa sai Jumalan rankaisemaan kansaa, ja
vaikkei hän nykyään rankaisisikaan yhtä nopeasti samoista synneistä, eivät ne
suinkaan jää rangaistustaan vaille. »Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala
turmeleva hänet» (I.Kor. 3: 17)." -Patriarkat ja profeetat, s. 443
Syntisten taipumusten vastustaminen
7. Mitä neuvoa kaikki ne noudattavat, jotka haluavat olla onnellisia ja säilyttää
arvokkuuden siveellisessä käyttäytymisessään? Mikä syvällinen hengellinen
periaate suojaa kaikkia vallalla olevalta siveelliseltä synniltä?
Hebr. 13:4 Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode
saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.
Sananl. 4:23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.
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;
1 Tess. 4:4, 5 4. että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa,
ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne;
"Mitään sellaista ei tulisi sanoa eikä tehdä, mitä ei toivottaisi pyhien enkelien
kuulevan ja näkevän ja merkitsevän taivaan kirjoihin. Sinun tulee elää Jumalan
kunniaksi. Sydämen kiintymyksen tulee olla vain puhdasta ja pyhää, Jeesuksen
Kristuksen seuraajille sopivaa, luonteeltaan ylevää, lähempänä taivaallista kuin
maallista. Kaikki muunlainen seurustelu on alentavaa, eikä avioliitto voi olla pyhän ja
puhtaan Jumalan silmissä pyhä ja kunniallinen, ellei siinä noudateta ylevää
raamatullista periaatetta." -Kodin ihanteita, s. 51.
"Tunteiden ja vaikuttimien ikkuna täytyy avata ylös taivasta kohti, ja itsekkyyden ja
maallisuuden tomu täytyy karkottaa. Jumalan armon täytyy pyyhkäistä kaikkien
mielen kammioiden läpi. Mielikuvituksella täytyy olla taivaallisia aiheita
pohdiskeltavaksi, ja luonnon jokainen elementti täytyy puhdistaa ja elävöittää
Jumalan Hengen avulla." -Sons and Daughters of God, p. 107.
Lisätutkisteluun
"Aviolupauksissa he ovat vakuuttaneet olevansa yhtä, vaimo on luvannut rakastaa ja
totella miestään, mies on luvannut rakastaa ja helliä vaimoaan. Jos Jumalan lakia
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noudatetaan, erimielisyydet eivät pääse pesiytymään perheeseen, harrastukset eivät
suuntaudu eri tahoille eikä vieraantumista tapahdu." -Kodin ihanteita, s. 95.
"Tulen jälleen Kristittyjen luo. Jos kaikki, jotka väittävät tottelevansa Jumalan lakia,
olisivat rikkeettömiä, sieluni olisi vapautunut; mutta he eivät ole. Jopa jotkut, jotka
väittävät noudattavansa kaikkia Jumalan käskyjä, ovat syyllisiä aviorikoksen syntiin.
Mitä voin sanoa herätelläkseni heidän turtuneen tuntonsa? Moraalinen periaate
tiukasti toteutettuna tulee sielun ainoaksi turvaksi." -Counsels on Health, 621, 622.
"Ajatukset täytyy sitoa, rajoittaa ja vetää pois haarautumasta ja miettimästä asioita,
jotka vain heikentävät ja saastuttavat sielun. Ajatusten täytyy olla puhtaita ja
sydämen pohdinnan täytyy olla puhdasta.... Herra on antanut meille mielen jalot
voimat, jotta voisimme käyttää niitä taivaallisten asioiden pohdintaan. Jumala on
tehnyt ylitsevuotavat voimavarat, jotta sielu voisi kehittyä jatkuvasti pyhässä
elämässä." -Sons and Daughters of God, p. 107.
Mitä pidät syynä niin moniin kriiseihin avioliitossa?
Mikä voi estää sellaisen tuskan ja onnettomuuden?
Mitä Jeesus käytti voitokkaasti vastustaakseen jokaista kiusausta?
*****
11
Sapattina 12. syyskuuta 2015

Jumalan lain muuttaminen
"Sellaisia varoituksia Jumala on antanut varjellakseen ihmisiä muuttamasta jollakin
tavoin sitä, minkä hän on ilmoittanut tai käskenyt. Nämä vakavat uhkaukset koskevat
kaikkia, jotka vaikutuksensa kautta johtavat ihmisiä halveksimaan Jumalan lakia.
Niiden tulisi herättää pelkoa ja vavistusta kaikissa, jotka kevytmielisesti selittävät
vähäpätöiseksi asiaksi, tottelemmeko Jumalan lakia vai emme. Kaikki, jotka
korottavat omat mielipiteensä jumalallisen ilmestyksen yläpuolelle ja kaikki, jotka
koettavat muuttaa Raamatun selvää merkitystä saadakseen sen hyväksymisen omille
toivomuksilleen tai halulleen mukautua maailman mukaan, ottavat itselleen kauhean
edesvastuun. Raamattuun kirjoitettu Jumalan laki mittaa jokaisen ihmisen luonteen ja
tuomitsee kaikki, jotka eivät täytä sen pettämätöntä mittaa." -Suuri t., s. 260, 261.
Ei aina uskollinen
1. Miten Israelin kansa suhtautui Jumalan pyhään lakiin profeettojen aikoihin?
Mitä Jeesus sanoi ihmisten asenteista kymmentä käskyä kohtaan Hänen
aikanaan?
Jer 9:13 Ja Herra sanoi: "Sentähden, että he ovat hyljänneet minun lakini, jonka
minä heille annoin, eivätkä ole kuulleet minun ääntäni eivätkä vaeltaneet sen
mukaan,
Jer. 16:11 niin sano heille: Sentähden että teidän isänne hylkäsivät minut, sanoo
Herra, ja seurasivat muita jumalia, palvelivat niitä ja kumarsivat niitä, mutta
hylkäsivät minut eivätkä noudattaneet minun lakiani.
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Matt. 15:3,6 Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn
perinnäissääntönne tähden?… Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi
perinnäissääntönne tähden.
