Johdanto
Jumalan armon avulla seuraavissa 26 sapattikoululäksyssä käsitellään 26:n
Raamatussa mainitun naisen elämää ja verrataan niiden kulkua tulevien päivien
tapahtumiin. Niin kuin Aabraham on uskonisä, niin Saaraa, kuten Jerusalemia,
pidetään apostoli Paavalin sanoin ”meidän äitinämme” - lupauksen lasten äitinä, Gal.
4:26. Saara on myös ensimmäinen nainen, jonka nimi mainitaan uskon luvussa –
Hebr. 11.
Me tarkastelemme muutamaa esimerkkiä näiden ”Saaran lapsiksi” mainittujen
naisten taisteluista, tappioista ja voitoista. Jokainen toimii vertauskuvana jostain
lopun ajan tapahtumasta. On tärkeää valmistaa henkensä ja mielensä siihen, mikä
kohtaa Jumalan kansaa, kun se saavuttaa voiton pahasta ja pääsee Jumalan
kirkkauteen.
”Tutkistelu naisten työstä Jumalan asian hyväksi Vanhassa Testamentissa opettaa
meille läksyjä, jotka tekevät meidät kykeneviksi kohtaamaan tämän päivän työssä
tulevia vaikeuksia. …
Muinaisina aikoina Herra toimi ihmeellisellä tavalla pyhittyneiden naisten kautta,
jotka olivat liittyneet Hänen työssään yhteen miesten kanssa, jotka Herra oli valinnut
olemaan edustajinaan. Hän käytti naisia saavuttamaan suuria ja ratkaisevia voittoja.
Useammin kuin kerran hädän aikaan Hän asetti heitä johtoon ja toimi heidän
välityksellään monien henkien pelastamiseksi.” –Daughters of God, pp. 21, 45.
Todistukset selittävät myös, että sapattikoulu ei ole vain jäseniä ja seurakunnan
tilaisuuksissa käyviä varten, vaan myös niitä varten, jotka ovat vielä Israelin
ulkopuolella mutta ovatr Jumalan perhettä.
”Millainen uskonnollinen kokemus on niillä, jotka osallistuvat sapattikoulutyöhön?
Totuuden valo on loistanut opettajien ja tutkijoiden mieliin ja sydämiin, että he voivat
levittää sitä niille, jotka eivät ole Kristuksessa. Pelastava sanoma tulee viedä niille,
jotka eivät vielä ole avanneet sydäntään ottamaan vastaan taivaalllista lahjaa.
Välinpitämättömiltä näyttävien huomio tulee kiinnittää totuuteen.” –Counsels on
Sabbath School, p. 67.
”Suosittelemme, ettei tutkistelusi jäisi perjantai-iltaan, vaan että joka läksyä
tutkittaisiin päivittäin – pääsääntöisesti yksi kysymys päivässä. Ja tänä digitaalisena
internetin aikakautena, jokainen sapattikoulun opettaja ja oppilas voi katsoa
saarnaajien tutkimuslaitoksen tuottamia videoita suorana lähetyksenä viikottain
englanniksi ja espanjaksi.
Nämä sapattikoululäksyt on kehitetty tutkistelemalla monia teoksia rukouksen
kanssa. On meidän suuri toivomme, että ne edistävät jokaisen oppilaan – Jumalan
valitun - hengellistä kasvua. Valmistautukoon jokainen morsiamena kohtaamaan
Ylkää, jonka tuleminen on ovella. Ilm. 19:7. Me odotamme päivää, jolloin voimme
jättää taaksemme viimeisten päivien suuren ahdistuksen ja nähdä Jeesuksen kasvoista
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kasvoihin ja saamme hallita Hänen kanssaan iankaikkisesti.
Saarnaajien tutkimuslaitoksen saarnaajat ja jäsenet ja pääkonferenssin veljet
1
Sapattina 4. heinäkuuta 2020

Saara ja vapauden lapset
Saara merkitsee ruhtinatarta.
”Saarain nimestä tuli Saara — »ruhtinatar», sillä, vakuutti jumalallinen ääni, »hänestä
tulee kansakuntia, polveutuu kansojen kuninkaita». … Eivät vain Aabrahamin omat
kotiolot kärsineet siitä, että hän otti Haagarin sivuvaimokseen, vaan siitä oli ikävät
seuraukset tulevillekin sukupolville.” PP. s. 118,126.
1. Millainen suhde Saaralla ja Haagarilla oli Aabrahamin kanssa? Miksi
Iisakia pidetään lupauksen poikana ja Aabrahamin ainoana poikana, vaikka
Imael oli Aabrahamin ensimmäinen poika?
1 Moos. 12:16, 18, 19 Ja Abramia hän kohteli hyvin hänen tähtensä. Ja hän sai
pikkukarjaa, raavaskarjaa ja aaseja, palvelijoita ja palvelijattaria, aasintammoja ja
kameleja… Silloin farao kutsui Abramin luoksensa ja sanoi: "Mitä olet minulle
tehnyt? Miksi et ilmoittanut minulle, että hän on sinun vaimosi? Miksi sanoit: 'Hän
on minun sisareni', niin että minä otin hänet vaimokseni? Katso, tässä on vaimosi,
ota hänet ja mene."
1 Moos. 20:12 Ja hän onkin todella minun sisareni, isäni tytär, vaikkei olekaan äitini
tytär; ja niin hänestä tuli minun vaimoni.
Gal. 4:22, 23 Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen
orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan,
vapaan taas lupauksen voimasta.
”Saara oli kaunis nainen, eikä Aabraham epäillyt, etteivätkö tummat egyptiläiset
himoitsisi kaunista muukalaista, ja saadakseen hänet he eivät epäröisi tappaa hänen
miestään. Hän arveli, ettei hän syyllistyisi vääryyteen esittäessään Saaran siskonaan,
sillä hän oli hänen isänsä tytär, vaikka heillä ei ollut sama äiti. Mutta heidän
todellisen suhteensa salaaminen oli petos. Jumala ei voi hyväksyä mitään
poikkeamista rehellisyydestä.” –Daughters of God, p. 26.
”Haagar oli ylpeä ja pöyhkeä ja käyttäytyi ylimielisesti Saaran edessä. Hän kuvitteli,
että hänestä tulisi sen suuren kansan äiti, joksi Jumala oli luvannut tehdä Aabrahamin.
Ja Aabrahamin täytyi kuunnella Saaran valituksia Haagarin käytöksestä, niin että
Aabraham vaivautui sielussaan tämän asian tähden. Aabraham sanoo murheellisena
Saaralle, että Haagar on hänen palvelijansa, ja on hänen vallassaan, mutta kieltäytyy
lähettämästä häntä pois, sillä hänestä on tuleva hänen Aabrahamin lapsen äiti, lapsen,
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jossa hän odottaa lupausta täyttyväksi. Hän selittää Saaralle, ettei hän olisi ottanut
Haagaria vaimokseen, ellei hän (Saara) olisi siihen erikoisesti kehottanut.
Aabrahamin täytyi kuunnella myös Haagarin valituksia Saaran väkivallan tähden.
Aabraham on ymmällä. Jos hän koettaa korjata Haagarin kärsimiä vääryyksiä, hän
lisää Saaran, ensimmäisen ja niin suuresti rakastamansa vaimon mustasukkaisuutta ja
onnettomuutta.” LH. s. 59.
2. Valehdeltuaan Jumalalle, mikä läksy Saaran oli opittava tullakseen Israelin
ja pelastettujen hengelliseksi äidiksi?
Jes. 57:11 Ketä sinä arkailit ja pelkäsit, koska vilpistelit etkä minua muistanut, et
minusta välittänyt? Eikö niin: minä olen ollut vaiti aina ikiajoista asti, ja niin et sinä
minua pelkää?
1 Moos. 21:6, 7 Ja Saara sanoi: "Jumala on saattanut minut naurunalaiseksi; kuka
ikinä saa tämän kuulla, se nauraa minulle." Ja hän sanoi vielä: "Kuka olisi tiennyt
sanoa Aabrahamille: Saara on imettävä lapsia? Ja nyt minä kuitenkin olen
synnyttänyt hänelle pojan hänen vanhoilla päivillään."
Room. 4:20-22 mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui
uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on
luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sentähden se luettiinkin hänelle
vanhurskaudeksi.
”Sekä Aabraham että Saara epäilivät Jumalan voimaa, ja tämä erehdys johti avioon
Haagarin kanssa. Jumala oli kutsunut Aabrahamin olemaan uskollisten isänä, ja
hänen elämänsä tuli olla uskon esimerkkinä vastaisille sukupolville. Mutta hän ei
ollut osoittanut täydellistä uskoa. Salaamalla sen että Saara oli hänen vaimonsa sekä
ottamalla Haagarin sivuvaimokseen hän oli ilmaissut epäilleensä Jumalaa.” PP. s.
128.
3. Mihin paikkoihin ja liittoihin Raamattu vertaa Saaraa ja Haagaria? Miksi
nämä paikat on liitetty toisiinsa?
Gal. 4:24-26 Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen
on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on
Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa
lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.
Room. 6:16, 19 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte,
sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi
kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?… Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne
heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja
laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden
palvelijoiksi pyhitykseen.
4. Mistä orjuudesta Jumalan kansa Saaran hengellisinä lapsina on vapautettu?
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Minkä palvelijoita heistä tulee?
Room. 6:17, 18 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita,
nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te
olette annetut, ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden
palvelijoiksi!
Joh. 8:34-36 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen,
joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. Jos
siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.
”Jopa kaikkein epäuskonnollisimmilla ihmisillä on vakaumuksen hetkensä, kun heille
tulee kaipaus johonkin, mitä heillä ei ole. Jokaisessa kaupungissa on paljon ihmisiä,
jotka eivät käy missään jumalanpalveluksissa. Monet heistä tuntevat vetovoimaa
telttakokouksiin. Sinne tulee monia, jotka ovat synnin orjia, pahojen tapojen
avuttomia uhreja. Monet vakuuttuvat ja kääntyvät. Kun he uskossa tarttuvat Jumalan
lupaukseen syntien anteeksiannosta, tapojen orjuus murtuu. Hyläten synnilliset
houkutukset heistä tulee vapaita Kristuksessa Jeesuksessa, ja he nauttivat Jumalan
lasten vapaudesta.” –Testimonies for the Church, vol. 6, p. 71.
5. Jonkin ajan päästä syntyi riita Saaran ja Haagarin välillä. Mikä sen aiheutti?
Mitä Saara pyysi Aabrahamia tekemään, minkä Jumala vahvisti?
1 Moos. 21:8-12 Ja poika kasvoi, ja hänet vieroitettiin. Ja Aabraham laittoi suuret
pidot siksi päiväksi, jona Iisak vieroitettiin. Ja Saara näki egyptiläisen Haagarin
pojan, jonka tämä oli Aabrahamille synnyttänyt, ilvehtivän ja sanoi Aabrahamille:
"Aja pois tuo orjatar poikinensa, sillä ei tuon orjattaren poika saa periä minun
poikani, Iisakin, kanssa." Aabraham pahastui suuresti tästä puheesta poikansa
tähden. Mutta Jumala sanoi Aabrahamille: "Älä pahastu siitä poikasi ja orjattaresi
tähden. Kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, sillä ainoastaan Iisakista
sinä saat nimellesi jälkeläiset.
”Aabrahamin ja Saaran ilmaisema suuri ilo Iisakin syntymän johdosta teki Haagarin
hyvin kateelliseksi. Haagar oli opettanut Ismaelille, että hän olisi Aabrahamille
luvattuna poikana ja perillisenä erikoisesti Jumalan siunaama. Ismael omaksui äitinsä
tunteet ja oli kiihtynyt Iisakin syntymän johdosta osoitetun ilon tähden. Hän halveksi
lisakia, koska hän ajatteli tätä pidettävän parempana kuin häntä. Saara huomasi
Ismaelin osoittaman mielentilan omaa poikaansa Iisakia kohtaan, ja se järkytti häntä
suuresti. Hän kertoi Aabrahamille Ismaelin halveksivasta käytöksestä häntä ja hänen
poikaansa Iisakia kohtaan ja sanoi hänelle: »Aja pois tuo orjatar poikinensa, sillä ei
tuon orjattaren poika saa periä minun poikani, Iisakin, kanssa.»” LH. s. 60.
6. Ketkä ovat Saaran hengellisiä poikia ja tyttäriä? Kuinka aviomisten tulisi
kohdella vaimojaan, jotteivät vaaranna omia rukouksiaan?
1 Piet. 3:6, 7 niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja
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hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna
minkään itseänne peljättää. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne
kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska
he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.
Ef. 5:28, 29 Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia
ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan
koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin
Kristuskin seurakuntaa,
”Aabrahamille annettu ohje avioliiton pyhyydestä oli oleva opetukseksi kaikille
aikakausille. Se julistaa, että tämän suhteen oikeuksia ja onnellisuutta tulee huolella
vaalia, jopa suurin uhrauksin. Saara oli Aabrahamin ainoa todellinen vaimo. Hänen
oikeuksiaan vaimona ja äitinä ei tullut yhdenkään toisen ihmisen jakaa. Hän
kunnioitti miestään, ja siinä hänet mainitaan Uudessa Testamentissa arvokkaana
esimerkkinä. Hän ei halunnut, että Aabraham olisi osoittanut kiintymystä ketään
toista kohtaan, eikä Herra nuhdellut häntä siitä, että hän vaati rangaistusta
kilpailijalleen.” –Daughters of God, p. 28.
7. Lisäyksenä lausuntoon hänen pitkästä iästään, missä muussa yhteydessä
mainitaan Saara, ensimmäinen vaimo? Mikä oli hänen tärkein hyveensä
lupauksen poikien ja tyttärien hengellisenä äitinä?
1 Moos. 23:1, 19 Ja Saara eli sadan kahdenkymmenen seitsemän vuoden vanhaksi;
niin vanhaksi eli Saara... Senjälkeen Aabraham hautasi vaimonsa Saaran luolaan,
joka on Makpelan vainiolla, itään päin Mamresta, se on Hebronista, Kanaanin
maassa.
Heb. 11:1, 11 Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen
sen mukaan, mikä ei näy… Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen,
vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen.
”Lausuttuaan viimeiset siunaukset Jaakob toisti vielä hautapaikkaansa koskevan
määräyksensä: »Haudatkaa minut isieni viereen, luolaan, joka on Makpelan vainiolla.
Siihen on haudattu Aabraham ja hänen vaimonsa Saara, siihen on haudattu Iisak ja
hänen vaimonsa Rebekka, ja siihen minäkin hautasin Leean.» Näin hän vielä
viimeisillään osoitti uskovansa Jumalan lupaukseen.” PP. s. 217.
”Hebron sijaitsi noin kolmenkymmenen kilometrin päässä pohjoiseen Beersebasta ja
suunnilleen sen ja tulevan Jerusalemin paikan puolivälissä. Sen alkuperäinen nimi oli
Kirjat-Arba, Arban kaupunki. Arba taas oli Anakin isä. Myöhemmin sitä kutsuttiin
Mamreksi, ja siellä oli patriarkkojen hautapaikka »Makpelan luola». Hebron oli
kuulunut Kaalebille ja oli nyt Juudan huomattavin kaupunki. Se sijaitsee
hedelmällisessä laaksossa viljavien kukkuloiden ympäröimänä. Sen reunamilla
viheriöivät Palestiinan kauneimmat viinitarhat samoin kuin monet oliivi- ja muut
hedelmäviljelykset.” PP. s. 684.
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2
Sapattina 11. heinäkuuta 2020