"Kristuksen tullessa maan päälle ihmiskunta näytti olevan nopeasti vajoamassa mitä
syvimpään alennustilaan. Yhteiskunnan perustukset horjuivat. Elämä oli tullut
valheelliseksi ja luonnottomaksi. Juutalaiset, vailla Jumalan sanan voimaa, antoivat
maailmalle mieltä turruttavia, sielua kuolettavia perinnäissääntöjä ja teorioita.
Jumalan palveleminen 'hengessä ja totuudessa' oli syrjäytetty loputtomilla ihmistä
ylistävillä juhlamenoilla, jotka olivat ihmisten itsensä suunnittelemia. Kaikkialla
maailmassa uskontojärjestelmät olivat menettämässä otteensa mieleen ja sieluun.
Ihmiset olivat kyllästyneet valheisiin ja taruihin. Koettaessaan hukuttaa häiritsevät
ajatukset he kääntyivät epäuskon ja materialismin puoleen. He jättivät ikuisuuden
pois laskuistaan ja elivät vain nykyhetkeä varten." -Elämä ja kasvatus, s. 78.
"Kristus oli näyttänyt heille (aikansa juutalaisille johtajille), että he jatkoivat
epäuskossa, koska heillä ei ollut henkeä, joka johtaa kuuliaisuuteen. Hän oli julistanut
heille: 'Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöillänne.'"-Chr. Ob. Les. 276.
Toisen käskyn laiminlyöminen
2. Mitä toinen käsky opettaa tavasta palvella Jumalaa? Miten jotkin
uskonnolliset järjestöt yrittävät ohittaa tämän käskyn?
2 Moos. 20:4-6 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka
ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä,
jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä,
Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille
kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden
tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
Matt. 4:10 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on:
'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'"
Joh. 4:24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä
ja totuudessa."
"Jotta pakanuudesta kääntyneille tarjottaisiin jokin vastine epäjumalapalvelukselle ja
siten helpotettaisiin heidän nimellistä liittymistään kristinuskoon, kristilliseen
jumalanpalvelukseen liitettiin vähitellen kuvien ja pyhäinjäännösten palvelusta.
Yleisen kirkolliskokouksen määräyksellä tämä epäjumalanpalvelusmuoto lopullisesti
vahvistettiin. Täydentääkseen jumalatonta työtään Rooma rohkeni poistaa Jumalan
laista toisen käskyn, joka kieltää kuvien palvelemisen, ja jakaa kymmenennen käskyn
kahtia, säilyttääkseen käskyjen alkuperäisen lukumäärän." -Suuri taistelu, s. 56.
"Minä näin, että vaatimuksia lopultakin lievennettiin, ja pakanoita liittyi kristittyihin.
Vaikka epäjumalien - palvelijat tunnustivat kääntyneensä, toivat he kuitenkin
muassaan epäjumalanpalvelusta seurakuntaan, vaihtaen vain palveluksensa esineet
pyhien kuviin, jopa Kristuksen ja Marian, hänen äitinsä, kuviin. Kristuksen seuraajien
asteittain yhtyessä heihin, turmeltui kristillinen uskonto, ja seurakunta kadotti
puhtautensa ja voimansa." -Hegellisiä kokemuksia, s. 265.
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Hyökkäys Jumalan lakia vastaan
3. Mitä kaksi profeettaa kirjoitti kunnioituksen puutteesta Jumalan lakia
kohtaan ja yrityksistä muuttaa sitä?
Jes. 24:5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait,
muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
Dan. 7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän
pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi
ajaksi ja puoleksi ajaksi.
"Pakanuuteen myöntymisen henki raivasi tietä yhä syvemmälle piittaamattomuudelle
taivaan esivallasta. Saatana muutti myös neljättä käskyä, ja kertoi asettaneensa
syrjään muinaisen sapatin, päivän, jonka Jumala oli siunannut ja pyhittänyt, ja sen
tilalle ylisti juhlaa, jota pakanat pitivät 'kunnioitettavana auringon päivänä.' Tätä
muutosta ei yritetty ensin avoimesti. Ensimmäisinä vuosisatoina kaikki Kristityt
pitivät aitoa sapattia. He kiivailivat Jumalan kunnian puolesta, ja uskoen Hänen
lakinsa olevan muuttumaton, he kiihkeästi puolustivat sen käskyjen pyhyyttä." -The
Story of Redemption, pp. 328, 329.
"Saatana on toteuttanut sapatin muutoksen toivoen omien tarkoitusperiensä
syrjäyttävän Jumalan suunnitelman. Hän pyrkii tekemään Jumalan käskyistä
voimattomampia kuin ihmisten lait tässä maailmassa. Laittomuuden ihminen, joka
ajatteli muuttavansa ajat ja lait, ja joka on aina alistanut Jumalan kansaa, tulee
aiheuttamaan lakeja valvomaan ensimmäisen päivän viettämistä. Mutta Jumalan
kansa seisoo lujana Hänelle." -Testimonies for the Church, vol. 9, pp. 229, 230.
Yritys muuttaa päivä ja käsky
4. Mikä käsky Jumalan lain sydämessä tuli erityisen kumouksen kohteeksi?
2 Moos. 20:8-11 Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki
askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä
mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun
palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun
porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki,
mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi
lepopäivän ja pyhitti sen.
"Pedon, ja näin ollen myös sen kuvan, erikoisena tuntomerkkinä on Jumalan
käskyjen rikkominen. Daniel sanoo pienestä sarvesta eli paavinvallasta: »Hän pyrkii
muuttamaan ajat ja lain.» Dan. 7: 25. Tätä samaa valtaa Paavali nimittää
»laittomuuden ihmiseksi», joka oli korottava itsensä Jumalan yläpuolelle. Toinen
ennustus täydentää toisen. Paavikunta ei voinut korottaa itseään Jumalan yläpuolelle
muulla tavalla kuin muuttamalla hänen lakiaan." -Suuri taistelu, s. 443, 444.
"Kun Jumalan palvelijat tullaan erikoisesti tuntemaan heidän neljättä käskyä kohtaan
osoittamansa kunnioituksen perusteella — sillä tämä on hänen luovan voimansa
merkki ja todistus hänen oikeudestaan vaatia ihmisiltä kunnioitusta ja uskollisuutta
— tullaan pedon palvelijat tuntemaan heidän pyrkimyksestään halventaa Luojan
muistomerkkiä ja korottaa Rooman säädöstä. Sunnuntain korottamiseksi
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paavikuntakin ensin esitti röyhkeät vaatimuksensa....; ja sen ensimmäinen
turvautuminen valtion apuun tapahtui kansan pakottamiseksi viettämään sunnuntaita
»Herran päivänä». Mutta Raamattu tarkoittaa Herran päivällä seitsemättä päivää eikä
ensimmäistä." -Suuri taistelu, s. 444.
Muutoksen vaatiminen
5. Myöntääkö katolinen kirkko rooliaan tämän käskyn mitätöimisessä?
"... Voit lukea Raamatun Mooseksen ensimmäisestä kirjasta Ilmestyskirjaan, etkä tule
löytämään riviäkään, joka antaisi valtuutuksen sunnuntain pyhittämiselle.
Kirjoitukset vahvistavat lauantain uskonnollisen viettämisen, päivän, jota emme ikinä
pyhitä." -James Cardinal Gibbons, The Faith of our Fathers, 1917, pp. 72, 73.
"Yli tuhat vuotta ennen protestantteja katolinen kirkko on jumalallisen tehtävänsä
perusteella muuttanut päivän lauantaista sunnuntaihin." -The Catholic Mirror, 23
September 23, 1893.
"Me vietämme sunnuntaita lauantain sijaan, koska katolinen kirkko muutti
juhlapäivän lauantaista sunnuntaihin." -The Convert's Catechism of Catholic
Doctrine, 1951, p. 50.
"Olen toistuvasti tarjonnut tuhat dollaria kenelle tahansa, joka voi todistaa minulle
pelkästään Raamatusta, että minun tulee pitää sunnuntai pyhänä. Raamatussa ei ole
sellaista lakia. Se on ainoastaan pyhän katolisen kirkon laki. Raamattu sanoo, 'Muista
sapatinpäivää, että sen pyhität.' Katolinen kirkko sanoo: 'Ei. Jumalallisella vallallani
kumoan sapatin päivän ja käsken teitä pitämään pyhänä viikon ensimmäistä päivää.'
Ja katsokaa! Koko sivistynyt maailma kumartaa kunnioittavassa kuuliaisuudessa
pyhän katolisen kirkon käskyä." -T. Enright. C.S.S.R of the Redemptoral College,
Kansas City, Haartfordissa, Kansasissa pidetyssä luennossa, 18.2.1884.
6. Vaikka protestantit väittävät uskovansa ja seuraavansa pelkästään
Raamattua, mitä päivää he kunnioittavat? Tunnistavatko jotkut heistä, ettei
tällä ole Raamatullista perustaa?
Luterilaiset
"Mutta he erehtyvät opetuksissaan, että sunnuntai olisi ottanut Vanhan Testamentin
sapatin paikan, ja siten se täytyy pitää, niin kuin Israelin lasten täytyi pitää seitsemäs
päivä. Nämä kirkot erehtyvät opetuksissaan, sillä kirjoituksissa ei ole millään tavoin
määrätty viikon ensimmäistä päivää sapatin paikalle. Uudessa Testamentissa ei
yksinkertaisesti ole lakia joka näin määräisi." -John Theodore Mueller, Sabbath or
Sunday, pp. 15, 16.
Anglikaanit
"Ja missä meille sanotaan kirjoituksissa, että meidän tulisi viettää alkuunkaan
ensimmäistä päivää? Meitä käsketään pitämään seitsemättä; mutta meitä ei missään
käsketä pitämään ensimmäistä päivää.... Syy siihen, miksi pidämme ensimmäistä
päivää viikosta pyhänä seitsemännen sijaan, johtuu samasta syystä kuin vietämme
monia muita asioita, ei Raamatun takia, vaan koska kirkko on niin päättänyt." -Isaac
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Williams, Plain Sermons on the Catechism, vol. 1, pp. 334, 336.
"Olemme tehneet muutoksen seitsemännestä päivästä ensimmäiseen päivään,
lauantaista sunnuntaihin, yhden pyhän katolisen kirkon arvovallan tähden." -Bishop
Seymour, Why We Keep Sunday, Article 12.
Baptistit
"Kirjoituksissa ei ole mitään joka vaatisi meitä pitämään sunnuntain lauantain sijaan
pyhäpäivänä." -Harold Lindsell, editor, Christianity Today, November 5, 1976.
"Kirjoitukset eivät missään kutsu viikon ensimmäistä päivää Sapatiksi.... Ei ole
Raamatun arvovaltaa sen tekemiseen, eikä tietenkään mitään Raamatun velvoitett."
-The Watchman.
Seuraukset
7. Mitä Raamattu sanoo niistä, jotka noudattavat muuten lakia, mutta rikkovat
edes yhtä tiettyä käskyä? Mitä Jeesus opetti niistä, jotka rikkovat edes yhtä
käskyä ja opettavat muita tekemään samoin?
Jaak. 2:10 Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää
kaikissa kohdin.
Matt. 15:8,9 Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on
minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat
ihmiskäskyjä.'"
San.l. 30:5,6 Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen
turvaavat. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet
valhettelijaksi joutuisi.
"Ne, jotka ottavat vapauksia poiketa Jumalan selkeistä käskyistä, tukevat erhettä ja
ovat asettuneet Kristuksen sotilaita vastaan. He näyttävät, kuka on heidän johtajansa,
suunnalla, johon he pyrkivät vastustaessaan Jumalan totuutta, ja vahvistamalla erhettä
tukahduttaen omantuntonsa ääntä. Nyt on aika tehdä ratkaisu totuuden puolelle; ja
miten Jumala on kenellekin antanut vaikutusvaltaa, tulee heidän käyttää sitä Jumalan
kunniaksi ja toisten ihmisten hyväksi. Tällaisena aikana ei yksikään uskollinen
Kristuksen palvelija tule olemaan jouten, tai tule tyytymään elämään vain itselleen."
-Sons and Daughters of God, p. 269.