Lootin vaimo ja lähtö suurista kaupungeista
”Muistakaa Lootin vaimoa.” Luuk. 17:32.
”Lootin vaimo oli itsekäs, epäuskonnollinen nainen, ja hänen vaikutuksensa pyrki
erottamaan miehensä Aabrahamista. Muutoin kuin hänen vuokseen Loot ei olisi
jäänyt Sodomaan ollen noudattamatta viisaan Jumalaa pelkääväisen patriarkan
neuvoja. Hänen vaimonsa vaikutus ja seurustelu pahatapaisen kaupungin kanssa olisi
johtanut hänet lankeamaan pois Jumalasta, jos hän ei olisi saanut jo varhain uskollista
opetusta Aabrahamilta. Lootin avioliitto ja hänen Sodoman valitsemisensa
kotikaupungiksi olivat ensimmäiset lenkit pahojen tapahtumien ketjussa monien
sukupolvien ajaksi.” –Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, p. 17.
1. Mitä Jeesus sanoi Lootin vaimosta ja hänen tavoitteistaan? Miksi?
Luuk. 17:32, 33 Muistakaa Lootin vaimoa! Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen,
hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen.
1 Joh. 2:15-17 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos
joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä
maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan
maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se
pysyy iankaikkisesti.
2. Minkä Loot ja hänen vaimonsa valitsivat paikaksi asua ja kasvattaa
lapsensa? Mitä etuja ja mitä kieroutuneisuutta kaupunki tarjosi, kuten
tämänkin päivän kaupungit tarjoavat?
1 Moos. 13:10-12, viim. osa. Ja Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden
olevan runsasvetistä seutua; ennenkuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, oli se
Sooariin saakka niinkuin Herran puutarha, niinkuin Egyptin maa. Niin Loot valitsi
itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itään päin, ja he erkanivat toisistaan…
Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti.
Hes. 16:49, 50 Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys
ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä
ottanut. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä, kun sen
näin, toimitin heidät pois.
Juud. 7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka
samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin
lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen
rangaistusta.
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”Loot valitsi Sodoman asuinpaikakseen, koska hän katsoi enemmän niitä aineellisia
etuja, joita hän saavuttaisi, kuin sitä siveellistä vaikutusta, jonka alaiseksi hän
perheineen joutuisi. Mitä hän sitten saavutti, jos ajattelemme tämän maailman
asioita? Hänen omaisuutensa hävitettiin, osa hänen lapsistaan tuhoutui tuon
jumalattoman kaupungin hävityksessä, hänen vaimonsa muuttui suolapatsaaksi ja hän
itse pelastui "'ikään kuin tulen läpi". Eivätkä hänen itsekkään valintansa huonot
seuraukset päättyneet tähän, vaan tuon paikan siveellinen turmelus oli niin
vaikuttanut hänen lastensa luonteeseen, etteivät he voineet erottaa hyvää pahasta,
syntiä vanhurskaudesta.” SN. s. 416.
3. Kuvaile kahta kertaa, jolloin Jumala vapautti Lootin, hänen vaimonsa ja
heidän perheensä vaikeuksista. Kenen luokse Jumala lähettää kansansa tänä
haureellisena aikana vapauttaakseen heidät vaikeuksista?
1 Moos. 14:11, 12, 14-16 Ja he ottivat Sodomasta ja Gomorrasta kaiken tavaran ja
kaikki ruokavarat ja menivät matkaansa. Ja lähtiessään he ottivat mukaansa myöskin
Lootin, Abramin veljenpojan, ja hänen omaisuutensa; hän näet asui Sodomassa...
Kun Abram kuuli, että hänen sukulaisensa oli otettu vangiksi, aseisti hän
luotettavimmat palvelijansa, jotka olivat hänen kodissaan syntyneet, kolmesataa
kahdeksantoista miestä, ja ajoi vihollisia takaa aina Daaniin saakka. Ja hän jakoi
väkensä ja hyökkäsi palvelijoineen yöllä vihollisten kimppuun ja voitti heidät ja ajoi
heitä takaa aina Hoobaan saakka, joka on Damaskosta pohjoiseen. Ja hän toi
takaisin kaiken tavaran; myöskin sukulaisensa Lootin ja hänen tavaransa hän toi
takaisin, niin myös vaimot ja muun väen.
1 Moos. 19:1 Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman
portissa; ja nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan
kasvoillensa.
Ilm. 14:6-11 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli
iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille
kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella
äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki
on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten
lähteet." Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se
suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat." Ja heitä
seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja
sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan
vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä
pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja
heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa
päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään,
joka ottaa sen nimen merkin.

Sapattikoululäksyt

8

3. neljännes 2020

4. Mikä sanoma taivaallisella sanansaattajalla oli annettavana Lootille, hänen
vaimolleen ja heidän perheelleen? Mutta mitä heidän sydämessään oli, koska
he asuivat Sodomassa?
1 Moos. 19:13, 15 sillä me hävitämme tämän paikan. Koska huuto heistä on käynyt
suureksi Herran edessä, lähetti Herra meidät hävittämään sen."… Aamun
sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat
tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden."
Snl. 20:9 Kuka voi sanoa: "Olen puhdistanut sydämeni, olen puhdas synnistäni"?
Room. 7:5 Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää,
vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle,
”Me emme enää rakasta viheliäistä ja saastunutta ja saastuttavaa yhteiskuntaa. Me
olemme kuolleita synnille mutta eläviä Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän
Herramme kautta. Silloin syntyvät runsaat hedelmätertut. Hengen armolahjat
syntyvät rakkaudessa, ilossa, rauhassa, kärsivällisyydessä, laupeudessa ja
hyvyydessä. Meillä on uudet kiintymyksen kohteet, uusi ruokahalu, uusi maku.
Kaikki vanha on hävinnyt, ja kaikki on uudeksi tullut.” –Testimonies on Sexual
Behavior, Adultery, and Divorce, p. 135.
5. Kuinka Loot, hänen vaimonsa ja heidän tyttärensä reagoivat käskyyn paeta
suuresta Sodomasta? Mitä monet uskovaiset tuntevat tänä päivänä, kun he
kuulevat suurten kaupunkien, kuten Sodoman ja Babylonin, tulevasta
kukistumisesta?
1 Moos. 19:16 Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä
hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet, ja
veivät hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia.
Jer. 51:6 Paetkaa Baabelista ja pelastakoon kukin henkensä, älkää hukkuko sen
syntiin. Sillä tämä on Herran koston aika, hän maksaa sille, mitä se on ansainnut.
Joel 3:14 Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on
Herran päivä ratkaisulaaksossa.
Hebr. 3:10 sentähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: 'Aina he eksyvät
sydämessään'; mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni;
”Mutta Loot viivytteli. Vaikka hän oli joka päivä huolissaan näkemistään
väkivallanteoista, ei hän ollut täysin selvillä tuon jumalattoman kaupungin alentavista
ja inhottavista paheista. Hän ei tajunnut, miten tuiki välttämätöntä Jumalan oli
tuomioillaan lopettaa sen synninteko. Muutamat Lootin lapsista halusivat jäädä
Sodomaan ja hänen vaimonsa kieltäytyi lähtemästä ilman heitä. Loot ei jaksanut
ajatella, että hänen piti luopua niistä, jotka olivat hänelle rakkainta maailmassa. Oli
vaikea jättää taakseen ylellinen koti ja kaikki se rikkaus, jonka hän oli elämänsä
aikana työllään hankkinut, ja lähteä matkaan köyhänä kulkurina. Surun murtamana
hän viivytteli vastenmielistä lähtöään. Ilman Jumalan enkeleitä he olisivat kaikki
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tuhoutuneet Sodoman mukana. Taivaan lähetit ottivat Lootia ja hänen vaimoaan ja
tyttäriään kädestä ja johdattivat heidät pois kaupungista.” PP. s. 140
”Armon enkelit kiirehtivät Lootin, hänen vaimonsa ja heidän tyttäriensä lähtöä
tarttumalla heitä kädestä. Jos Loot olisi kiiruhtanut, kun Herra toivoi hänen niin
tekevän, hänen vaimonsa ei olisi muuttunut suolapatsaaksi. Lootilla oli liikaa
viivyttelyn henkeä. Älkäämme olko kuten hän. Sama ääni, joka kehotti Lootia
lähtemään Sodomasta, käskee meitä: 'Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa
heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen.' Ne, jotka tottelevat tätä varoitusta,
löytävät turvan. Valvokoon jokainen huolella itseään ja koettakoon pelastaa
perheensä. Sitoutukoon työhön. Jumala ilmaisee kohta kohdalta, mitä pitää tehdä
seuraavaksi.” –Country Living, p. 6.
6. Minkä lisäkäskyn enkelit antoivat Lootille ja hänen perheelleen? Mikä
valitettavasti hallitsi Lootin vaimon ajatuksia pakomatkan aikana, ja mitä
siitä seurasi?
1 Moos. 19:17, 26 Ja viedessään heitä ulos sanoi mies: "Pakene henkesi tähden, älä
katso taaksesi äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi."
… Ja Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taaksensa, ja niin hän muuttui
suolapatsaaksi.
”Loot asteli tasankoa haluttomin ja verkkaisin askelin. Hän oli seurustellut niin kauan
pahojen työmiesten kanssa, että ei nähnyt vaaraa, ennen kuin hänen vaimonsa seisoi
ikuisesti suolapatsaana tasangolla.” –Selected Messages, book 2, p. 354.
”Jälleen heitä kehotettiin pakenemaan nopeasti, sillä tulimyrsky puhkeaisi pian.
Mutta yksi pakenevista rohkeni vielä kääntyä katsomaan tuhoon tuomittua
kaupunkia, ja niin hän muuttui Jumalan tuomion muistomerkiksi. Jos Loot itse olisi
empimättä totellut enkelin varoitusta ja paennut vuorille ilman mitään verukkeita,
hänen vaimonsakin olisi pelastunut. Lootin esimerkin vaikutus olisi varjellut hänen
vaimonsa siitä synnistä, joka nyt koitui hänen tuhokseen. Mutta kun hän epäröi ja
vitkasteli, suhtautui vaimokin kevyesti Jumalan varoitukseen. Vaikka hän olikin jo
pakomatkalla, hänen mielensä paloi yhä Sodoman puoleen, ja niin hän tuhoutui sen
mukana. Hän kapinoi Jumalaa vastaan, koska tämän rangaistukset kohtasivat myös
hänen omaisuuttaan ja lapsiaan, jotka jäivät raunioihin. Vaikka hänet niin
suosiollisesti saatettiinkin ulos tuosta jumalattomasta kaupungista, hän katsoi itseään
kohdellun kaltoin, koska vuosien varrella koottu omaisuus oli jätettävä tuhoutumaan.
Sen sijaan että olisi ollut kiitollinen pelastuksestaan hän uhmaillen katsoi taakseen ja
kaipasi mielessään niiden elämäntyyliä, jotka olivat hyljänneet jumalallisen
varoituksen. Tällä synnillään hän osoittautui arvottomaksi elämään ja varjelukseen,
josta hän ei osannut olla kiitollinen.” PP. s. 142.
7. Mitä Jeesuksen mukaan Hänen kansansa tulisi tehdä, kun he näkevät
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kaupunkien tulevan Sodoman kaltaisiksi? Mitä nämä merkit julistavat?
Matt. 24:15, 16, 20 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu
profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se
tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;… Mutta rukoilkaa,
ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.
Luuk. 17:28-30 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat,
myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi
tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona
Ihmisen Poika ilmestyy.
”Sopusoinnussa sen valon kanssa, mikä minulle on annettu, kehotan ihmisiä
lähtemään ulos suurista asutuskeskuksista. Kaupungeissa pahuus lisääntyy, ja tulee
entistä ilmeisemmäksi, että ne, jotka jäävät niihin tarpeettomasti, vaarantavat sielunsa
pelastuksen. Aika tulee nopeasti, jolloin ammattiliittojen valvontavalta tulee hyvin
kiristäväksi. Uudelleen ja uudelleen Herra on neuvonut, että meidän kansamme tulee
viedä perheensä pois kaupungeista maaseudulle, missä he voivat kasvattaa oman
ruokansa; sillä tulevaisuudessa ostamisesta ja myymisestä tulee vakava ongelma.
Meidän tulee nyt alkaa noudattaa meille yhä uudelleen annettuja ohjeita: lähteä ulos
kaupungeista maaseudulle, missä talot eivät ole ahtaasti vieri vieressä ja missä olette
vapaat vihollisen häirinnästä.” –Country Living, p. 9.
***
3
Sapattina 18. heinäkuuta 2020

Rebekka ja valinta
Rebekka merkitsee ystävällistä.
”Eikä tämä ollut ainoa kerta. Rebekan pojilla oli yksi ja sama isä, meidän
kantaisämme Iisak. Jo ennen kaksospoikien syntymää, ennen kuin he vielä olivat
tehneet mitään hyvää tai pahaa, Jumala sanoi Rebekalle: "Vanhempi on palveleva
nuorempaa." Näin Jumala osoitti, että hänen suunnitelmansa perustui hänen omaan
valintaansa, ei ihmisen tekoihin vaan kutsujan tahtoon. ” Room. 9:10,11.
”Kun kaikki oli järjestyksessä ja isän ja veljen suostumus oli saatu, kysyttiin
Rebekalta, tahtoiko hän lähteä Aabrahamin palvelijan kanssa kauas isänsä perheestä
ja tulla Iisakin vaimoksi. Tapahtuneiden seikkojen perusteella hän uskoi, että Jumalan
käsi oli valinnut hänet Iisakin vaimoksi, ja niin hän vastasi: »Tahdon.»” LH. s. 65.
1. Missä yhteydessä apostoli Paavali lainaa Rebekan sanoja? Mihin lapset
Rebekan kohdussa eivät olleet vielä syyllisiä, mutta kenet Jumala oli jo
valinnut?
Room. 9:10-12 Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin,
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joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Iisakista; ja ennenkuin kaksoset
olivat syntyneetkään ja ennenkuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin - että
Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden
- sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa",
2. Miksi Raamattu sanoo, että Jumala rakasti Jaakobia, Rebekan suosikkia ja
vihasi Eesauta? Puhuiko Jumala vain näistä kaksosveljeksistä vai kansoista,
jotka heistä polveutuivat? Viittaa esimerkkeihin vastauksessasi.
Room. 9:13, 14 niinkuin kirjoitettu on: "Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä
vihasin." Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se!
Mal. 1:2-4 2. Minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra. Mutta te sanotte: "Missä sinä
olet osoittanut rakkautesi meihin?" Eikö Eesau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra, ja
Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin; ja minä tein hänen vuorensa
autioiksi ja annoin hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille. Jos Edom sanoo:
"Me olemme ruhjotut, mutta me rakennamme rauniot jälleen", niin Herra Sebaot
sanoo näin: He rakentakoot, mutta minä revin maahan; ja heidän nimensä olkoon:
"jumalattomuuden maa" ja "kansa, johon Herra on vihastunut iankaikkisesti."
1 Kun. 11:16 sillä Jooab ja koko Israel viipyi siellä kuusi kuukautta, kunnes olivat
hävittäneet kaikki miehenpuolet Edomista 2 Kun. 14:7 Hän voitti edomilaiset Suolalaaksossa, kymmenentuhatta miestä, ja
valloitti Seelan asevoimalla ja antoi sille nimen Jokteel, joka sillä tänäkin päivänä
on.
Ehdollinen valinta ja ennalta määrääminen
3. Mihin Jumalan valinta ja ennalta määrääminen perustuvat? Ovako ne
ehdollisia vai ehdottomia?
Room. 8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt
Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
2 Peter 1:10 Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja
valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;
Ilm. 17:14, viim. osa ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."
”Ihania mahdollisuuksia on annettu jokaiselle, jolla on uskoa Kristukseen. Mitään
muureja ei rakenneta elävän sielun ja pelastuksen välille. Ennalta määrääminen, tai
valinta, Mistä Jumala puhuu, käsittää kaikki, jotka ottavat henkilökohtaisena
Vapahtajanaan vastaan Kristuksen, joka heidän uskollisuuttaan vastaan tekee heidän
kuuliaisuutensa täydelliseksi kaikkia Jumalan käskyjä kohtaan. Tämä on erityisen
kansan voimassa oleva pelastus, kansan, jonka Jumala on valinnut ihmisten joukosta.
Kaikki, jotka ovat halukkaita pelastumaan Kristuksen kautta, ovat Jumalan
valitsemia. 'Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla
Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.'” –The Gospel Herald, June 11,