Lisätutkisteluksi
"Rooma on selkeästi yhteydessä epäjumalien palvontaan käyttäessään kuvia ja
maalauksia palvonnan keskipisteinä, joita ihmiset kumartavat rukouksessa.... Hän
pyrkii välttämään lain selkeän opetuksen tässä asiassa sisällyttämällä toisen käskyn
ensimmäiseen, ja jakamalla kymmenennen käskyn, jotta niitä edelleen olisi
kymmenen." -Morton H. Smith, "Rome and the Second Commandment," The
Counsel of Chalcedon, February/March 1991, p. 5.
"Tämä on jokaisen ihmisen tunnustuksen koetin. Me emme voi myöntää ketään
ihmistä pyhäksi, vertaamatta häntä siihen ainoaan pyhyyden mittaan, joka Jumalalla
on taivaassa ja maassa. Jos jotkut eivät anna arvoa siveyslaille, jos he väheksyvät
Jumalan käskyjä, jos he purkavat yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä
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tavalla opettavat ihmisiä, heille ei taivaassa anneta mitään arvoa, ja me voimme
tietää, ettei heidän väitteillään ole perustusta." -Suuri taistelu, s. 467.
Voimmeko kuvitella, että näin isoja muutoksia tehtiin nopeasti ilman syvempää
pohdintaa?
Ketä vastaan ovat ne, jotka muuttavat Jumalan lain toimintaa?
Mikä tulisi olla rukouksemme, jotta emme lankeaisi sokeuden ja uskosta
luopumisen tähden?
*****
12
Sapattina 19. syyskuuta 2015

Laki uhreista
"Uhritoimituksen varjopalvelus ennustusten kanssa, antoi israelilaisille verhotun ja
hämärän kuvan armosta, joka tulisi maailmaan Kristuksen ilmestyksessä.
Moosekselle paljastettiin Kristukseen osoittavan varjopalveluksen tärkeys. Hän näki
loppuun sen, mikä tulisi tapahtumaan silloin, kun Kristuksen kuollessa todellinen
kohtaisi varjokuvan." -Selected Messages, book 1, p. 237.
Perustettu lankeemuksen jälkeen
1. Missä Kirjoitukset ensimmäisen kerran mainitsevat uhrit ja uhraamisen?
Kuka muinaisina aikoina sai käskyn Jumalalta tarjota uhri, joka tulisi
lopulta auttamaan häntä ymmärtämään Jumalan Pojan suuren uhrauksen?
1 Moos. 4:3, 4 Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä
uhrilahjan Herralle; ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden
rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen;
1 Moos. 22:2 Ja hän sanoi: "Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene
Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle
sanon."
"Aadam ja hänen poikansa alkoivat uhrata Jumalan määräämiä seremoniallisia uhreja
esikuvana tulevasta Lunastajasta..." -Lift Him Up, p. 26.
"Esikuvin ja lupauksin Jumala »julisti Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän
sanoman» (Gal. 3: 8). Patriarkka uskoi tulevaan Lunastajaan. Kristus sanoi
juutalaisille: »Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun
päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi» (Joh. 8:56). Iisakin sijasta uhrattu oinas kuvasi
Jumalan Poikaa, joka myöhemmin tuli uhrattavaksi puolestamme.... Ankaran
koettelemuksensa tuskallisina päivinä hänen sallittiin kärsiä, jotta hän omasta
kokemuksestaan voisi käsittää jotakin sen uhrin suuruudesta, jonka ääretön Jumala
antoi lunastaakseen ihmisen." -Patriarkat ja profeetat, s. 117, 118.
Uhrien ja uhraamisen tarkoitus
2. Mitä lahjoja on listattu uhrilaissa, osoittaen uhrauksista suurimpaan?
3 Moos. 7:37 Tämä on se laki polttouhrista, ruokauhrista, syntiuhrista, vikauhrista,
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vihkiäisuhrista ja yhteysuhrista,
"Jokainen kuoleva uhri oli esikuva Kristuksesta, ja sen opetus kirjoitettiin mieleen ja
sydämeen kaikkein juhlallisimmassa, pyhimmässä palveluksessa, jonka papit
lopullisesti selittivät. Jumala Itse erityisesti suunnitteli uhritoimitukset opettaakseen
tämän valtavan ja merkityksellisen totuuden, että vain Kristuksen veren kautta on
anteeksianto synneistä." "Tämä valtava ja pelastava totuus on usein toistettu
uskovaisten ja epäuskoisten korville, ja silti enkelit katsovat ihmeissään
välinpitämättömyyttä ihmisissä, joille nämä totuudet merkitsevät niin paljon. Miten
vähän onkaan todisteita siitä, että seurakunta tuntee ihmeellisen lunastussuunnitelman
voiman. Kuinka harvat tekevät eläväksi todellisuudeksi sen totuuden, että vain
uskossa Jeesuksen Kristuksen puhdistavaan vereen on anteeksianto synneistä, jotka
tarrautuvat ihmisiin kuin saastainen spitaali." -Selected Messages, book 1, p. 107.
3. Mikä oli Jumalan tarkoitus Hänen määrätessään uhrit ja uhrimenot? Mutta
mitä profeetat saarnasivat, kun ihmiset eivät huomioineet niiden aitoa
hengellistä tarkoitusta?
Gal. 3:24 Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta
vanhurskaiksi tulisimme.
1 Sam. 15:22 Silloin Samuel sanoi: "Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja
yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin
uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.
Hoos. 6:6 Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän
kuin polttouhreja;
"Kaikille, jotka olivat tekemisissä pyhäkköpalveluksen kanssa, opetettiin jatkuvasti
sitä, kuinka Kristus tuli ihmisten Välittäjäksi. Tämä palvelus suunniteltiin luomaan
jokaiseen sydämeen rakkaus Jumalan lakia kohtaan, joka on Hänen valtakuntansa
laki. Uhrilahjan tuli olla opetus Kristuksessa ilmenevässä Jumalan rakkaudesta kärsivässä, kuolevassa uhrissa, joka otti Itselleen synnit, joihin ihminen oli syyllinen,
syytön tehty synniksi meidän tähtemme." -Selected Messages, book 1, p. 233.
Ennustuksia uhreista, uhrilahjoista ja temppelistä
4. Mikä luonnehti uhrilakia kaikkine seremonioineen? Kuinka pitkään
uhrauksia, uhrilahjoja, pesemisiä, ja kaikkia muita seremoniallisia
määräyksiä täytyi jatkaa?
Hebr. 10:1 Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei
se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin,
tehdä niiden tuojia täydellisiksi.
Hebr. 9:9, 10 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti
uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi
omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa, vaan jotka, niinkuin ruuat
ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa
uuden järjestyksen aikaan asti.
"Paavali koetti suunnata kuulijoittensa mielen suureen Syntiuhriin. Hän viittasi
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uhreihin, jotka olivat tulevaisen hyvän varjo, ja selitti sitten, että Kristus oli kaikkien
noiden seremoniain kirjaimellinen täyttymys - kohde, jonka ne osoittivat ainoaksi
elämän ja toivon lähteeksi langenneelle ihmiselle. Muinaiset pyhät pelastuivat
uskomalla Kristuksen vereen. Kun he katsoivat uhrieläinten kuolintuskia, he näkivät
vuosisatojen takaa Jumalan Karitsan, joka oli ottava pois maailman synnin."
-Apostolien teot, s. 323.
"Monet pyrkivät sekoittamaan nämä kaksi järjestelmää toisiinsa lainaamalla
seremonialaista puhuvia raamatunkohtia sen väitteen tueksi, että siveyslaki on
poistettu. Mutta tämä on Raamatun vääristelyä. Nämä kaksi järjestelmää eroavat
toisistaan jyrkästi ja selvästi. Seremonialaki käsitti vertauskuvia, jotka viittasivat
Kristukseen, hänen uhriinsa ja pappeuteensa. Heprealaisten tuli noudattaa tätä
jumalanpalvelusmenoja koskevaa lakia uhreineen ja muotomenoineen, kunnes
vertauskuva tapasi perikuvansa silloin kun Kristus kuoli Jumalan Karitsana, joka
ottaa pois maailman synnin. Silloin piti kaikkien uhritoimitusten lakata." P. P. s. 364.
5. Mitä opetettiin jo profeettojen aikana uhriin ja ehtoolliseen liittyen? Kun
Jeesus kuoli, mitä tapahtui temppelissä merkiksi perinteisten palvelusten ja
seremonioiden tulleen tiensä päähän?
Dan. 9:27 Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi
vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee
kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan
hävittäjän ylitse."
Matt. 27:50, 51 Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso,
temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,
"Sitten enkeli jatkoi: 'Ja hän tekee liiton raskaaksi [eli vahvistaa sen] monille yhden
vuosiviikon ajaksi' eli seitsemäksi vuodeksi. Seitsemän vuoden aikana Vapahtajan
toiminnan alusta lukien tuli evankeliumia saarnata erityisesti juutalaisille. Kolmen ja
puolen vuoden ajan sitä saarnasi itse Kristus ja sen jälkeen hänen apostolinsa. 'Ja
puoleksi vuosiviikoksi [keskellä viikkoa, engl. Käänn.] hän lakkauttaa teurasuhrin ja
ruokauhrin. Keväällä 34 jKr. Uhrattiin Golgatalla Kristus, todellinen Uhri. Silloin
repesi temppelin esirippu kahtia sen merkiksi, että uhripalvelus oli menettänyt
pyhyytensä ja merkityksensä. Maanpäällisen 'teurasuhrin ja ruokauhrin'
lakkauttamisen aika oli tullut." PK. s. 485.
6. Mitä temppelistä oli tullut Jeesuksen aikana? Mitä Hän siihen sanoi?
Matt. 21:12, 13 Ja Jeesus meni pyhäkköön; ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja
ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin
istuimet. Ja hän sanoi heille: "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni pitää kutsuttaman
rukoushuoneeksi', mutta te teette siitä ryövärien luolan."
Matt. 23:38 Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.'
Matt. 24:1, 2 Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa
tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja
sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä
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kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."
"Temppelin esiripun repeäminen osoitti, etteivät juutalaisten uhrit ja säännökset enää
kauemmin kelpaisi. Suuri Uhri oli uhrattu ja hyväksytty, ja Pyhä Henki, joka
vuodatettiin helluntaipäivänä, johti opetuslasten mielen maallisesta pyhäköstä
taivaalliseen pyhäkköön, jonne Jeesus oli mennyt oman verensä kautta,
vuodattaakseen opetuslapsilleen sovitustyönsä siunaukset. Mutta juutalaiset jätettiin
täydelliseen pimeyteen. He hylkäsivät koko pelastussuunnitelmaa koskevan valon,
minkä olisivat voineet saada ja luottivat yhä edelleen hyödyttömiin uhreihinsa ja
uhritoimituksensa." -Hengellisiä kokemuksia, s. 288.
"Kun Kristuksen huomiota kiinnitettiin temppelin loistoon, niin mitä sanattomia
ajatuksia mahtoikaan liikkua Hänen mielessään Hänen seisoessaan siinä kansansa
hylkäämänä? Hänen edessään oleva näky oli todella kaunis, mutta Hän sanoi
murheellisena: »Näen sen kyllä. Rakennukset ovat todella ihmeelliset. Te näytätte
näitä muureja, joita pidätte murtumattomina, mutta kuulkaa minun sanojani: 'Tähän
ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta'.»" -AT. s. 604, 605.
Leeviläisten pappeuden loppu
7. Toiko leeviläisten pappeus mukanaan siunauksen ja pyhyyden? Mitä sille
silloin täytyi tapahtua?
Hebr. 7:11, 12, 18, 19 Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden
kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen
pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen
mukaan? Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos…
Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön - sillä laki ei
tehnyt mitään täydelliseksi mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me
lähestymme Jumalaa.
"Kristukseen viitannut uhrijärjestelmä lakkasi, mutta ihmisten katseet kääntyivät
todelliseen uhriin, joka annettiin maailman syntien puolesta. Maallinen pappeus
lakkasi, mutta me katsomme Jeesukseen, uuden liiton pappiin, ja käymme
»vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri». »Tie
kaikkienpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä
seisoo . . . Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin Hän
suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsin tehty, .. .meni, . . .
oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkienpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen
lunastuksen.» Hepr. 12:24; 9:8 — 12." -Aikakausien toivo, s. 145, 146.