Sapattikoululäksyt

12

3. neljännes 2020

1902
”Tässä on ainoan pelastavan valinnan ehto Jumalan sanassa. Meidän täytyy tulla
osallisiksi jumalallisesta luonnosta. … Meidän tulee lisätä armoa armon päälle. …
Jumalan sanassa ei ole sellaista asiaa kuin ehdoton valinta, kerran armossa, aina
armossa.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1114.
4. Miksi Jumala valitsi Rebekan ja sitten häne poikansa Jaakobin? Mitä
tarkoitusta varten Jumala on valinnut meidät?
Room. 9:23, 24 ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden
astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen? Ja sellaisiksi hän myös on
kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista,
Ef. 1:4, 5 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät
olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten
meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman
tahtonsa mielisuosion mukaan,
”Isä antaa rakkautensa valitulle kansalleen, joka elää ihmisten keskuudessa. Nämä
ovat niitä, jotka Kristus on lunastanut oman verensä hinnalla; ja koska he vastaavat
Kristuksen kuvaa, Jumalan ylenmääräisen armon kautta, heidät valitaan
pelastettaviksi Hänen kuuliaisina lapsinaan. Heissä ilmenee Jumalan vapaa armo,
rakkaus, millä Hän on heitä rakastanut.” Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 6, p. 1114.
5. Kuinka monelle Aabrahamin palvelijan kamelille Rebekka antoi vettä
ruukullaan? Mitä avuja hän ilmaisi Jumalan Iisakille valitsemana, mitä
meidänkin tulisi ilmaista?
1 Moos. 24:10, 16-20, 25 Ja palvelija otti herransa kameleista kymmenen sekä
kaikkinaisia kalleuksia herransa tavaroista; ja hän nousi ja lähti Mesopotamiaan,
Naahorin kaupunkiin… Ja tyttö oli näöltään hyvin ihana, neitsyt, johon ei mies ollut
koskenut. Ja hän astui alas lähteelle, täytti astiansa ja tuli ylös. Silloin palvelija
riensi häntä vastaan ja sanoi: "Anna minun juoda vähän vettä astiastasi." Hän
vastasi: "Juo, herrani." Ja hän laski nopeasti astiansa alas kädelleen ja antoi hänen
juoda. Ja annettuaan hänen juoda hän sanoi: "Minä ammennan vettä myös sinun
kameleillesi, kunnes ne ovat juoneet kyllikseen." Niin hän tyhjensi nopeasti astiansa
kaukaloon ja riensi jälleen kaivolle ammentamaan vettä ja ammensi kaikille hänen
kameleilleen... Ja hän sanoi hänelle vielä: "Meillä on runsaasti olkia ja rehua;
myöskin yösijaa on meillä antaa."
”Hän viipyi kaivolla, joka oli suuri kokoontumispaikka. Siellä hän kiinnitti erityistä
huomiota Rebekan hyviin käytöstapoihin ja kohteliaaseen käytökseen, ja kaikki
todisteet, joita hän oli pyytänyt Jumalalta, viittasivat siihen, että Rebekka oli Jumalan
valitsema tulemaan Iisakin vaimoksi. Tämä kutsuu palvelijan isänsä taloon. Sitten
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palvelija kertoo Rebekan isälle ja veljille todisteista, jotka hän oli saanut Herralta,
että Rebekan tulisi tulla Hänen isäntänsä pojan puolisoksi.” –Daughters of God, p.
29.
Puolison valinta
6. Mikä huoli Rebekalla oli pojastaan Jaakobista? Minkä tulisi samoin olla
äitien huolena lapsistaan?
1. Moos. 27:46 Ja Rebekka sanoi Iisakille: "Minä olen kyllästynyt elämääni Heetin
tyttärien tähden. Jos Jaakobkin ottaa vaimon Heetin tyttäristä, tässä maassa
syntyneen, sellaisen kuin nämä, niin mitä varten minä enää elän?"
1. Moos. 28:1 Silloin Iisak kutsui Jaakobin ja siunasi hänet; hän käski häntä ja sanoi
hänelle: "Älä ota vaimoksesi ketään Kanaanin tyttäristä,
5 Moos. 7:3, 4 Älä lankoudu heidän kanssansa; älä anna tyttäriäsi heidän pojillensa
äläkä ota heidän tyttäriänsä pojillesi vaimoiksi. Sillä he viettelevät sinun poikasi
luopumaan minusta ja palvelemaan muita jumalia; ja silloin Herran viha syttyy teitä
kohtaan, ja hän hävittää sinut nopeasti.
”Tänä vaarallisena ja turmeltuneena aikana nuoret ovat alttiina monille
koettelemuksille ja kiusauksille. Monet purjehtivat vaarallisilla vesillä. He tarvitsevat
luotsia, mutta he kieltäytyvät vastaanottamasta tarvitsemaansa apua, luullen
pystyvänsä itse ohjaamaan alustaan. He eivät käsitä, että heidän aluksensa on
ajautumaisillaan karille, ja täten heidän uskonsa ja onnensa voi joutua haaksirikkoon.
Ajatus seurustelusta ja avioliitosta on lumonnut heidät, ja heistä on tärkeintä saada
oma tahtonsa toteutetuksi. Tänä elämänsä tärkeimpänä aikana he tarvitsevat
erehtymätöntä neuvonantajaa, varmaa opasta. Sen he löytävät Jumalan sanasta.
Elleivät he ahkerasti tutki tuota sanaa, he tulevat tekemään vakavia erehdyksiä, jotka
turmelevat sekä heidän omansa että toisten onnen tässä ja tulevassa elämässä.” SN. s.
441.
”Vaikka sinun valitsemasi kumppani olisikin kaikessa sen arvoinen (mitä hän ei ole),
mutta hän ei ole ottanut vastaan ajankohtaista totuutta; hän ei ole uskovainen, ja
taivas kieltää sinua yhdistymästä häneen. Et voi väheksyä tätä jumalallista kieltoa
vaarantamatta sieluasi.” –Letters to Young Lovers, p. 87.
7. Minkä kirouksen Rebekka sai osakseen kehottaessaan Jaakobia pettämään
isänsä? Mistä ihmisen tulisi siksi olla hyvin tarkka, että meidän jumalallinen
valitsemisemme olisi varma?
1 Moos. 27:12, 13 Entä jos isäni tunnustelee minua? Silloin minä joudun hänen
silmissään pilkkaajaksi ja hankin itselleni kirouksen enkä siunausta." Hänen äitinsä
sanoi hänelle: "Kohdatkoon se kirous minua, poikani; kuule vain, mitä minä sanon,
mene ja nouda."
Matt. 12:36, 37 Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset
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puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan
vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."
”Sen sijaan että Rebekka olisi luottanut Jumalaan, tapahtumien Säätäjään, hän osoitti
uskonpuutteensa taivuttamalla Jaakobin pettämään isänsä. Jumala ei hyväksynyt tätä
Jaakobin menettelyä. Rebekan ja Jaakobin olisi tullut odottaa, kunnes Jumala olisi
vienyt perille aivoituksensa omalla tavallaan ja omana aikanaan, sen sijaan että he
yrittivät saada petoksen avulla ennustettuja tapahtumia toteutumaan. Rebekka katui
katkerasti Jaakobille antamaansa väärää neuvoa, sillä se erotti Jaakobin hänestä
ainaiseksi. Jaakobin täytyi paeta Eesaun vihaa henkensä tähden, eikä hänen äitinsä
enää koskaan nähnyt hänen kasvojaan. Iisak eli monta vuotta sen jälkeen, kun hän oli
siunannut Jaakobin, ja Eesaun ja Jaakobin vaellus sai hänet vakuuttuneeksi siitä, että
siunaus todellakin kuului Jaakobille.” LH. s. 68,69.
***
4
Sapattina 25. heinäkuuta 2020

Raakel ja marttyyrit
Raakel merkitsee karitsaa
”Ramasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus. Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta
huoli, sillä heitä ei enää ole.” Matt. 2:18.
”Matkatessamme eteenpäin kohtasimme seurueen, joka myöskin katseli paikan
ihanuutta. Huomasin heidän vaatteittensa punaiset reunukset. Heidän kruununsa
olivat erinomaisen loistavat, ja heidän pukunsa olivat puhtaan valkoiset.
Tervehdittyämme heitä, kysyin Jeesukselta, keitä nämä olivat. Jeesus sanoi heidän
olevan Hänen tähtensä tapettuja marttyyrejä. Heidän seurassaan oli lukematon joukko
pieniä lapsia, joiden vaatteissa myös oli punaiset palteet. Siionin vuori oli aivan
edessämme, ja vuorella oli upea temppeli, ja sen ympärillä oli seitsemän muuta
vuorta, joilla kasvoi ruusuja ja liljoja. Näin pikku lasten kiipeilevän tahi, jos
halusivat, käyttävän pieniä siipiään ja lentävän vuorten huipuille sekä poimivan iäti
kuihtumattomia kukkia.” HK. s. 22.
1. Kuvaile Raakelia, Jaakobin valitsemaa, suosikkivaimoa. Mihin kahteen
kauheaan syntiin hän oli syyllinen?
1 Moos. 29:9-12, 17 Hänen vielä puhuessaan heidän kanssaan tuli Raakel isänsä
lammasten kanssa, sillä hänen oli tapana olla paimenessa. Kun Jaakob näki
Raakelin, enonsa Laabanin tyttären, ja enonsa Laabanin lampaat, astui hän esiin ja
vieritti kiven kaivon suulta ja juotti enonsa Laabanin lampaat. Ja Jaakob suuteli
Raakelia ja korotti äänensä ja itki. Niin Jaakob ilmoitti Raakelille, että hän oli hänen
isänsä sukulainen ja Rebekan poika; ja Raakel riensi pois ja ilmoitti sen isällensä….
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Ja Leealla oli sameat silmät, mutta Raakelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot.
1 Moos. 31:19 Mutta Laaban oli mennyt keritsemään lampaitaan. Silloin Raakel
varasti isänsä kotijumalat.
”Toinen käsky kieltää palvomasta oikeaa Jumalaa kuvien ja hahmojen avulla. Monet
pakanakansat väittivät epäjumalankuviensa vain ilmentävän vertauskuvallisesti sitä
jumaluutta jota he palvoivat, mutta Jumala on julistanut tällaisen palvonnan olevan
syntiä. Jos iankaikkista Olentoa yritetään kuvata esineellisesti, se vain alentaa
ihmisen käsitystä Jumalasta. Mieli kääntyy pois Herran äärettömästä täydellisyydestä
kiintyäkseen luotuun enemmän kuin Luojaan. Ja ihminen rappeutuisi itsekin sitä
mukaa kuin hänen käsityksensä Jumalasta madaltuisivat. … Tämä käsky käsittää
sekä yleiset että yksityiset synnit. Kahdeksas käsky tuomitsee ihmisryöstön ja
orjakaupan ja kieltää valloitussodat. Se tuomitsee varkauden ja rosvoilun. Se vaatii
hoitamaan ehdottoman rehellisesti elämän kaikki toimet pienimpiä yksityiskohtia
myöten. Se kieltää petkutuksen kaupankäynnissä ja vaatii täsmällisesti suorittamaan
sovitut velat tai palkat. Jokainen toisen tietämättömyyden, heikkouden tai epäonnen
hyväksikäytön yrityskin merkitään sen mukaan petoksena taivaan kirjoihin.” PP. s.
284,287.
2. Minkä kirouksen Jaakob lausui, joka tuli Raakelin ylle? Mihin valheisiin
Raakel oli syyllinen?
1 Moos. 31:32-35 Mutta se, jonka hallusta löydät jumalasi, menettäköön henkensä.
Heimojemme miesten läsnäollessa tutki, mitä minulla on, ja ota pois, mikä on
omaasi." Sillä Jaakob ei tiennyt, että Raakel oli ne varastanut. Ja Laaban meni
Jaakobin telttaan, Leean telttaan ja molempien orjatarten telttaan, mutta ei löytänyt
mitään. Ja tultuaan ulos Leean teltasta hän meni Raakelin telttaan. Mutta Raakel oli
ottanut kotijumalat, pannut ne kamelin satulaan ja istunut niiden päälle. Ja Laaban
penkoi koko teltan, mutta ei löytänyt mitään. Ja hän sanoi isällensä: "Älä vihastu,
herrani, siitä etten voi nousta sinun edessäsi, sillä minun on, niinkuin naisten
tavallisesti on." Ja Laaban etsi, mutta ei löytänyt kotijumalia.
1 Moos. 35:16, 19, 20 Sitten he lähtivät liikkeelle Beetelistä. Ja kun vielä oli jonkun
verran matkaa Efrataan, joutui Raakel synnytystuskiin, ja hänen synnytystuskansa
olivat hyvin kovat… Niin Raakel kuoli siellä, ja hänet haudattiin Efratan tien
varteen, se on Beetlehemiin. Ja Jaakob pystytti hänen haudalleen patsaan; tämä
Raakelin hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä.
Uskonmarttyyrien todistuksia
3. Mikä merkitys evankelista Matteuksen mukaan on Raakelilla, joka itkee
lapsiansa Beetlehemissä? Juuri kuten Eesau vainosi Raakelia, Jaakobia ja
heidän perhettään, kuka Eesaun jälkeläinen suunnitteli Raakelin siemenen
joukkomurhaa Beetlehemissä?
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Matt. 2:16-18 Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui
kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen
ympäristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä
tarkoin tiedustellut. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta,
joka sanoo: "Ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku; Raakel itkee lapsiansa eikä
lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole."
”Sotilaita lähetettiin heti Beetlehemiin, ja heidän käskettiin surmata kaikki
kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Daavidin kaupungin hiljaiset kodit
saivat olla niiden kauhunäkyjen todistajia, jotka kuusisataa vuotta aikaisemmin oli
näytetty profeetalle.” AT. s. 48.
”Muista ennustusta, … 'Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli,... Näin sanoo
Herra: -- Lakkaa itkemästä, kuivaa kyyneleet silmistäsi! Saat palkan vaivannäöstäsi:
lapsesi palaavat kotiin vihollismaasta, sanoo Herra. Sinulla on tulevaisuuden toivo:
lapsesi palaavat asuinsijoilleen, sanoo Herra.' Tämä lupaus kuuluu sinulle. Voit saada
lohdutuksen ja luottamuksen Herrassa. Herra on usein näyttänyt minulle, että monet
pienokaiset otetaan pois ennen ahdistuksen aikaa. Me tulemme näkemään lapsemme
jälleen. Me tapaamme ja tunnemme heidät taivaan kartanoissa. Luota Herraan äläkä
pelkää.” –Child Guidance, pp. 565, 566.
4. Ketkä muut Raakelin hengelliset lapset kohtasivat marttyyrikuoleman
uskonsa tähden? Ketkä vielä tulevat olemaan marttyyreja aikojen lopussa?
Hebr. 11:37, 38 heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat
kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina,
ahdistettuina, pahoinpideltyinä - he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle -; he
ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa.
Ilm. 6:9-11 Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden
sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka
heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja
totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka
maan päällä asuvat?" Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille
sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös
heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin
hekin.
Ilm. 20:4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin
tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen
ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen
kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja
hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
”Katakombit tarjosivat suojan tuhansille. Rooman kukkuloiden alle, kaupungin
ulkopuolelle, oli kaivettu pitkiä käytäviä, ja niiden pimeä, mutkikas verkosto ulottui
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monia kilometrejä kaupungin muurien ulkopuolelle. Näihin maanalaisiin
pakopaikkoihin Kristuksen seuraajat hautasivat vainajansa; niistä he myös vainojen ja
lainsuojattomuutensa aikana löysivät kotinsa. Kun suuri Elämän Antaja kerran
herättää ne, jotka ovat hyvän taistelun taistelleet, monet Kristuksen tähden
marttyyrikuoleman kärsineet tulevat nousemaan ylös noista synkistä loukoista. …
Viimeisessä suuressa taistelussa saatana tulee käyttämään samoja menettelytapoja,
osoittamaan samaa henkeä ja työskentelemään saman päämäärän saavuttamiseksi
kuin kaikkina menneinäkin aikoina. Se, mitä on tapahtunut, tulee toistumaan,
kuitenkin sillä erotuksella, että tuleva taistelu tulee saavuttamaan niin hirvittävän
voimakkuuden, ettei maailma ole sellaista milloinkaan kokenut. Saatanan petokset
tulevat olemaan viekkaampia ja hänen hyökkäyksensä määrätietoisempia.” ST. s.
40,17.
Hengellinen tammi – risti
5. Mitä muita heikkouksia Raakel perheineen voitti? Minne he hautasivat
pakanalliset tapansa ja syntinsä?
Kerro sen paikan symboliikasta
vastauksessasi.
1 Moos. 30:1, 14 Kun Raakel näki, ettei hän synnyttänyt Jaakobille, kadehti hän
sisartaan ja sanoi Jaakobille: "Hanki minulle lapsia, muuten minä kuolen." … Mutta
Ruuben meni kerran ulos nisunleikkuun aikana ja löysi lemmenmarjoja vainiolta ja
toi ne äidillensä Leealle. Niin Raakel sanoi Leealle: "Anna minulle poikasi
lemmenmarjoja."
1 Moos. 35:2-4 Niin Jaakob sanoi perheellensä ja kaikille, jotka olivat hänen
kanssaan: "Poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne,
puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne. Ja nouskaamme ja menkäämme Beeteliin,
rakentaakseni sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdistukseni aikana ja oli
minun kanssani tiellä, jota vaelsin." Niin he jättivät Jaakobille kaikki vieraat
jumalat, jotka olivat heidän hallussansa, sekä renkaat, jotka olivat heidän
korvissaan, ja Jaakob kätki ne maahan tammen alle, joka oli Sikemissä.
Gal. 6:14 Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu
minulle, ja minä maailmalle!
6. Mikä on Raakelin hengellisten lapsien toivo tänä päivänä? Mutta mitkä ovat
vaaditut ehdot?
Jer. 31:15-17 Näin sanoo Herra: Kuule, Raamasta kuuluu valitus, katkera itku:
Raakel itkee lapsiansa, hän ei lohdutuksesta huoli surussaan lastensa tähden, sillä
niitä ei enää ole. Näin sanoo Herra: Pidätä äänesi itkusta, silmäsi kyyneleistä, sillä
sinun työstäsi on tuleva palkka, sanoo Herra, ja he palajavat vihollisen maasta.
Sinulla on tulevaisuuden toivo, sanoo Herra: sinun lapsesi palajavat omalle
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maalleen.
Mark. 8:34, 35 Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille:
"Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä
ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta
joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen.
Joh. 12:24, 25 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja
kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka
elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa,
hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.
7. Kuka koki ensimmäisen ja toisen kuoleman ahdistuksen? Miksi Häntä
kutsutaan esikoiseksi kuolleiden joukosta ja heilutusuhrin täyttymykseksi,
jos kerran oli muita, jotka olivat kuolleet ja herätetty kuolleista ennen
Häntä?
Ilm. 1:5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on
kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja
on päästänyt meidät synneistämme verellänsä
Room. 5:14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka
eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen
esikuva, joka oli tuleva.
1 Kor. 15:20, 23 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon
nukkuneista… mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat
hänen tulemuksessaan;
Hebr. 2:9, 14 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi,
Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja
kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut
maistamaan kuolemaa… 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,
”Kristus nousi kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. Hän oli heilutuslyhteen
vastakuva. 'Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt
oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa
veljesjoukossa.' Room. 8:29. Kristuksen ylösnousemusta kuolleista olivat juutalaiset
juhlineet varjopalveluksessa. Viljapellolla kerättiin kypsän viljan ensimmäiset
tähkäpäät, ja kun kansa meni Jerusalemiinn ne esitettiin Herralle kiitosuhrina. Tätä
uutislyhdettä heilutettiin Jumalan edessä ja siten tunnustettiin Hänet sadon Herraksi.
Vasta kun tämä oli tapahtunut, voitiin sirppi panna viljaan ja koota se.” –Selected
Messages, book 1, p. 305.
***
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5
Sapattina 1. elokuuta 2020