Käskyt, jotka kestävät pidempään kuin Maa
8. Toisin kuin uhrilait ja seremonialliset määräykset, jotka päättyivät Jeesuksen
kuollessa ristillä, mitä Herra sanoi kymmenestä käskystä?
Matt. 5:17-19 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan;
en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille:
kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan
piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä
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pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten
valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää
kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
"Mutta kymmenen käskyn laista psalmista lausuu: »Iankaikkisesti pysyy sinun
sanasi, Herra, vahvana taivaissa» (Ps. 119: 89). Ja Kristus itse sanoo: »Älkää luulko,
että minä olen tullut lakia kumoamaan.... näin hän tekee lausuntonsa mahdollisimman
korostetuksi - »kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei
ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut» (Matt. 5: 17,18). Tässä hän ei
opeta vain sitä, mitä Jumalan lain vaatimukset olivat olleet ja silloin olivat, vaan että
nämä vaatimukset pysyisivät voimassa niin kauan kuin taivaat ja maa ovat olemassa.
Jumalan laki on yhtä järkkymätön kuin hänen valtaistuimensa. Sen vaatimukset
koskevat ihmiskuntaa kaikkina aikoina." -Patriarkat ja profeetat, s. 344.
Lisätutkisteluksi
"Luopuessaan Jumalasta juutalaiset suureksi osaksi kadottivat muististaan
uskonnollisten menojen merkityksen. Nämä menot olivat Kristuksen itsensä
säätämät. Joka kohdassa ne kuvasivat Häntä, ja ne olivat olleet täynnä elämää ja
hengellistä kauneutta. Mutta juutalaiset hävittivät näistä uskonnollisista menoista
hengellisen elämän Ja pitivät kiinni kuolleista muodoista. He luottivat itse uhreihin ja
menoihin sen sijaan, että olisivat luottaneet Häneen, johon ne viittasivat.
Täyttääkseen näin muodostuneen tyhjän paikan papit ja rabbiinit lisäsivät omia
vaatimuksiaan, ja mitä tarkemmiksi he tulivat, sitä vähemmän esiintyi Jumalan
rakkautta. He mittasivat pyhyyttään juhlamenojensa paljouden mukaan, samalla kun
heidän sydämensä olivat täynnä ylpeyttä ja ulkokullaisuutta." AT. s. 19, 20.
Mikä on mieluisampaa Herralle - lahjat ja uhraukset, vai usko, rakkaus ja
kuuliaisuus Hänen tahdollensa?
Miksi tuli tietty aika, jolloin Herra ei enää hyväksyny kansansa seremoniallisia
uhreja?
Jos meissä ei ole uskoa ja rakkautta, onko sääntöjen noudattamisesta ja edes
hyvistä harjoituksista enempää hyötyä, kuin Vanhan Testamentin uhreista?
*****
13
Sapattina 26. syyskuuta 2015

Vanha ja Uusi liitto
"Ihminen saavuttaa kaiken tottelemalla liittoa - pitämällä Jumalan. Jumalan
ominaisuudet välittyvät ihmiseen, tehden mahdolliseksi hänen harjoittaa armoa ja
myötätuntoa. Jumalan liitto vakuuttaa meille Hänen muuttumattomasta luonteestaan.
Miksi sitten on niitä, jotka uskovat Jumalan olevan muuttuva, ailahteleva ja
epäluotettava? Miksi he eivät tee palvelusta sydämestään, ennemmin kuin
velvollisuuden alaisena, miellyttääkseen ja ylistääkseen Jumalaa. Meille ei riitä, että
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omaamme suurpiirteisen käsityksen Jumalan vaatimuksista. Meidän täytyy tietää
itseämme varten, mitkä ovat hänen vaatimuksensa ja meidän velvollisuutemme.
Jumalan liiton ehdot ovat, 'Sinun tulee rakastaa Herraa, Jumalaasi kaikesta
sydämestäsi, ja kaikesta sielustasi, ja kaikesta voimastasi, ja kaikesta mielestäsi; ja
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.' Nämä ovat ehdot. 'Tee tämä' Kristus sanoi, 'niin saat
elää.'" -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7. p. 932.
Herran liitto
1. Mitä lupauksia Herra antoi kansalleen kuuliaisuuden ehdolla?
2 Moos. 19:5, 6 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te
olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. Ja
te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.' Sano nämä sanat israelilaisille."
"Liitto on sopimus, jossa osapuolet sitovat itsensä ja toisensa tiettyjen ehtojen
täyttämiseen. Siten ihmisosapuoli tulee sopimukseen Jumalan kanssa suostuen
ehtoihin, jotka määritellään Hänen Sanassaan. Hänen käyttäytymisensä näyttää
kunnioittaako hän näitä ehtoja." -Seventh-day Adventist Bible Comm. vol. 7. p. 932.
"Jumala halusi tehdä kansansa Israelin kirkkautensa kiitokseksi.... Heidän
kuuliaisuutensa Jumalan laille olisi ennen pitkää saanut maailman kansat
ihmettelemään heidän hyvinvointiaan ja menestystään. Hän, joka saattoi tehdä heidät
viisaiksi ja taitaviksi jalostaisi heitä ja kohottaisi heidän tasoaan, kun he vain
noudattaisivat hänen lakejaan. Jos he pysyisivät kuuliaisina, hän varjelisi heitä niiltä
sairauksilta, jotka vaivasivat muita kansoja, ja pitäisi heidät siunauksellaan myös
älyltään voimakkaina. Heidän tuli kaikella menestymisellään ilmaista Jumalan
kunniaa, majesteettiutta ja voimaa. Heidän valtakuntansa oli määrä tulla pappien ja
ruhtinasten tyyssijaksi. Jumala varusti heidät kaikilla niillä edellytyksillä, jotka
saattoivat tehdä heidät maailman suurimmaksi kansakunnaksi." -Kr. Vert. s. 211.