Leea ja uupuneet
Leea merkitsee väsynyttä
”Labanilla oli kaksi tytärtä; vanhemman nimi oli Leea ja nuoremman Raakel. Ja
Leealla oli sameat [väsyneet] silmät, mutta Raakelilla oli kauniit kasvot ja kaunis
vartalo.” 1. Moos. 29:16,17.
”Tie saattaa olla epätasainen ja nousu jyrkkä, salakuoppia voi olla oikealla ja
vasemmalla. Matkamme saattaa olla rasittava: joudumme ponnistelemaan eteenpäin
vaikka olemme uupuneita ja kaipaamme lepoa, taistelemaan vaikka olemme
heikkoja. Kun olemme masentuneita, meidän on silti toivottava. Kristus on kuitenkin
oppaamme, ja saavumme varmasti lopulta kaivattuun turvapaikkaan. Kristus itse on
kulkenut tuon vaikean tien ennen meitä, hän on tasoittanut polun meille.” TKL. s.
149.
1. Millaisena Leea olisi pitänyt nähdä juutalaisen perinteen mukaan? Mutta
millaiseksi hän tunsi itsensä perheessän, päätellen nimistä, jotka hän
lapsilleen antoi?
Ruut 4:11 Niin kaikki kansa, joka oli portissa saapuvilla, ja vanhimmat sanoivat:
"Me olemme sen todistajat. Suokoon Herra, että vaimo, joka tulee taloosi, tulisi
Raakelin ja Leean kaltaiseksi, jotka molemmat rakensivat Israelin huoneen. Tee
väkeviä tekoja Efratassa ja saata nimesi kuuluisaksi Beetlehemissä.
1 Moos. 29:32-34 Niin Leea tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja antoi hänelle nimen
Ruuben, sanoen: "Herra on nähnyt minun kurjuuteni; nyt on mieheni rakastava
minua." Ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: "Herra on kuullut,
että minua hyljitään, ja on antanut minulle myös tämän." Niin hän antoi hänelle
nimen Simeon. Ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: "Nyt kai
mieheni vihdoinkin kiintyy minuun, sillä olenhan synnyttänyt hänelle kolme poikaa."
Sentähden hän antoi hänelle nimen Leevi.
1 Moos. 30:20 Silloin Leea sanoi: "Jumala on antanut minulle hyvän lahjan. Nyt
mieheni on asuva minun luonani, sillä minä olen synnyttänyt hänelle kuusi poikaa."
Ja hän antoi hänelle nimen Sebulon.
Väsynyt etsii rohtoa
2. Mihin kauheaan petokseen Leea osallistui isänsä kanssa? Mitä
lemmenrohtoa hän myöhemmin käytti?
1 Moos. 29:23, 25 mutta illalla hän otti tyttärensä Leean ja vei hänet hänen
luokseen; ja hän yhtyi häneen... Aamulla hän näki, että se oli Leea. Ja hän sanoi
Laabanille: "Mitä oletkaan minulle tehnyt? Olenhan palvellut sinua saadakseni
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Raakelin! Miksi petit minut?"
1 Moos. 30:14 Mutta Ruuben meni kerran ulos nisunleikkuun aikana ja löysi
lemmenmarjoja vainiolta ja toi ne äidillensä Leealle. Niin Raakel sanoi Leealle:
"Anna minulle poikasi lemmenmarjoja."
”Kun Jaakob huomasi tulleensa petetyksi ja Leean olleen osallisena hänen
pettämisessään, ei hän voinut rakastaa Leeaa. Laaban halusi hyötyä Jaakobin
uskollisista palveluksista paljon kauemman aikaa, ja sen tähden hän petti Jaakobin
antamalla hänelle Leean Raakelin sijasta. Jaakob nuhteli Laabania tällaisesta hänen
rakkaudellaan leikittelystä, kun hänelle annettiin Leea, jota hän ei ollut rakastanut.
Laaban pyysi hartaasti, ettei Jaakob hylkäisi Leeaa, sillä sitä pidettiin suurena
häpeänä, ei ainoastaan vaimolle, vaan koko perheelle. Jaakob joutui mitä
koettelevimpaan tilanteeseen, mutta hän päätti kuitenkin pitää Leean ja naida myös
hänen sisarensa. Jaakob rakasti Leeaa paljon vähemmän kuin Raakelia.” LH. s. 69.
3. Millaisena Raamattu pitää huumaavien
lääkkeiden ja laittomien
huumausaineiden käytön? Mikä oli Jeesuksen esimerkki tästä?
5 Moos. 29:18-20 Älköön siis teidän joukossanne olko ainoatakaan miestä tai naista,
sukua tai sukukuntaa, jonka sydän tänä päivänä kääntyisi pois Herrasta, meidän
Jumalastamme, mennäkseen palvelemaan noiden kansojen jumalia; älköön teidän
keskuudessanne olko juurta, josta kasvaa koiruohoa ja marunaa, niin että, se joka
kuulee tämän valan sanat, siunaisi itseänsä sydämessään sanoen: 'Minun käy hyvin,
vaikka vaellankin sydämeni paatumuksessa.' Siten hän hukuttaisi kaikki, sekä kostean
että kuivan maan. Herra ei tahdo antaa hänelle anteeksi, vaan silloin suitsuaa
Herran viha ja kiivaus sitä miestä vastaan, ja kaikki se kirous, joka on kirjoitettu
tähän kirjaan, laskeutuu hänen päällensä, ja Herra pyyhkii pois hänen nimensä
taivaan alta.
Matt. 27:34 he tarjosivat hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä;
mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda.
”Jos ne, jotka käyttävät näitä huumaavia aineita, kärsisivät vain itse siitä, niiden
aiheuttama paha ei olisi niin suuri. Mutta vanhemmat eivät tee syntiä ainoastaan
itseään vastaan niellessään huumaavan annoksen, vaan he tekevät syntiä lapsiaan
vastaan. Heidän pilaantunut verensä, myrkky, joka on levinnyt koko kehoon, huono
yleiskunto ja monet päihteiden aiheuttamat sairaudet, siirtyvät heidän jälkeläisiinsä ja
jättävät heille huonon perinnön, mikä on yksi syy ihmissuvun rappeutumiseen.” –
Temperance, p. 84.
Muita paheita voitettavana
4. Mitä Laaban oli varastanut tyttäreltään Leealta? Keneltä ihmiset toisinaan
varastavat ja siten rasittavat Häntä?
1 Moos. 31:14-16 Silloin Raakel ja Leea vastasivat ja sanoivat hänelle: "Ei meillä
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ole enää osaa eikä perintöä isämme talossa. Eikö hän pitänyt meitä kuin vieraita,
koska myi meidät ja söi suuhunsa meistä saamansa hinnan. Niin, koko se rikkaus,
jonka Jumala on ottanut isältämme, meidän se on ja meidän lastemme. Tee siis nyt
kaikki, mitä Jumala on sinulle sanonut."
Mal. 2:17 Te väsytätte Herran puheillanne. Mutta te sanotte: "Miten väsytämme?"
Siten, että sanotte: "Jokainen, joka pahaa tekee, on hyvä Herran silmissä, ja niihin
hänellä on mielisuosio"; tahi: "Missä on tuomion Jumala?"
Mal. 3:8 Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta. Mutta te
sanotte: "Missä asiassa me sinulta riistämme?" Kymmenyksissä ja antimissa.
”Saarnaatteko, veljet, niitä alueita totuudesta, jotka miellyttävät ihmisiä, kun taas osa
työstä jää hoitamatta? Onko tarpeen, että joku kulkee perässänne ja kehottaa kansaa
tuomaan uskollisesti kymmenykset ja uhrilahjat Herran aarreaittaan? Se on
saarnaajan tehtävä, mutta sitä on surullisesti laiminyöty. Ihmiset ovat varastaneet
Jumalalta, ja vääryyttä on suvaittu, koska saarnaajat eivät ole halunneet herättää
tyytymättömyyttä veljissään. Jumala kutsuu näitä miehiä kelvottomiksi palveljoiksi.”
–Pastoral Ministry, p. 29.
5. Toiko moniavioisuus onnea Leean ja Jaakobin kotiin?
1 Moos. 29:30 Ja hän yhtyi myös Raakeliin, ja Raakel oli hänelle rakkaampi kuin
Leea; ja hän palveli Laabanin luona vielä toiset seitsemän vuotta.
1 Moos. 37:3-5 Ja Israel rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiansa,
koska hän oli syntynyt hänelle hänen vanhalla iällänsä, ja hän teetti hänelle
pitkäliepeisen, hihallisen ihokkaan. Kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä
rakasti häntä enemmän kuin kaikkia hänen veljiänsä, vihasivat he häntä eivätkä
voineet puhutella häntä ystävällisesti. Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen
veljilleen; sen jälkeen he vihasivat häntä vielä enemmän.
”Jaakob ei ollut onnellinen avioliittosuhteissaan, vaikka hänen vaimonsa olivatkin
sisarukset. Hän teki avioliittosopimuksen Laabanin kanssa tämän tyttärestä
Raakelista, jota hän rakasti.” LH. s. 69.
”Tätä [Raakelia] hän sitten aina rakasti eniten, mutta se herätti kateutta ja
mustasukkaisuutta, ja sisarusten välinen kilpailu katkeroitti hänen elämäänsä.” PP. s.
169.
Avuja ja ratkaisuja väsyneille
6. Mitä avuja Leealla oli, joita meilläkin pitäisi olla?
1 Moos. 29:35 Ja hän tuli vieläkin raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: "Nyt minä
kiitän Herraa." Sentähden hän antoi hänelle nimen Juuda. Sitten hän lakkasi
synnyttämästä.
1 Moos. 31:16 Niin, koko se rikkaus, jonka Jumala on ottanut isältämme, meidän se
on ja meidän lastemme. Tee siis nyt kaikki, mitä Jumala on sinulle sanonut."
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1 Moos. 35:4 Niin he jättivät Jaakobille kaikki vieraat jumalat, jotka olivat heidän
hallussansa, sekä renkaat, jotka olivat heidän korvissaan, ja Jaakob kätki ne maahan
tammen alle, joka oli Sikemissä.
Luuk. 18:43 Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen
nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa.
1 Piet. 3:3 Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista
eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
”Musiikki on osa jumalanpalvelusta taivaan saleissa, ja meidän tulee pyrkiä
pääsemään niin lähelle taivaallisen kuoron sopusointua kuin mahdollista.
Kunnollinen äänen kouluttaminen on tärkeä osa kasvatusta, eikä sitä saa laiminlyödä.
Laulaminen on yhtä tärkeä osa uskonnollista palvelusta kuin rukouskin. Sydämen
täytyy tuntea laulun henki ilmaistakseen sen oikein.” –Counsels for the Church, p.
172.
”Irrottautukaa viipymättä siitä, mikä on vienyt teidät luopumukseen, koska se on
syntiä omaa sieluanne ja Jumalaa vastaan. Älkää synnin pettäminä paatuko. Muodit
surkastavat älykkyyttä ja jäytävät kansamme hengellisyyttä. Muotien seuraaminen
hapattaa seitsemiänne päivän adventistiseurakuntiamme, ja se on omiaan erottamaan
kansaamme Jumalasta enemmän kuin mikään muu tekijä. Minulle on näytetty, että
seurakuntamme säännöt ovat hyvin puutteelliset. Kaiken Jumalan sanassa kielletyn
vaatteilla komeilemisen tulisi olla riittävä peruste seurakuntakurin tarpeellisuudelle.”
Ta.1, s. 577.
7. Minne Leea haudattiin hyvin kunnioittavin menoin? Kuten Leea, monet ovat
koettelemusten vaivaamia, unohdettuja ja ylenkatsottuja, mutta kenestä he
löytävät turvapaikan?
1 Moos. 49:30, 31 luolaan, joka on Makpelan vainiolla, itään päin Mamresta
Kanaanin maassa, jonka vainion Aabraham osti heettiläiseltä Efronilta
perintöhaudakseen. Siihen on haudattu Aabraham ja hänen vaimonsa Saara, siihen
on haudattu Iisak ja hänen vaimonsa Rebekka, ja siihen minäkin hautasin Leean,
Jes. 40:29, 31 29. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin...
mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin
kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.
Matt. 11:28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä
annan teille levon.
”Jeesus kutsuu väsyneet ja huolten vaivaamat Aadamin pojat ja tyttäret luokseen ja
laskemaan raskaat taakkansa Hänen päällensä. Mutta monet, jotka kuulevat tämän
kutsun, vaikka huokaavat lepoa, kuitenkin jatkavat rosoista polkuaan, puristaen
taakkaansa tiukasti sydämellään. Jeesus rakastaa heitä ja kaipaa saada kantaa heidän
taakkojansa ja heitä vahvoilla käsivarsillaan. Hän poistaisi pelot ja epävarmuudet,
jotka ovat vieneet heiltä rauhan ja levon; mutta heidän täytyy ensin tulla Hänen
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luokseen ja kertoa Hänelle sydämensä salaisimmat surut. Hän tahtoo nähdä kansansa
luottamuksen todisteena heidän rakkaudestaan Häneen. Nöyrän, luottavan sydämen
lahja on Hänelle paljon arvokkaampi kuin kaikki varat, joita rikkaat voivat tarjota.
Jos he vain tulisivat Hänen tykönsä yksinkertaisuudessaan ja samalla luottamuksella,
kuin lapsi tulee vanhempiensa tykö, Hänen käsiensä jumalallinen kosketus
vapauttaisi heidät heidän taakoistaan.” –Lift Him Up, p. 277.
***
6
Sapattina 8. elokuuta 2020

Diina ja viimeisten päivien haureus
Diina merkitsee tuomittua tai tuomiota
”Dina, Jaakobin tytär, jonka äiti oli Lea, lähti tapaamaan seudun tyttöjä.” 1. Moos.
34:1.
”Puhdista leiri tästä siveellisestä turmeluksesta, vaikka se veisi korkeimpia miehiä
korkeimmissa asemissa. Jumalan kanssa ei lekitä. Haureutta on riveissämme. Minä
tiedän sen, koska minulle on näytetty sen voimistuvan ja lisäävän saastutustaan. On
paljon asioita, joita emme ikinä tule tietämään, mutta se, mikä on ilmoitettu, saa
seurakunnan vastuuseen ja syylliseksi, ellei tehdä vakavia ponnisteluita pahan
kitkemiseksi. Puhdistakaa leiri, sillä siellä on kirottu asia.” –Testimonies on Sexual
Behavior, Adultery, and Divorce, p. 237.
1. Ketkä olivat Diinan vanhemmat? Millaiselle kiusaukselle hän oli alttiina?
1 Moos. 30:21 Sitten hän synnytti tyttären ja antoi hänelle nimen Diina.
1 Moos. 46:15 Nämä olivat Leean pojat; ne hän synnytti Jaakobille Mesopotamiassa
sekä tyttären Diinan. Näitä Jaakobin poikia ja tyttäriä oli kaikkiaan kolmekymmentä
kolme henkeä.
1 Moos. 34:1 Ja Diina, Leean tytär, jonka hän oli synnyttänyt Jaakobille, meni
tapaamaan sen maan tyttäriä.
”Hurskauden mittapuu on matalalla tunnustautuvien kristittyjen keskuudessa
yleisesti, ja nuoren on vaikea vastustaa maailmallisia vaikutuksia, joita monet
seurakunnan jäsenet suosivat. Enemmistö nimikristityistä, samalla kun he tunnustavat
elävänsä Kristukselle, elävät tosiasiassa maailmalle. He eivät erota taivaallisten
asioiden ylivertaisuutta, eivätkä siksi voi niitä aidosti rakastaa. Monet tunnustautuvat
kristityiksi, koska kristinuskoa pidetään ylevänä. He eivät ymmärrä, että aito
kristinusko merkitsee ristin kantamista, ja uskonnolla on vain vähän vaikutusta
estämään heitä osallistumasta maailmallisiin nautintoihin. Ihminen saattaa astua
tanssisaliin ja yhtyä kaikkiin sen tarjoamiin huvituksiin. Toiset eivät ehkä mene niin
pitkälle, mutta he voivat osallistua juhliin, piknikeille, esityksiin ja muihin maallisiin
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rientoihin; ja tarkkakaan silmä ei huomaa mitään eroa heidän ja ei-uskovaisten
ulkonäön välillä.” –Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 326.
Ole varovainen ystävyyssuhteiden kanssa
2. Minkä neuvon Raamattu antaa liittyen tovereihin, ystävyyssuhteisiin,
työasioihin ja avioliittoon liittyen? Mikä neuvo on erityisen tärkeä kaikille,
jotka elävät tänä aviorikkomusten aikakautena?
2 Kor. 6:14, 15 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien
kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on
valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä
yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
Jaak. 4:4 Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta
Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan
vihollinen.
1 Tess. 4:3 Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta,
1 Kor. 6:18 Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on
ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa
vastaan.
”Isillä ja äideillä on vastuu antaa kristillinen kasvatus lapsille, jotka heille on uskottu.
He eivät saa missään tapauksessa antaa liiketoimien viedä niin heidän mieltänsä,
aikaansa ja lahjojansa, että heidän lapsensa saavat ajelehtia, kunnes ovat erkaantuneet
kauas Jumalasta. He eivät saa antaa lastensa luisua otteestaan epäuskoisten käsiin.
Heidän tulee tehdä kaikki, mikä on heidän vallassaan estääkseen lapsiaan
omaksumasta maailman henkeä. Heidän tulee harjoittaa heitä tulemaan Jumalan
työtovereiksi. Heidän tulee olla Jumalan inhimillisenä kätenä, sovittaen itsensä ja
lapsensa loputtomaan elämään.” –Fundamentals of Christian Education, p. 545.
”Jotkut liikemiehiksi ryhtyneistä veljistämme eivät ole pitäneet sapattia lain käskyn
mukaan. Jotkut ovat olleet yhtiötovereita epäuskoisten kanssa, ja näiden
sapatinrikkojien vaikutus on tuntunut heissä. Jotkut ovat olleet niin sokeita, etteivät
ole nähneet mitään vaaraa sellaisissa liikesuhteissa. Mutta itse asiassa
huomaamattomana vaara on entistä suurempi. Samalla kun toinen osakas tunnustaa
pitävänsä sapattia, toinen jatkaa liiketoimia yhdessä palvelukseen ostettujen
työntekijöiden kanssa. Vaikka sapatinpitäjä ei silloin ulkonaisesti olekaan mukana
työssä, hän ei pysty irrottamaan ajatuksiaan liikeasioista. Vaikka hän koettaakin pitää
sapattia, hän ei pidä sitä. Jumala pitää häntä rikkojana. Ta.2, s. 181,182.
3. Mikä tragedian kohtasi Diinaa?
Oliko hän syyllinen kunniansa
menettämiseen?
1 Moos. 34:2, 3 Ja Sikem, joka oli hivviläisen Hamorin, sen maan ruhtinaan, poika,
näki hänet, otti hänet luokseen, makasi hänen kanssaan ja teki hänelle väkivaltaa. Ja
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hänen sydämensä kiintyi Diinaan, Jaakobin tyttäreen, ja hän rakasti tyttöä ja
viihdytteli häntä.
5 Moos. 22:26, 27 Mutta tytölle älä tee mitään, sillä tyttö ei ole tehnyt kuoleman
rikosta; tässä on samanlainen tapaus, kuin jos mies karkaa toisen kimppuun ja
tappaa hänet. Sillä hän tapasi hänet kedolla; kihlattu tyttö huusi, mutta hänellä ei
ollut auttajaa.
”Jaakobin viipyminen Sikemissä sai väkivaltaisen ja verisen lopun. Yksi talon
tyttäristä oli joutunut häpeään ja surun valtaan, kaksi veljestä syyllistyi murhaan, ja
ryöstely ja verilöyly kohtasivat koko kaupunkia kostoksi hillittömän nuorukaisen
pahanteosta. Kaikki tuo hirvittävä hävitys sai alkunsa siitä, että Jaakobin tytär »meni
tapaamaan sen maan tyttäriä» hakeutuen näin jumalattomien seuraan. Se, joka etsii
viihtymystään niiden seurasta jotka eivät pelkää Jumalaa, siirtyy saatanan alueelle ja
tulee alttiiksi hänen kiusauksilleen.” PP. s. 183.
4.

Kuka halusi Diinan vaimokseen? Mitä Jaakobin pojat tunsivat, kun he
kuulivat, että Diina oli häväisty?
1 Moos. 34:4-7 Ja Sikem puhui isällensä Hamorille sanoen: "Hanki minulle tämä
tyttö vaimoksi." Ja Jaakob oli saanut kuulla, että Sikem oli raiskannut hänen
tyttärensä Diinan; mutta kun hänen poikansa olivat hänen laumansa kanssa kedolla,
oli Jaakob vaiti siksi, kunnes he palasivat. Ja Hamor, Sikemin isä, meni Jaakobin luo
puhuttelemaan häntä. Ja Jaakobin pojat tulivat kedolta. Kuultuaan, mitä oli
tapahtunut, miehet sydäntyivät ja vihastuivat kovin siitä, että hän oli tehnyt
häpeällisen teon Israelissa, kun oli maannut Jaakobin tyttären; sillä semmoista ei
saa tehdä.
5. Millaiset myötäjäiset Sikem tarjoutui maksamaan Jaakobille saadakseen
Diinan pojalleen? Mutta mitkä olivat Sikemin ja Hamorin todelliset
vaikuttimet?
1 Moos. 34:11, 12, 22, 23 Ja Sikem sanoi tytön isälle ja veljille: "Suokaa minun
saada armo silmienne edessä, ja mitä te vaaditte minulta, sen minä annan. Vaatikaa
minulta kuinka suuri morsiamen hinta ja kuinka suuret antimet tahansa: minä annan,
mitä te minulta vaaditte. Antakaa minulle vain se tyttö vaimoksi." … Mutta
ainoastaan sillä ehdolla miehet suostuvat asettumaan meidän luoksemme,
tullaksensa meidän kanssamme yhdeksi kansaksi, että kaikki miehenpuolemme
ympärileikataan, niinkuin he itsekin ovat ympärileikatut. Tulevathan silloin heidän
karjansa ja tavaransa ja kaikki heidän juhtansa meidän omiksemme. Suostukaamme
siis, niin he asettuvat luoksemme."
”Avioliitto uskovien ja epäuskovien välillä on Jumalan kieltämä. Mutta liian usein
kääntymätön sydän seuraa omia halujaan, ja näin muodostetaan avioliittoja, joita
Jumala ei ole pyhittänyt. Sen tähden monet miehet ja naiset ovat ilman toivoa ja
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ilman Jumalaa maailmassa. Heidän jalot tavoitteensa ovat kuolleet; olosuhteiden
kahleet pitävät heidät Saatanan verkossa.”
–Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, p. 17.
Haureus johtaa kuolemaan
6. Minkä synnin Diinan veljet tekivät sen jälkeen, kun Sikemin kaupungin
miehet oli ympärileikattu? Oliko Jumala ja Hänen lakinsa oikeuttanut
tällaisen koston?
1 Moos. 34:24-29 Ja he kuulivat Hamoria ja hänen poikaansa Sikemiä, kaikki, jotka
kulkivat hänen kaupunkinsa portista; ja niin kaikki miehenpuolet, kaikki, jotka
kulkivat hänen kaupunkinsa portista, ympärileikkauttivat itsensä. Mutta kolmantena
päivänä, kun he olivat kipeimmillään, Jaakobin kaksi poikaa, Simeon ja Leevi,
Diinan veljet, ottivat kumpikin miekkansa ja hyökkäsivät, kenenkään aavistamatta,
kaupunkiin ja tappoivat jokaisen miehenpuolen. Myöskin Hamorin ja hänen poikansa
Sikemin he tappoivat miekan terällä, ottivat Diinan Sikemin talosta ja menivät pois.
Ja Jaakobin pojat karkasivat haavoitettujen kimppuun ja ryöstivät kaupungin,
sentähden että he olivat raiskanneet heidän sisarensa. Ja he anastivat heidän
pikkukarjansa ja raavaskarjansa ja aasinsa ja kaikki, mitä oli sekä kaupungissa että
kedolla. Ja kaikki heidän tavaransa, kaikki heidän lapsensa ja vaimonsa he veivät
saaliinaan, ja he ryöstivät samoin kaiken muun, mitä taloissa oli.
1 Moos. 49:5-7 Simeon ja Leevi, veljekset, heidän aseensa ovat väkivallan aseet.
Heidän neuvoonsa ei suostu minun sieluni, heidän seuraansa ei yhdy minun
sydämeni; sillä vihassaan he murhasivat miehiä, omavaltaisuudessaan he silpoivat
härkiä. Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on raju, heidän kiukkunsa, sillä se on
julma. Minä jakelen heidät Jaakobin sekaan ja hajotan heidät Israelin sekaan.
”Simeonin ja Leevin petollinen julmuus ei ollut aiheetonta, mutta kohtelemalla
kaltoin sikemiläisiä he syyllistyivät vakavaan syntiin. He olivat tarkoin salanneet
aikeensa Jaakobilta, ja tämä kauhistui saatuaan kuulla kostoretkestä. Murheissaan
poikiensa petoksesta ja väkivaltaisuudesta hän vain sanoi: »Te olette syösseet minut
onnettomuuteen, saattaneet minut tämän maan asukkaiden vihoihin. Minun joukkoni
on vähäinen; jos he kokoontuvat minua vastaan, niin he tuhoavat minut, ja niin minut
ja minun sukuni hävitetään.» Mutta heidän veritekonsa aiheuttama suru ja inho
ilmenee vielä lähes viisikymmentä vuotta myöhemmin hänen sanoistaan, jotka hän
lausui maatessaan kuolinvuoteellaan Egyptissä: »Simeon ja Leevi, veljekset, heidän
aseensa ovat väkivallan aseet. Heidän neuvoonsa ei suostu minun sieluni, heidän
seuraansa ei yhdy minun sydämeni; Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on raju,
heidän kiukkunsa, sillä se on julma» (1 Moos. 49: 5—7).” PP. s. 184.
7. Kun aikojen loppu lähestyy, mikä hirveä synti toistuu Jumalan kansan
keskuudessa? Mitä on hengellinen haureus?
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Hes. 23:14 Mutta hän meni vielä pitemmälle haureudessaan; kun hän näki seinään
piirrettyjä miehiä, kaldealaisten kuvia, punavärillä piirrettyjä,
Hes. 8:12, 13 Niin hän sanoi minulle: "Näetkö, ihmislapsi, mitä Israelin heimon
vanhimmat tekevät pimeässä, itsekukin kuvakammiossansa? Sillä he sanovat: 'Ei
Herra meitä näe: Herra on hyljännyt tämän maan.'" Ja hän sanoi minulle: "Sinä
saat nähdä vieläkin suurempia kauhistuksia, joita he tekevät."
Hos. 1:2, viim. osa "Mene, ota itsellesi haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet
lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta."
Hos. 5:4 Heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalansa puoleen, sillä
haureuden henki on heidän sisimmässänsä eivätkä he tunne Herraa.
”Tämän maan historian lähestyessä loppuaan saatana toimii koko voimallaan samalla
tavalla ja samoja kiusauksia käyttäen kuin muinaista Israelia vastaan vähän ennen sen
pääsyä Luvattuun maahan. Hän virittää ansansa niiden tielle, jotka sanovat pitävänsä
Jumalan käskyt ja jotka ovat melkein taivaallisen Kanaanin rajoilla. Hän ponnistaa
voimansa äärimmilleen viekoitellakseen sieluja ja iskeäkseen Jumalan omiksi
tunnustautuvien heikoimpiin kohtiin. Saatana on lujasti päättänyt tuhota
kiusauksillaan ne, jotka eivät ole alistaneet alhaisia intohimojaan olemuksensa
korkeampien voimien hallintaan ja jotka ovat antaneet itsensä ajautua alempien
intohimojensa lihallisten mielihalujen virtaan saastuttaen sielunsa irstailulla. Hän ei
suuntaa hyökkäyksiään erityisesti alempiin ja vähemmän tärkeisiin kohteisiin, vaan
virittää ansojaan niiden välityksellä, jotka hän voi värvätä apureikseen
houkutellakseen näiden avulla ihmisiä ottamaan vapauksia, jotka Jumalan laki
kieltää. Saatana panee helvetilliset voimansa ja joukkonsa tekemään työtään
vastuullisessa asemassa olevissa ihmisissä, jotka opettavat Jumalan lain vaatimuksia
ja jotka puolustavat saatanan raivokkaasti vastustamaa lakia, ja voittaa heidät heidän
luonteensa heikoissa kohdissa. Hän tietää, että se joka rikkoo yhdessä kohdassa, on
syypää kaikissa kohdissa, ja näin hän saa koko ihmisen hallintaansa. Mieli, sielu,
ruumis ja omatunto ovat mukana lankeemuksessa. Jos kyseessä on vanhurskas
sanansaattaja, jolla on ollut suuri valo, tai jos Herra on käyttänyt häntä erityisenä
työntekijänään totuuden levittämisessä, miten suuri onkaan saatanan riemuvoitto!
Miten voitonriemuinen hän onkaan! Millainen häpeä se onkaan Jumalalle!” KI. s.
306.
***
7
Sapattina 15. elokuuta 2020