Siinailla solmittu liitto
2. Mitä sitten seurasi, kun Jumalan lupaukset ja laki oli julistettu? Minkä
lupauksen kansa teki ennen liiton solmintaa?
2 Moos. 24:3-8 Ja Mooses tuli ja kertoi kansalle kaikki Herran sanat ja kaikki hänen
säädöksensä. Niin koko kansa vastasi yhteen ääneen ja sanoi: "Kaiken, mitä Herra
on puhunut, me teemme." Sitten Mooses kirjoitti kaikki Herran sanat. Ja hän nousi
varhain seuraavana aamuna ja rakensi alttarin vuoren juurelle sekä pystytti
kaksitoista patsasta Israelin kahdentoista sukukunnan mukaan. Ja hän lähetti
israelilaisten joukosta nuoria miehiä uhraamaan polttouhreja ja teurastamaan
härkiä yhteysuhriksi Herralle. Ja Mooses otti verestä puolet ja pani uhrimaljoihin, ja
toisen puolen hän vihmoi alttarille. Ja hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan
kuullen. Ja he sanoivat: "Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja
tottelemme." Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi: "Katso,
tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden
sanojen perusteella."
"Toinen sopimus, jota Raamattu nimittää »vanhaksi» liitoksi, solmittiin Jumalan ja
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Israelin välillä Siinailla. Se vahvistettiin silloin uhrieläimen verellä.... Jumala johdatti
heidät Siinaille. Siellä hän ilmaisi kirkkautensa ja antoi heille lakinsa sekä runsaan
siunauksen lupauksen kuuliaisuuden ehdolla: »Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja
pidätte minun liittoni, niin te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa» (2 Moos.
19: 5,6). Kansa ei tajunnut oman sydämensä syntisyyttä ja ettei heidän ollut
mahdollista pitää Jumalan lakia ilman Kristusta. Niinpä he auliisti kävivät liittoon
Jumalan kanssa. Tuntien voivansa nojata omaan vanhurskauteensa he julistivat:
»Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme» (2 Moos. 24: 7)."
-Patriarkat ja profeetat, s. 350, 351.
Liiton noudattamattomuus
3. Pitikö Israelin kansa lupauksen, jonka se teki liiton alla? Kuinka se uusittiin
Kanaanin rajalla?
2 Moos. 32:1, 4 Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta,
kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle: "Nouse, tee meille Jumala, joka
käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle
miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta."… ja hän otti vastaan kullan heidän
käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat:
"Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta."
5 Moos. 29:5, 9-15 Ja minä kuljetin teitä erämaassa neljäkymmentä vuotta: teidän
vaatteenne eivät kuluneet yltänne, eivätkä kenkäsi kuluneet jalassasi… Noudattakaa
siis tämän liiton sanoja ja täyttäkää ne menestyäksenne kaikessa, mitä teette. Te
seisotte tänä päivänä kaikki Herran, teidän Jumalanne, edessä: teidän päämiehenne,
sukukuntanne, vanhimpanne ja päällysmiehenne, kaikki Israelin miehet, teidän
lapsenne ja vaimonne sekä muukalainen, joka on leirissäsi, jopa puunhakkaajasi ja
vedenkantajasikin, käydäksenne Herran, teidän Jumalanne, liittoon, siihen
valaliittoon, jonka Herra, sinun Jumalasi, tänä päivänä tekee sinun kanssasi, että
hän tänä päivänä korottaisi sinut kansaksensa ja tulisi sinun Jumalaksesi, niinkuin
hän on sinulle puhunut ja niinkuin hän on vannonut sinun isillesi, Aabrahamille,
Iisakille ja Jaakobille. Enkä minä tee tätä liittoa, tätä valaliittoa, ainoastaan teidän
kanssanne, vaan niinhyvin niiden kanssa, jotka tänä päivänä ovat tässä meidän
kanssamme seisomassa Herran, meidän Jumalamme, edessä, kuin niidenkin kanssa,
jotka eivät ole tänä päivänä tässä meidän kanssamme.
"He olivat kuulleet, miten pelottavan juhlallisesti laki julistettiin, ja olivat vavisseet
kauhusta vuoren juurella. Kuitenkin jo muutaman viikon kuluttua he rikkoivat
Jumalan kanssa tekemänsä liiton ja kumarsivat valettua epäjumalankuvaa...."
"Ja samaan aikaan kun Jumala parhaillaan kirjoitti lakiaan annettavaksi hänen
kanssaan liittoutuneelle kansalle, israelilaiset luopuneina kuuliaisuudestaan Herralle
vaativat kullasta tehtyjä jumalia! Kun Mooses laskeutui Jumalan läsnäolon
kirkkauden kunnioitusta herättävästä ilmapiiristä tuoden mukanaan lain määräyksiä,
joita he olivat sitoutuneet noudattamaan, hän tapasi heidät avoimesti uhmaten lain
käskyjä kumartamasta palvoen kultaista epäjumalankuvaa." -P. P. s. 351, 315.
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Muita rikkomuksia
4. Aikuisen Egyptistä lähteneen sukupolven jälkeen ja Joosuan kuoltua, mitä
seuraava sukupolvi teki? Mitä tapahtui myöhemmän sukupolven
hengellisyydelle ja uskollisuudelle?
Tuom. 2:11-13 Niin israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja
palvelivat baaleja ja hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli vienyt heidät pois
Egyptin maasta, ja lähtivät kulkemaan muiden jumalien jäljessä, niiden kansojen
jumalien, jotka asuivat heidän ympärillänsä, kumarsivat niitä ja vihoittivat Herran.
Mutta kun he hylkäsivät Herran ja palvelivat baalia ja astarteja,
"Profeetat olivat itkeneet Israelin luopumusta ja sen syntien tuottamaa hirvittävää
hävitystä. Jeremia toivoi, että hänen silmänsä olisivat kyynellähde, jotta hän voisi
itkeä päivät ja yöt tyttären, hänen kansansa, kaatuneita ja Herran laumaa, joka oli
viety vankeuteen. Jer. 9: 1; 13: 17." -Suuri taistelu, s. 38.