Sifra ja Puua (kätilövaimot) ja kuolemantuomio
Sifra merkitsee koristella, ja Puua merkitsee loistoa
”Ja Egyptin kuningas puhui hebrealaisille kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra
ja toisen Puua; ja hän sanoi: "Kun te autatte hebrealaisia vaimoja heidän
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synnyttäessänsä, niin tarkastakaa lapsen sukupuoli: jos se on poika, surmatkaa se,
mutta jos se on tyttö, jääköön eloon.'” 2. Moos. 1:15,16.
”Ei ole Siinailla annettujen käskyjen mukaista, että mieslääkärit hoitavat kätilön
tehtäviä. Raamattu puhuu naisista, jotka ovat läsnä synnytyksissä, ja niin sen tulisi
aina olla. Naisia tulisi kouluttaa ja harjoittaa toimimaan taitavasti kätilöinä ja
lääkäreinä omaa sukupuoltaan olevien kanssa. On tärkeää, että opinnoissa opetetaan
naisia toimimaan naisten sairauksien kanssa, … Naisten palkan pitäisi olla
verrannollinen heidän työpanokseensa. Heitä tulisi arvostaa työssään yhtä paljon kuin
mieslääkäreitä arvostetaan heidän työssään.” –Counsels on Health, p. 365.
1. Mistä olosuhteista Israelin kansa kärsi näiden kahden kätilövaimon päivinä?
Onko aikojen lopussa orjuutta?
2 Moos. 1:13, 14 Niin egyptiläiset pitivät israelilaisia orjantyössä väkivalloin ja
katkeroittivat heidän elämänsä kovalla laasti- ja tiilityöllä ja kaikenlaisella työllä
ulkona kedolla, kaikenlaisella työllä, jota he teettivät heillä väkivalloin.
Ilm. 13:16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat
että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
Ilm. 19:17, 18 Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella
äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa
Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja
väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja
orjien lihaa, sekä pienten että suurten."
”Kaksisarvinen peto on myös yllyttävä maan päällä asuvaiset tekemään pedon kuvan
ja lisäksi määräävä »kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät sekä vapaat että
orjat» ottamaan »pedon merkin». Ilm. 13: 11—16. On näytetty, että Yhdysvallat on se
valta, jota kaksisarvinen, karitsan näköinen peto kuvaa, ja että tämä ennustus
toteutuu, kun Yhdysvallat pakkokeinoin koettaa saattaa voimaan sunnuntainvieton,
jota Rooma pitää ylivaltansa erikoisena tunnustamisena. Mutta tässä paavikunnan
kunnioittamisessa ei Yhdysvallat tule olemaan yksin. Rooman vaikutus niihin maihin,
jotka kerran tunnustivat sen vallan, on vieläkin varsin huomattava; ja Raamattu
ennustaa sen vallan palautuvan entiselleen.” PP: s. 575.
Kansalaistottelemattomuutta
2. Mitä egyptiläisten kätilövaimojen nimet merkitsivät? Mitä faarao määräsi
heidät tekemään?
2 Moos. 1:15, 16 Ja Egyptin kuningas puhui hebrealaisille kätilövaimoille, joista
toisen nimi oli Sifra ja toisen Puua; ja hän sanoi: "Kun te autatte hebrealaisia
vaimoja heidän synnyttäessänsä, niin tarkastakaa lapsen sukupuoli: jos se on poika,
surmatkaa se, mutta jos se on tyttö, jääköön eloon."
”Egyptiläisille kätilövaimoille annettiin käsky surmata heprealaiset poikalapset
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synnytyksen yhteydessä. Tämä käsky oli lähtöisin saatanasta. Hän tiesi että
vapauttaja nousisi israelilaisten keskuudesta, ja saamalla kuninkaan tuhoamaan
heidän lapsensa hän toivoi estävänsä jumalallista suunnitelmaa toteutumasta. Mutta
kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa eivätkä uskaltaneet toteuttaa julmaa käskyä. Herra
hyväksyi heidän menettelynsä ja antoi heidän menestyä. Mutta aikeensa
epäonnistumisesta suuttuneena kuningas vielä tehosti ja laajensi käskyään. Koko
kansa määrättiin nyt etsimään ja tappamaan näitä avuttomia uhreja. »Niin farao antoi
käskyn kaikelle kansallensa, sanoen: 'Kaikki poikalapset, jotka syntyvät, heittäkää
Niilivirtaan, mutta kaikkien tyttölasten antakaa elää.'» ” PP. s. 223.
3. Miten kätilövaimot Sifra ja Puua vastasivat faaraon käskyyn surmata lapset?
Mikä periaate sai naiset sitoutumaan kansalaistottelemattomuuteen?
2 Moos. 1:17 Mutta kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa eivätkä tehneet, niinkuin
Egyptin kuningas oli heille sanonut, vaan antoivat poikalasten elää.
Apt. 5:29 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee
totella Jumalaa kuin ihmisiä.
”Me voimme salata myrkyn, sekoittamalla sen terveelliseen ruokaan, mutta emme
sillä tavalla muuta sen ominaisuuksia. Se tulee vain vaarallisemmaksi, koska sen
siten voi helpommin tietämättään nauttia. Yksi saatanan juonista on yhdistää
valheeseen sen verran totuutta, että se herättää luottamusta. Sunnuntailiikkeen
johtajat voivat puoltaa tarpeellisia parannuksia ja Raamatun mukaisia periaatteita;
mutta kun he yhdistävät näihin Jumalan lain vastaisen vaatimuksen, eivät Jumalan
palvelijat voi liittyä heihin. Mikään ei voi oikeuttaa heitä syrjäyttämään Jumalan
käskyjä ihmisten käskyjen tähden.” ST. s. 574,575.
4. Mitä tulevaisuuden tapahtumaa faaraon hovissa kätilövaimoilta Sifralta ja
Puualta vaadittu vastaus enteili? Mikä oli Messiaan tehtävä, vastakohtana
faaraon antamalle käskylle?
2 Moos. 1:18 Niin Egyptin kuningas kutsui kätilövaimot ja sanoi heille: "Miksi te
näin teette ja annatte poikalasten elää?"
Matt. 10:17, 18, 21, 22 Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja
synagoogissaan he teitä ruoskivat; ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten
eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille… Ja veli antaa veljensä
kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat
heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana
pysyy loppuun asti, se pelastuu.
Joh. 10:10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä
olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.
”Ahdistuksen aika on tulossa Jumalan kansalle. Silloin annetaan käsky, joka kieltää
niitä, jotka pitävät Herran sapattia, ostamasta tai myymästä, ja uhkaa heitä
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rangaistuksella, jopa kuolemalla, jos he eivät noudata viikon ensimmäistä päivää
sapattina. Maan vallat liittyvät sotaan Jumalan käskyjä vastaan ja määräävät 'kaikki,
pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat,' (Ilm. 13:16) mukautumaan kirkon
käytäntöön ja viettämään väärää sapattia. Kaikki, jotka kieltäytyvät alistumasta,
saavat rangaistuksen, ja lopulta selitetään, että he ansaitsevat kuoleman. Erityisesti
ihmisten viha nousee niitä vastaan, jotka pyhittävät neljännen käskyn sapatin, ja
lopulta annetaan maailmanlaajuinen määräys, jonka mukaan he ansaitsevat
kuoleman.” –Last Day Events, pp. 257, 258.
5. Mitä kätilövaimot Sifra ja Puua vastasivat Faaraolle? Kuinka Jumala
palkitsi heidät?
2 Мооs. 1:19-21 Kätilövaimot vastasivat faraolle: "Hebrealaiset vaimot eivät ole
niinkuin egyptiläiset. He ovat voimakkaita; ennenkuin kätilövaimo tulee heidän
luoksensa, ovat he jo synnyttäneet." Mutta Jumala salli kätilövaimojen menestyä, ja
kansa lisääntyi ja eneni suurilukuiseksi. Ja koska kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa,
niin hän antoi heille runsaasti perhettä.
Matt. 10:16 Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis
älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.
”Herra auttaa maan historian loppukautenakin voimallisesti niitä, jotka puolustavat
vakaasti oikeutta. - - Ahdistuksen keskellä, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka
kuin kansoja on ollut – hänen valittunsa pysyvät järkkymättöminä. Saatana ei
kaikkine pahuuden joukkoineen voi tuhota heikointakaan Jumalan pyhistä. Väkevät
enkelit suojelevat heitä, ja Herra on ilmaiseva itsensä heille 'jumalien Jumalana', joka
kykenee täydellisesti pelastamaan ne, joka luottavat häneen.” Maranata, s. 293.
Määräys tappaa
6. Minkä käskyn faarao lopulta vihassaan antoi? Mitä tulevaa säädöstä, ei
ainoastaan Kristuksen aikana, vaan myös lopussa, faaraon käsky ennakoi?
2 Moos. 1:22 Niin farao antoi käskyn kaikelle kansallensa, sanoen: "Kaikki
poikalapset, jotka syntyvät, heittäkää Niilivirtaan, mutta kaikkien tyttölasten antakaa
elää."
Matt. 2:16 Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui
kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen
ympäristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä
tarkoin tiedustellut.
Joh. 16:2-4 He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka
tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille,
koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että,
kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut
teille alusta, koska minä olin teidän kanssanne.
Sapattikoululäksyt

31

3. neljännes 2020

Ilm. 13:15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva
puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne
tapettaisiin.
”Mutta useat kaikista kansakunnista ja kansanluokista, ylhäiset ja alhaiset, rikkaat ja
köyhät, mustat ja valkoiset, joutuvat mitä kohtuuttomimpaan ja julmimpaan
orjuuteen. Nämä Jumalalle rakkaat kristityt joutuvat viettämään väsyttäviä päiviä
kahleissa, vankiloihin suljettuina ja kuolemaan tuomittuina, jotkut ilmeisesti
jätettyinä kuolemaan nälkään pimeissä, inhottavissa tyrmissä. Yksikään ihmiskorva ei
kuule heidän huokauksiaan, eikä yksikään ihmiskäsi ole heitä auttamassa.” ST. s.
606.
7. Mikä todiste meillä on Raamatussa kuoleman asetuksesta, joka julistetaan
viimeisinä päivinä? Kuinka Jumalan kansa selviytyy vaaran aikana?
Ilm. 20:4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin
tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen
ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen
kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja
hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
Matt. 24:9, 20 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte
kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden… Mutta rukoilkaa, ettei teidän
pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.
Matt. 10:23 Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä
totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin
Ihmisen Poika tulee.
”Kun kristikunnan eri hallitsijain antama määräys riistää Jumalan käskyjen
noudattajilta hallitusten suojeluksen ja jättää heidät vihollistensa valtaan, he
pakenevat kaupungeista ja kylistä, kokoontuen hyvin autioihin ja syrjäisiin seutuihin.
Monet löytävät turvapaikan vuoristosta. Samoin kuin Piemonten laaksojen kristityt
he tekevät maan ylängöt pyhäköikseen ja kiittävät Jumalaa »kalliolinnoista». Jes.
33:16.” ST. s. 606.
”Sain yöllä hyvin vaikuttavan näyn: Näin suuren sekasorron ja taistelun. Herran
sanansaattaja seisoi edessäni ja sanoi: 'Kutsu perheesi kokoon. Minä ohjaan sinua;
seuraa minua.' Hän vei minut piemään käytävään ja metsän halki, sitten pitkin
kallionkielekkeitä ja sanoi: 'Täällä olet turvassa' Siellä oli muitakin, jotka enkeli oli
tuonut tähän piilopaikkaan. Taivaallinen sanansaattaja sanoi: 'Ahdistuksen aika on
tullut kuin varas yöllä, kuten Herra varoitti.'” Maranata s. 293.
Lisätutkisteluksi – varjokuva Kristuksesta
”Hän tiesi hyvin, että Mooses murtaessaan Israelin lasten orjuuden ikeen kuvasi
Kristusta, joka tulisi vapauttamaan ihmisperheen synnin vallasta. Hän tiesi, että
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Kristuksen tullessa tapahtuisi voimallisia ihmetekoja todistukseksi maailmalle siitä
että Jumala oli lähettänyt hänet. Saatana vapisi ajatellessaan hänen voimaansa.
Jäljittelemällä sitä työtä jota Jumala suoritti Mooseksen kautta hän toivoi paitsi
estävänsä Israelin vapauttamisen myös vaikuttavansa kauas tulevaisuuteen sillä
tavoin ettei Kristuksen ihmeitä uskottaisi. Saatana koettaa alati vääristellen jäljitellä
Kristuksen toimintaa ja lujittaa valtaansa ja pyrkimyksiään. Saamalla Kristuksen
ihmeet näyttämään inhimillisen taidon ja voiman aikaansaannoksilta hän houkuttelee
ihmiset selittämään niitä. Näin hän estää monia uskomasta Kristukseen Jumalan
Poikana ja saa heidät hylkäämään pelastussuunnitelman yhteydessä esitetyt armon
tarjoukset. … Faaraon hovissa Mooses sai korkeimman siviili- ja sotilaskasvatuksen.
Yksinvaltias oli päättänyt tehdä tyttärensä ottopojasta valtaistuimensa perijän, ja
nuorukainen kasvatettiin korkeaa asemaansa silmälläpitäen. »Ja Mooses kasvatettiin
kaikkeen egyptiläisten viisauteen, ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa» (Ap.t. 7:
22). Hänen kyvykkyytensä sotapäällikkönä piti hänet Egyptin armeijan suosiossa, ja
yleensäkin hän oli hyvässä maineessa. Saatanan aikeet olivat jälleen rauenneet
tyhjiin. Heprealaisten lasten surmaamispäätöskään ei estänyt Jumalaa hankkimasta
kansansa tulevalle johtajalle asianmukaista kasvatusta ja koulutusta.” PP. s. 243,226.
***
8
Sapattina 22. elokuuta 2020

Miriam ja lunastettujen laulu
Maria tai Mirjam merkitsee vahvaa, rotevaa ja kapinallista
”'Minä olen tuonut sinut Egyptistä, ostanut sinut vapaaksi orjuudesta, olen lähettänyt
johtajiksesi Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin.' Miika 6:4.
Mirjam oli johtanut Isralin naisia laulussa ja tanssissa Punaisenmeren rannalla.
Kansan suosiossa ja taivaan kunnioittamana hän oli seuraavana heti Mooseksen ja
Aaronin jälkeen.” –Daughters of God, p. 33.
1. Kuka oli Mirjam? Minkä Hengen lahjan hän sai?
4 Moos. 26:59 Ja Amramin vaimon nimi oli Jookebed, Leevin tytär, joka oli Leeville
syntynyt Egyptissä. Ja hän synnytti Amramille Aaronin ja Mooseksen sekä heidän
sisarensa Mirjamin.
2 Moos. 15:20 Ja naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti vaskirummun käteensä, ja
kaikki naiset seurasivat häntä vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden.
”Aaron ja Mirjan olivat saavuttaneet kunniallisen aseman johtajina Israelissa.
Molempia oli siunattu profetoimisen lahjalla, ja molempia oli Jumala johtanut
Mooseksen kanssa heprealaisten vapautuksessa.
'Olen lähettänyt johtajiksesi
Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin', ovat Herran sanat lausuttuina profeetta Miikan
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kautta.... Mirjan tarkkaili Moosesta, kun heidän äitinsä kätki hänet kaislikkoon.
Myöhemmin hän
toimi Mooseksen ja Aaronin
kanssa Jumalan kansan
vapauttamiseksi Egyptin vallasta. Hän oli monissa asioissa lahjakas, mutta kateus
Mooseksen asemaa kohtaan sai hänet tekemään vakavia virheitä.” –Daughters of
God, p. 32.
2. Kenen nimi oli Maria Uudessa Testamentissa? Mitä Jumalan kansaa
kehotetaan tekemään viimeisinä päivinä, kuten Maria teki?
Luuk. 1:27 neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin
suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria.
Matt. 1:16 Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota
kutsutaan Kristukseksi.
Matt. 27:56, 61 Heidän joukossaan oli Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin ja
Joosefin äiti, ja Sebedeuksen poikain äiti… Ja siellä olivat Maria Magdaleena ja
toinen Maria, jotka istuivat vastapäätä hautaa.
Ilm. 10:11 joka sanoi: "Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle
seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja
Filadelfiaan ja Laodikeaan."
”Kolmannen enkelin sanomaa, tuota tälle ajalle tarkoitettua suurta, koettelevaa
totuutta on opetettava kaikissa oppilaitoksissamme. Jumalan suunnitelmana on, että
niiden toimesta tämä erikoinen varoitus julistetaan ja valon kirkkaat säteet loistavat
maailmalle. Aika on lyhyt. Viimeisten päivien vaarat uhkaavat meitä, ja meidän tulisi
valvoa ja rukoilla, tutkia ja ottaa vaarin Danielin kirjan ja Ilmestyskirjan antamista
opetuksista.” Ta.2, s. 405.
”Saarnaajien tulisi esittää profetian varma sana seitsemännen päivän adventistien
uskon perustana. Danielin ja Ilmestyskirjan ennustuksia tulisi tutkistella huolella, ja
niiden kanssa sanoja: 'Katso Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.'” –
Evangelism, p. 196.
Runoilija ja laulaja
3. Mitä avuja Jookebedin esikoisella huomattiin jo lapsena? Miten Jumalan
lasten tulisi tänä päivänä seurata Mirjamin esimerkkiä?
2 Moos. 2:3, 4, 7, 8 Mutta kun hän ei voinut sitä enää salata, otti hän kaisla-arkun,
siveli sen maapihkalla ja piellä, pani lapsen siihen ja laski sen kaislikkoon
Niilivirran rantaan. Ja lapsen sisar asettui taammaksi nähdäksensä, mitä hänelle
tapahtuisi... Niin lapsen sisar sanoi faraon tyttärelle: "Menenkö kutsumaan sinulle
hebrealaisen imettäjän, joka voi imettää sen lapsen sinulle?" Faraon tytär vastasi
hänelle: "Mene!" Niin tyttö meni ja kutsui lapsen äidin.
Matt. 10:18 ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni,
todistukseksi heille ja pakanoille.
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”Mirjamin luonteen vahvuus näkyi jo varhain, kun hän lapsena tarkkaili Niilin
rannalla pientä koria, missä Mooses-vauva oli kätkettynä. Hänen itsehillinnälleen ja
tahdikkuudelleen oli käyttöä Jumalan kansan vapautuksessa.” –Daughters of God, p.
33.
4. Millaiset sanat oli laulussa, jonka Mirjam laati Punaisenmeren rannalla?
Mikä muu Hengen lahja hänellä oli, joka Jumalan kansalla tulisi olla?
2 Moos. 15:21 Ja Mirjam viritti heille virren: "Veisatkaa Herralle, sillä hän on ylen
korkea, hevoset ja miehet hän mereen syöksi."
Ef. 5:19 puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla,
veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
Jaak. 5:13 Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin,
veisatkoon kiitosta.
Napisemisen vaara
5. Mihin sisarensa Mirjamin syntiin Mooses viittasi, mikä toimii varoituksena
tämän päivän seurakunnalle? Mikä häntä kohtasi hänen jumalattoman
käytöksensä tähden?
5 Moos. 24:9 Muista, mitä Herra, sinun Jumalasi, teki Mirjamille matkalla, kun te
olitte lähteneet Egyptistä.
4 Moos. 12:1, 2, 10 Mutta Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta etiopialaisen naisen
tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen; sillä hän oli ottanut vaimokseen
etiopialaisen naisen. Ja he sanoivat: "Ainoastaan Mooseksen kauttako Herra puhuu?
Eikö hän puhu myös meidän kauttamme?" Ja Herra kuuli sen… Kun pilvi oli
poistunut majan päältä, niin katso, Mirjam oli lumivalkea pitalista; ja Aaron kääntyi
Mirjamiin päin, ja katso, tämä oli pitalinen.
”Jumala oli valinnut Mooseksen ja pannut Henkensä hänen päälleen; ja Mirjam ja
Aaron olivat syyllisiä uskottomuuteen napistessaan, ei vain nimitettyä johtajaa
vastaan, vaan Jumalaa vastaan. Kapinalliset kuiskaukset kantautuivat pyhäkköön
Moosekselle. 'Herra laskeutui pilvipatsaassa ja asettui teltan ovelle. Sitten hän kutsui
Aaronia ja Mirjamia,...'” –Daughters of God, p. 33.
Antautuessaan tyytymättömyyden hengen valtaan Mirjam löysi valittamisen aihetta
tapahtumissa, jotka Jumala oli erityisesti johtanut. Hän ei ollut tyytyväinen
Mooseksen avioliittoon. Se,että hän valitsi naisen toisesta kansasta, sen sijaan että
olisi ottanut vaimon heprealaisten joukosta, oli loukkaus hänen perheelleen ja
kansalliselle ylpeydelleen. Sipporaa kohdeltiin halveksivasti. Vaikka häntä kutsuttiin
nubialaiseksi (4. Moos. 12:1), Mooseksen vaimo oli midianilainen, ja siten
Aabrahamin jälkeläinen. Ulkonäöltään hän poikkesi heprealaisista ollen jonkin verran
tummempi heitä. Vaikka ei ollutkaan israelilainen, Sippora palveli oikeaa Jumalaa.
Hän oli arka, syrjään vetäytyvä, ystävällinen ja rakastava, ja häntä ahdisti nähdä
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kärsimystä. … Pilvi katosi ilmestysmajan päältä merkkinä Jumalan epäsuosiosta, ja
Mirjam sai rangaistuksen. Hän oli 'lumivalkea spitaalista'. Aaron säästettiin, mutta
häntä nuhdeltiin ankarasti Mirjamin rangaistuksen kautta. Heidän ylpeytensä
painettiin tomuun, Aaron tunnusti heidän syntinsä ja anoi, että hänen sisartaan ei
jätettäisi tuhoutumaan tähän inhottavaan ja kuolettavaan vitsaukseen. Vastauksena
Mooseksen rukoukseen lepra parani. Mirjam kuitenkin suljettiin leirin ulkopuolelle
seitsemäksi päiväksi. Jumalan mielisuosion merkki ei palannut pyhäkön päälle, ennen
kuin Mirjam karkotettiin leiristä. Kunnioituksesta hänen korkeaa asemaansa kohtaan
ja surusta häntä kohdanneesta iskusta, koko kansa pysyi Hakerotissa odottaen hänen
paluutaan.” –Daughters of God, pp. 34, 33.
6. Mikä esine oli liitonarkissa merkkinä napinaa ja kapinointia vastaan?
Minkä uhkauksen ja neuvon Paavali antaa, kun tarkastelemme Mirjamin
tekoja?
4 Moos. 17:10 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Vie Aaronin sauva takaisin lain arkin
eteen säilytettäväksi merkkinä uppiniskaisille, ja lopeta heidän napinansa, niin että
minä pääsen sitä kuulemasta, jotta he eivät kuolisi."
1 Kor. 10:10-12 Älkääkä napisko, niinkuin muutamat heistä napisivat ja saivat
surmansa tuhoojalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu
varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. Sentähden, joka
luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.
”Eikö yhä vieläkin ole olemassa samoja paheita, jotka aiheuttivat Koorahin
perikadon? Ylpeys ja kunnianhimo ovat laajalle levinneitä, ja missä niitä suositaan,
siellä ne herättävät kateutta ja vallanhimoa. Näin sielu loittonee Jumalasta ja joutuu
tietämättään saatanan puolelle. Koorahin ja hänen kumppaniensa tavoin monet
Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvatkin korottavat itseään ajatuksin, sanoin ja teoin
niin innokkaasti, että saadakseen puolelleen ihmisten myötätunnon ja tuen ovat
valmiit vääntämään kieroon totuuden, panettelemaan ja esittämään väärässä valossa
Herran palvelijoita ja jopa syyttämään heidän vaikuttimiaan alhaisiksi ja itsekkäiksi,
vaikka heidän oman sydämensä herätteet ovat juuri sellaisia. Toistamalla
itsepintaisesti valhetta vastoin kaikkia todisteita he lopulta uskovat sen todeksi.
Koettaessaan saada Jumalan miehet menettämään kansan luottamuksen he todella
uskovat tekevänsä hyvää työtä ja edistävänsä Jumalan asiaa.” PP. s. 385.
Jumalan ylistäminen
7. Ollen tietoisia suuresta taistelusta petoa ja sen kuvaa vastaan, miten uskolliset ja
valitut käyttäytyvät? Ketä lunastetut ylistävät halki loputtomien aikakausien?
Ilm. 15:2-4 Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka
olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä
lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen,
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Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat
sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi,
sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä
yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun
vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."
Ilm. 19:6, 7 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen
vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä
Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja
riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja
hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
”Kristuksen risti tulee olemaan halki iankaikkisuuden lunastettujen tutkimisen kohde
ja laulun aihe. Kristuksessa kirkastettuina he katsovat Kristusta ristiinnaulittuna. …
Kun pelastettujen kansakunnat katsovat Lunastajaansa ja iankaikkista kirkkautta, joka
loistaa Isän kasvoilta;
kun he katsovat Hänen valtaistuintaan, joka kestää
iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen, ja tietävät, että Hänen valtakunnallaan ei ole
loppua, he yhtyvät valtavaan lauluun: 'Arvollinen on Karitsa, joka teurastettiin ja on
lunastanut meidät omalla kallisarvoisella verellään!'” –Reflecting Christ, p. 374.
Lisätutkisteluksi
”Meidän täytyy tulla lähemmäksi Kristuksen ristiä. Katumus ristin juurella on
ensimmäinen rauhan läksy, joka meidän täytyy oppia. Jeesuksen rakkaus, kuka voi
sen ymmärtää? Mittaamattomasti hellempi ja itsensä kieltävämpi kuin äidin rakkaus!
Jotta tiedostaisimme ihmissielun arvon, meidän täytyy katsoa elävässä uskossa
ristille, ja siten alkaa tutkistelu, joka tulee olemaan lunastettujen kohde ja laulun aihe
halki iankaikkisuuden. Meidän aikamme ja lahjakkuutemme arvo voidaan mitata vain
meidän lunastuksemme edestä maksettujen lunnaiden suuruudella.” –Reflecting
Christ, p. 100.
***
Tänään luetaan lähetyskertomus Jamaikalta
9
Sapattina 29. elokuuta 2020

Sippora ja veren liitto
Sippora merkitsee pientä lintua
”Niin Herra jätti Mooseksen rauhaan; sitten Sippora sanoi: 'Sinä olet minun
veriylkäni ympärileikkauksen kautta'”."
(2. Moos. 4:26, englannikielisestä
Raamatusta käännetty.)
”Mutta vaikkei Sippora ollutkaan israelilainen, hän pelkäsi silti oikeaa Jumalaa. Hän
oli arka, syrjään vetäytyvä, lempeä ja helläluonteinen. Kärsimyksen näkeminen teki
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hänet kovin onnettomaksi, ja siksi Mooses Egyptiin matkatessaan suostuikin
lähettämään hänet takaisin Midianiin. Hän halusi säästää vaimoaan niiltä
ahdistuksilta, joihin tämä olisi joutunut nähdessään, miten Jumala rankaisi Egyptiä.”
PP. s. 364.
1. Kuka Sippora oli, ja missä hän asui? Miksi israelilaiset syrjivät häntä?
2 Moos. 2:16, 21 Ja Midianin papilla oli seitsemän tytärtä; nämä tulivat vettä
ammentamaan ja täyttivät vesikaukalot, juottaakseen isänsä lampaita... Ja Mooses
suostui asumaan sen miehen luona, ja hän antoi Moosekselle tyttärensä Sipporan
vaimoksi.
4 Moos. 12:1 Mutta Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta etiopialaisen naisen
tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen; sillä hän oli ottanut vaimokseen
etiopialaisen naisen.
Kork. v. 1:5, 6 "Minä olen musta, mutta ihana, te Jerusalemin tyttäret, kuin Keedarin
teltat, kuin Salomon seinäverhot. Älkää katsoko sitä, että minä olen musta, päivän
paahtama. Äitini pojat vihastuivat minuun, panivat minut viinitarhain vartijaksi omaa viinitarhaani en vartioinut."
” Vaikka häntä kutsuttiin nubialaiseksi (4. Moos. 12:1), Mooseksen vaimo oli
midianilainen, ja siten Aabrahamin jälkeläinen.” –Daughters of God, p. 34.
”Palattuaan miehensä luo erämaahan Sippora huomasi, miten vastuun rasitukset
kuluttivat tämän voimia. Hän kertoi pahoista aavistuksistaan Jetrolle, joka ehdotti
Moosekselle helpotuksia. Tästä syystä Mirjam tunsi vastenmielisyyttä Sipporaa
kohtaan. Kuvitellen ja harmitellen mielessään omaa ja Aaronin syrjäyttämistä hän
uskoi kaiken olleen lähtöisin Mooseksen vaimosta, jonka hän päätteli vaikutuksellaan
estäneen miestään kutsumasta heitä neuvotteluihin kuten tavallisesti. Jos Aaron olisi
lujasti puolustanut oikeutta, hän olisi voinut ehkäistä pahan. Mutta sen sijaan että hän
olisi osoittanut Mirjamille hänen menettelynsä synnillisyyden, hän asettui tämän
puolelle, kuunteli hänen moitteitaan ja yhtyi kadehtimaan Moosesta.” PP. s. 364.
Jumalan työntekijöitä
2. Mitkä olivat Sipporan kahden pojan nimien kirjaimelliset ja hengelliset
merkityksen? Mikä esikoisen nimessä on erityisesti merkityksellistä Jumalan
kansalle tänä aikana?
2 Moos. 2:22 22. Tämä synnytti pojan, ja Mooses antoi hänelle nimen Geersom; sillä
hän sanoi: "Minä olen muukalainen vieraalla maalla."
1 Piet. 2:11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä
pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,
”Me olemme pyhiinvaeltajia ja muukalaisia tässä maailmassa, etsien parempaa
maata, taivaallista. Kun Herra käskee meitä lähtemään, meidän tulee totella,
riippumatta siitä, kuinka epämieluisa ja epäjohdonmukaiselta näyttävä käsky meistä
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voi ollakin.” –The Publishing Ministry, p. 182.
”Olemme matkalaisia, vieraita ja muukalaisia maan päällä. Älkäämme käyttäkö
varojamme tyydyttämällä haluja, jotka Jumala käskee meidän tukahduttaa.
Näyttäkäämme mieluummin oikeata esimerkkiä ympäristöllemme. Edustakaamme
otollisesti uskoamme rajoittamalla tarpeitamme. Seurakunnat nouskoot yksissä
tuumin ja työskennelkööt uutterasti kuten ainakin ne, jotka vaeltavat näitä viimeisiä
aikoja koskevan totuuden täydellisessä valkeudessa. Tulkoot sielut teidän
vaikutuksestanne vakuuttuneiksi Jumalan vaatimusten pyhyydestä.” Ta.3, s. 70,71.
3. Ketkä olivat Sipporan lapsenlapsia ja jälkeläisiä, ja mitä velvollisuuksia he
hoitivat Israelissa? Samoin, mitä velvollisuuksia lunastetuilla on, kun Jeesus
palaa kirkkaudessa?
1 Aikak. 23:14-17 Jumalan miehen Mooseksen pojat luettiin Leevin sukukuntaan
kuuluviksi. Mooseksen pojat olivat Geersom ja Elieser. 16. Geersomin poika oli
Sebuel, päämies. Elieserin poika oli Rehabja, päämies; Elieserillä ei ollut muita
poikia. Mutta Rehabjan poikia oli ylen paljon.
1 Aikak. 26:24-27 niin Sebuel, Geersomin poika, joka oli Mooseksen poika, oli
aarrekammioiden esimies. Ja hänen Elieseristä polveutuvat veljensä olivat: tämän
poika Rehabja, tämän poika Jesaja, tämän poika Jooram, tämän poika Sikri ja tämän
poika Selomot. Tämä Selomot ja hänen veljensä hoitivat kaikkia niiden pyhien
lahjojen aarteita, jotka kuningas Daavid, perhekunta-päämiehet, tuhannen- ja
sadanpäämiehet ja sotapäälliköt olivat pyhittäneet. Sodista ja saaliista he olivat ne
pyhittäneet Herran temppelin voimassapitämiseksi.
Ilm. 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa;
heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja
Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.
”Tähän aikaan vanhurskaat hallitsevat kuninkaina ja Jumalan pappeina. Johannes
sanoo Ilmestyskirjassa: »Minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille
annettiin tuomiovalta.» »He tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja
hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.» Ilm. 20:4, 6. Tähän aikaan »pyhät
tulevat maailman tuomitsemaan», kuten Paavali on ennustanut. 1 Kor. 6:2,3. Yhdessä
Kristuksen kanssa he tuomitsevat jumalattomat, vertaillen heidän tekojaan
lakikirjaan, Raamattuun, ja ratkaisten jokaisen henkilön asian sen mukaan, kuin hän
ruumiissa ollessaan on tehnyt. Jumalattomien kärsittäväksi tulevan rangaistuksen
suuruus määrätään heidän tekojensa mukaan ja merkitään heidän nimiensä kohdalle
kuoleman kirjaan. Kristus ja hänen kansansa tuomitsevat myöskin saatanan ja pahat
enkelit. Sanoohan Paavali: »Ettekö tiedä, että me tulemme .tuomitsemaan enkeleitä?»
Ja Juudas selittää, että Herra »ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa,
vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa
säilytettäviksi suuren päivän tuomioon.» Juud. 6.” ST. s. 637.
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Ympärileikkaus ja sen symboliikka
4. Mitä se tosiasia, että Sippora seurasi miestään Egyptiin, osoittaa hänen
luonteestaan?
2 Moos. 4:20 20. Niin Mooses otti vaimonsa ja poikansa ja pani heidät aasin selkään
ja palasi Egyptin maahan; ja Mooses otti käteensä Jumalan sauvan.
”Vaikka sanotaankin, että Mooses »oli ottanut vaimokseen etiopialaisen naisen» (4
Moos. 12: 1), tämä oli midianilainen ja niin muodoin Abrahamin jälkeläinen. Hänen
ihonsa väri oli hiukan tummempi kuin heprealaisten. Mutta vaikkei Sippora ollutkaan
israelilainen, hän pelkäsi silti oikeaa Jumalaa.” PP: s. 364.
5. Kuinka Sippora itse asiassa pelasti miehensä hengen? Missä Sipporan jalo
teko on merkittynä Uudessa Tesamentissa?
2 Moos. 4:24-26 Ja matkan varrella yöpaikassa tapahtui, että Herra kävi hänen
kimppuunsa ja tahtoi surmata hänet. Silloin Sippora otti terävän kiven ja leikkasi
pois poikansa esinahan, kosketti sillä Moosesta alhaalta ja sanoi: "Sinä olet minun
veriylkäni." Niin hän jätti hänet rauhaan. Silloin Sippora sanoi: "Veriylkä
ympärileikkauksen kautta."
Hebr. 11:34 sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat
heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.
”Matkallaan Midianista Mooses sai hätkähdyttävän ja ankaran varoituksen Herran
epäsuosiosta. Hänelle ilmestyi enkeli, ja näytti siltä kuin tämä olisi tahtonut heti
surmata hänet. Mitään selitystä ei annettu, mutta Mooses muisti laiminlyöneensä
Jumalan erään vaatimuksen: vaimonsa pyynnöstä hän oli jättänyt suorittamatta
ympärileikkauksen menot nuorimmalle pojalleen. Hän ei ollut täyttänyt sitä ehtoa,
jolla hänen lapsensa olisi päässyt osallistumaan Israelin kanssa tehdyn Jumalan liiton
siunauksista, ja heidän johtajakseen valitun syyllistyminen moiseen laiminlyöntiin
olisi pakostakin vähentänyt kansalle annettavien Jumalan määräysten tehokkuutta.
Peläten miehensä tulevan surmatuksi Sippora suoritti nämä menot itse, jonka jälkeen
enkeli salli Mooseksen jatkaa matkaansa. Suorittaessaan tehtäväänsä faaraon edessä
Mooses joutui suureen vaaraan, ja vain pyhät enkelit saattoivat varjella hänen
henkeään. Mutta hän ei olisi ollut turvassa niin kauan kuin hän ei ollut tehnyt sitä
minkä tiesi velvollisuudekseen, sillä Jumalan enkelit eivät tuolloin olisi voineet
suojata häntä.” PP. s. 235.
6. Mitä ympärileikkaus kuvaa kristillisellä aikakaudella?
Mikä korvaa
ympärileikkauksen Uudessa Testamentissa?
Room. 2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea
ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa
kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.
Kol. 2:11, 12 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä
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ympärileikkauksella,
vaan
lihan
ruumiin
poisriisumisella,
Kristuksen
ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös
hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti
hänet kuolleista.
”Niitä tuli patriarkan ja hänen jälkeläistensä noudattaa merkiksi siitä, että he olivat
pyhittäytyneet palvelemaan Jumalaa ja erosivat siten epäjumalanpalvelijoista sekä
että Jumala hyväksyi heidät omaisuudekseen. Näillä menoilla he puolestaan
sitoutuivat täyttämään Aabrahamin kanssa tehdyn liiton ehdot. He eivät saaneet
solmia avioliittoja pakanoiden kanssa, sillä siten he lakkaisivat kunnioittamasta
Jumalaa ja hänen pyhää lakiaan, tulisivat kiusatuiksi omaksumaan muiden kansojen
synnillisiä tapoja ja lankeaisivat epäjumalanpalvelukseen.” PP. s. 118.
”Vanha synnillinen elämä on kuollut; uusi elämä on tullut tilalle Kristuksessa
kastelupauksen myötä.” –Sons and Daughters of God, p. 300.
Lintuja, spitaali ja evankeliumi
7. Mitä rituaalia Sipporan nimi kuvaa? Mitä Jeesus sanoi evankeliumissa tästä
pyhästä toimituksesta, ja mitä pienet linnut kuvaavat?
3 Moos. 14:2-7 "Tämä olkoon laki pitalitautisen puhdistamispäivästä. Hänet
tuotakoon papin eteen, ja pappi menköön leirin ulkopuolelle; ja jos pappi
tarkastaessaan pitalista huomaa, että hän on parantunut pitalitaudista, käskeköön
pappi puhdistettavaa varten ottaa kaksi elävää, puhdasta lintua, setripuuta,
helakanpunaista lankaa ja isoppikorren. Ja pappi käskeköön teurastaa toisen linnun
saviastian päällä, jossa on raikasta vettä. 6. Sitten hän ottakoon sen elävän linnun
ynnä setripuun, helakanpunaisen langan ja isoppikorren ja kastakoon ne ynnä elävän
linnun sen linnun vereen, joka teurastettiin raikkaan veden päällä, ja pirskoittakoon
sitä seitsemän kertaa siihen, joka on pitalista puhdistettava; ja puhdistettuaan hänet
hän päästäköön sen elävän linnun lentämään kedolle.
Matt. 8:3, 4 Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä tahdon;
puhdistu." Ja kohta hän puhdistui pitalistaan. Ja Jeesus sanoi hänelle: "Katso, ettet
puhu tästä kenellekään; vaan mene ja näytä itsesi papille, ja uhraa lahja, jonka
Mooses on säätänyt, todistukseksi heille."
”Pitaalisessa tapahtuu silmänräpäyksellinen muutos, hänen verensä tulee terveeksi,
hermot saaavat tunnon, lihakset jäntevöityvät. Pitaaliselle tyypillinen luonnottoman
valkoinen, hilseilevä iho muuttuu pienen lapsen ihon kaltaiseksi.” KSL. s. 45.
”Jos papit olisivat tietäneet spitaalisen puhdistumista koskevat seikat, heidän vihansa
Kristusta kohtaan olisi saanut heidät julistamaan väärän tuomion. Jeesus halusi
miehen näyttäytyvän temppelissä, ennenkuin mitkään huhut tästä ihmeestä ehtisivät
sinne. Näin voitiin saada puolueeton tuomio, ja parannetun spitaalisen annettaisiin
jälleen liittyä perheensä ja ystäviensä seuraan.” AT. s. 240.
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Lisätutkisteluksi
”Jos ihminen olisi pitänyt Jumalan lain, jonka Aadam sai lankeemuksensa jälkeen,
jonka Nooa säilytti ja jota Aabraham noudatti, ei ympärileikkauksen säädökseen olisi
ollut mitään aihetta. Ja jos Aabrahamin jälkeläiset olisivat pitäneet sen liiton, jonka
merkkinä ympärileikkaus oli, ei heitä olisi koskaan saatu vietellyiksi palvelemaan
epäjumalia, eikä heidän olisi tarvinnut joutua kärsimään Egyptin orjuutta. He olisivat
säilyttäneet Jumalan lain mielessään, eikä sitä olisi tarvinnut julistaa Siinailta eikä
kaivertaa kivitauluihin. Ja jos kansa olisi soveltanut käytäntöön kymmenen käskyn
periaatteita, ei Moosekselle olisi tarvinnut antaa mitään lisäohjeita.” PP. s. 343.
***