" Kristuksen ensimmäistä adventtia edeltävänä aikakautena maailma näytti olevan
lähes täysin pimeyden ruhtinaan vallassa, ja hän hallitsi kauhealla voimalla, ikään
kuin ensimmäisten vanhempiemme syntien kautta maailman valtakunnat olisivat
tulleet hänen alaisuuteensa. Jopa liiton kansa, jonka Jumala oli valinnut säilyttämään
tietoa itsestään maailmassa, oli jo eronnut Hänestä menettäen kaiken aidon
käsityksen Hänen luonteestaan." -Testimonies for the Church, vol. 5, p. 738.
Uusi liitto
5. Vuosisatojen heikkouden ja liitosta erkanemisen jälkeen, mitä Herra antoi
armonsa kautta? Mistä tämä liitto koostuu?
Jer. 31:31-34 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon
ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein
heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois
Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät
omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon
kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja
kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat
minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen:
'Tuntekaa Herra.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo
Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän
syntejänsä.
"Uuden liiton vallitessa, ikuisen elämän saavuttamisen ehdot ovat samat kuin
vanhassa - täydellinen kuuliaisuus. Vanhan liiton vallitessa oli monia uskaliaita ja
röyhkeitä rikkomuksia, joihin laissa ei ollut sovitusta. Uudessa ja paremmassa
liitossa, Kristus oli täyttänyt lain lainrikkojien puolesta, jos he vastaanottavat Hänet
uskossa henkilökohtaisena Vapahtajana. 'Niin monelle, joka vastaanotti hänet, Hän
antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi.' Armo ja anteeksianto ovat palkintoja kaikille
jotka tulevat Kristuksen luo luottaen Hänen kykyynsä ottaa pois synnit. Paremmassa
liitossa Kristuksen veri puhdistaa meidät synnistä...."
"Uuden liiton siunaukset perustuvat täysin armoon, joka antaa anteeksi vääryydet ja
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synnit. Herra tarkentaa: 'Minä teen kaiken tämän niille, jotka kääntyvät minun
puoleeni, hyljäten pahan ja valiten hyvän.... Kaikki, jotka nöyrtyvät sydämessään
tunnustaen syntinsä, tulevat saamaan armon ja vakuuden." -Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 7. p. 931.
Jeesuksen veren vahvistama
6. Kun uuden liiton aika koitti, kuka julisti sen? Miten ja milloin se
vahvistettiin?
Matt. 26:27, 28 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä
kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien
anteeksiantamiseksi.
"Osallistuessaan opetuslastensa kanssa leivästä ja viinistä Kristus sitoutui heidän
Lunastajakseen. Hän antoi heille uuden liiton, jonka kautta kaikki, jotka ottavat Hänet
vastaan, tulevat Jumalan lapsiksi ja Kristuksen kanssaperillisiksi. Tämän liiton kautta
heille kuuluivat kaikki siunaukset, jotka taivas saattoi antaa tätä tai tulevaa elämää
varten. Tämä liitto oli vahvistettava Kristuksen verellä." -Aikakausien toivo, s. 637.
"Tämä liitto vahvistettiin Kristuksen omalla verellä, johon vanhan liiton uhrit
viittasivat, pitääkseen sen valitun kansan mielissä." -(Review and Herald, June 22,
1897) Evangelism, p. 276.
Vanhan ja uuden liiton vertailu
7. Mitä sanotaan uudesta liitosta? Mitkä ovat mielestäsi isoimmat erot vanhan
ja uuden liiton välillä?
Hebr. 8:6-12 Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on
myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Sillä
moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen
Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se,
jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja
vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en
minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen
Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini
heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän
Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan
eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan,
tuntevat minut. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista
heidän syntejänsä."
"Kristuksen kuolema ja ylösnousemus täytti Hänen liittonsa. Ennen tätä aikaa, se oli
paljastettu esikuvissa ja varjopalveluksessa, jotka osoittivat suureen uhraukseen,
jonka maailman Lunastaja tulisi tekemään. Muinoin uskovaiset pelasti sama
Vapahtaja kuin nyt, mutta se oli verhottu Jumala. He näkivät Jumalan armon
varjopalveluksessa. Aadamille ja Eevalle Eedenissä annettu lupaus oli evankeliumi
langenneelle ihmissuvulle. Annettiin lupaus, että vaimon siemen tulisi murskaamaan
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käärmeen pään, ja se tulisi puremaan Häntä kantapäähän. Kristuksen uhraus oli
juutalaisen uhrijärjestelmän täyttymys. Vanhurskauden Aurinko on noussut. Kristus
meidän vanhurskautemme loistaa kirkkaasti yllämme." -Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 7, p. 932.
Lisätutkisteluksi
"'Vanhan liiton' ehdot olivat: 'Tottele, niin saat elää'; 'joka niitä noudattaa, saa elää';
mutta 'Kirottu on jokainen, joka ei tunnusta tämän lain käskyjä eikä elä niiden
mukaisesti.' Hes. 20:11; 3. Moos. 18:5; 5 Moos. 27:26. 'Uusi liitto' Perustettiin
'paremmille lupauksille' - lupaukselle syntien anteeksiantamiseksi, ja Jumalan armo
uudistaa sydämen, ja asettaa se sopusointuun Jumalan lain periaatteiden kanssa."
-The Faith I Live By, p. 78.
"Aabrahamin kanssa tehty liitto vahvistettiin Kristuksen verellä, ja sitä kutsutaan
»toiseksi» eli »uudeksi» liitoksi, koska veri jolla se sinetöitiin vuodatettiin
ensimmäisen liiton veren jälkeen. Se, että uusi liitto oli voimassa Aabrahamin
päivinä, ilmenee »näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole
voinut valhetella» (Hebr. 6:18): lupauksesta ja valasta, joilla Jumala vahvisti
liittonsa." -Patriarkat ja profeetat, s. 350
Miltä sinusta tuntuu kun pohdit sitä, että Herra on aina ollut halukas tekemään
liiton ihmisten kanssa?
Mitä opimme Herran tekemisistä kansansa kanssa vanhan liiton aikana?
Tietäen, että uusi liitto saatiin Jumalan rakkaan Pojan hengellä, kuinka paljon
arvostamme sitä?
*****
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