Lähetyskertomus Jamaikalta
Luettavaksi sapattina 29. elokuuta 2020
Erikoissapattikolehti tarkoitusta varten kootaan sapattina 5. syyskuuta 2020
”Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa hänen ylistystänsä hamasta maan äärestä, te
merenkulkijat ja meri täysinensä, te merensaaret ja niissä asuvaiset. Korottakoot
äänensä erämaa ja sen kaupungit, kylät, joissa Keedar asuu. Riemuitkoot kallioilla
asuvaiset, vuorten huipuilta huutakoot ilosta. Antakoot Herralle kunnian ja
julistakoot hänen ylistystään merensaarissa.” Jes. 42:10-12.
Jamaika on maa, joka tunnetaan trooppisesta ilmastostaan ja maisemistaan. Miljoonat
vierailijat kokoontuvat tälle saarelle joka vuosi nauttimaan auringosta, valkeasta
hiekasta, rannoista ja runsaista huvituksista. Tämä kaunis saari puineen ja vesineen
on osa Isoja Antilleja, ollen noin 234 kilometriä pitkä ja 80 kilometriä leveä. Se
sijaitsee Karibianmeressä, 145 km. etelään Kuubasta ja 191 km. Länteen Hispaniolan
saaresta.
Saarella on 2 970 340 asukasta. Vuoden 2011 tietojen mukaan väestöstä 92,1% on
mustia, 6,2% mustien ja valkoihoisten jälkeläisiä, 0,8% itäintialaisia, 0,4% muita, ja
0,7% määrittelemättömiä. Pääkielet ovat englanti ja jamaikankreoli. Maassa on useita
uskonnollisia ryhmittymiä:
protestantteja 64,8%, roomalaiskatolisia 2,2%,
jehovantodistajia 1,9%, rastafareja 1,1%; muita 6,5%; ei mitään uskontoa
tunnustavia 21,3% ja määrittelemättömiä 2,3%. Täällä on yli 100 uskonnollista
yhdyskuntaa, ja maalla on eniten kirkkoja neliökilometriä kohti koko maailmassa.
Johtava organisaatio on nimellinen seitsemännen päivän adventtikirkko.
Kolmen enkelin sanoma tuli Jamaikalle 1890-luvulla, ja kansainvälinen
lähetysseurakunta aloitti työn täällä 1980-luvulla Kanadan kentän, ja erityisesti veli
Timo Marttisen avulla. Täällä on neljätoista pitäjää, ja kansainvälinen
lähetysseurakunta toimii niistä neljässä, ja jäseniä on 53.
Saaren länsiosassa, erityisesti Montenegro Bayssä, on suuri tarve seurakuntatalolle
toimimaan totuuden todistajana. ”Kun jossain kylässä tai kaupungissa herää
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kiinnostus, sitä tulee lisätä. Se seutu täytyy käydä läpi huolella, ennenkuin sinne
rakennetaan vaatimaton jumalanpalveluspaikka olemaan merkkinä Jumalan sapatista,
valona siveellisen pimeyden keskellä. Näitä muistomerkkejä tulee olla monissa
paikoissa todistajina totuudesta. Jumala armossaan on määrännyt, että evankeliumin
sanansaattajien tulee mennä kaikkien maiden, kielien ja kansojen tykö, kunnes
totuuden lippu on pystytetty asutun maailman joka kolkkaan.
Sinne, missä hyvänsä ryhmä uskovia on syntynyt, tulisi rakentaa
jumalanpalveluspaikka. Älköön työntekijät lähtekö ennen kuin se on saatu valmiiksi.
Monin paikoin, missä sanomaa on saarnattu ja sieluja otettu seurakuntaan, heillä on
vain rajoitetut mahdollisuudet, eivätkä he voi tehdä paljonkaan turvatakseen asioita,
jotka ovat luonteenomaisia työlle. Usein se vaikeuttaa työn edistymistä. Kun ihmiset
kiinnostuvat totuudesta, muiden seurakuntien saarnaajat ja seurakunnan jäsenet
kertovat heille: 'Näillä ihmisillä ei ole kirkkoa, eikä teillä siellä ole
jumalanpalveluspaikkaa. Te olette vain pieni yhteisö, köyhiä ja kouluttamattomia.
Lyhyessä ajassa saarnaajat lähtevät pois, ja kiinnostus kuihtuu pois. Sitten annatte
pois kaikki uudet hyvät ajatukset, jotka saitte.” –Testimonies for the Church, vol. 6,
p. 100.
Montenegro Bayn uskovat ovat pitäneet jumalanpalveluksia yhteisön keskuksessa
monia vuosia. Siellä kuitenkaan ei ole mahdollista pitää kokouksia iltaisin, koska
siellä ei ole sähköä eikä muita mukavuuksia, joten seurakunta kokoontuu vain
sapattisin. Evankeliumityö hidastuu, koska ei voida järjestää muuta toimintaa, kuten
rukouskokouksia, lähetystilaisuuksia, seminaareja ja nuorten tilaisuuksia. Sen
seurauksena monet vierailijat ja nuoret ovat päättäneet palvella Jumalaa muualla. On
ollut hyvin vaikea hankkia pelkkää tonttia tai rakennusta, koska monien tonttien
hinnat ovat yli 6 miljoonaa jamaikandollaria (n. 44 000 US$), ja tontit
rakennuksineen vielä kalliimpia, maksaen noin 15 miljoonaa jamaikandollaria (n.
109 000 US$) ja enemmänkin.
Rakkaat veljet ja sisaret ympäri maailmaa, Jamaikan uskovat vetoavat teihin
saadakseen apua. Me tarvitsemme teidän avokätisiä lahjoituksianne, jotka kootaan
ensi sapattina, tukemaan työtä, ja mahdollistamaan evankeliumin eteenpäin viemisen
tällä saarella Herran hyväksi, muistaen Hänen lupauksensa: ”Autuaampi on antaa
kuin ottaa.” Apt. 20:35.
Odotamme teidän apuanne. Korvatkoon meidän rakastava Jumalamme teidän
anteliaat ponnistelunne satakertaisesti.
Vanhin George Gowie
Jamaikan kentän johtaja
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Tänään kootaan erikoissapattikolehti Jamaikalle
Sinun anteliaat lahjasi vaikuttaa kallisarvoisten sielujen elämään!
10
Sapattina 5. syyskuuta 2020

Selofhadin tyttäret ja iankaikkinen perintöosa
Sanan Selofhad juuri merkitsee yhdistynyttä
”Selofhadilla, Heferin pojalla, oli ainoastaan tyttäriä; näiden nimet olivat Mahla,
Noa, Hogla, Milka ja Tirsa.” 4. Moos. 26:33.
”Jumalan Israelia varten laatiman suunnitelman mukaan jokaisella perheellä oli oma
koti maalla sekä tarpeeksi maata maanviljelykseen. Siten he saivat varoja ja
kannustusta hyödylliseen, työteliääseen ja itsenäiseen elämään. Ihmiset eivät ole
kyenneet milloinkaan parantamaan tätä suunnitelmaa. Siitä, että maailma on sen
hylännyt, johtuu suurimmaksi osaksi kaikki se köyhyys ja kurjuus, joka nykyään
vallitsee.” KSL. s. 145.
1. Mikä oli yksi kuninkaallisista kaupungeista Israelissa? Kenen mukaan tämä
kaunis kaupunki oli nimetty?
1 Kun. 15:33 Aasan, Juudan kuninkaan, kolmantena hallitusvuotena tuli Baesa,
Ahian poika, koko Israelin kuninkaaksi Tirsassa, ja hän hallitsi kaksikymmentä neljä
vuotta.
Kork. v. 6:4 "Kaunis kuin Tirsa olet sinä, armaani, suloinen kuin Jerusalem,
peljättävä kuin sotajoukot.
4 Moos. 27:1 Niin astuivat esiin Selofhadin tyttäret - Selofhadin, Heeferin pojan,
Gileadin pojan, Maakirin pojan, Manassen pojan, tyttäret - jotka olivat Manassen,
Joosefin pojan, suvuista ja joiden nimet olivat Mahla, Nooga, Hogla, Milka ja Tirsa,
Vetoomus Jumalalle
2. Minkä pyynnön Selofhadin tyttäret esittivät Moosekselle ja ylimmäiselle
papille Elieserille? Kun ratkaistavana on seurakuntaan liittyvä asia, kenen
puoleen silloin tulee kääntyä?
4 Moos. 27:2-4 ja he asettuivat Mooseksen ja pappi Eleasarin ja päämiesten ja
kaiken kansan eteen ilmestysmajan ovelle ja sanoivat: "Meidän isämme kuoli
erämaassa, mutta hän ei ollut siinä joukossa, joka kävi kapinoimaan Herraa
vastaan, Koorahin joukossa, vaan hän kuoli oman syntinsä tähden, eikä hänellä ollut
poikia. Miksi häviäisi nyt meidän isämme nimi hänen sukunsa keskuudesta
sentähden, että hänellä ei ollut poikaa? Anna meille perintöosuus isämme veljien
keskuudessa."
1 Kor. 6:1, 2, 6 Kuinka rohkenee kukaan teistä, jolla on riita-asia toisen kanssa,
käydä oikeutta vääräin edessä? Miksei pyhien edessä? Vai ettekö tiedä, että pyhät
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tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa
ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? … Vaan veli käy oikeutta veljen kanssa,
vieläpä uskottomain edessä!
”Ne seurakunnan jäsenet, jotka vetoavat maallisiin tuomioistuimiin, osoittavat, että
he ovat valinneet maailman tuomarikseen, ja heidän nimensä on merkitty taivaassa
epäuskoisten joukkoon. Kuinka innokkaasti maailma tarttuukaan niiden lausuntoihin,
jotka pettävät pyhän luottamuksen! … Pyhät tulevat tuomitsemaan maailman. Ovatko
he sitten riippuvaisia maailmasta ja maailmallisista lakimiehistä selvittääkseen
asiansa? Jumala ei halua heidän vievän riita-asioitaan vihollisen ratkottaviksi.
Luottakaamme toinen toiseemme.” –Selected Messages, book 3, pp. 302, 303.
3. Kuka ratkaisi Selofhadin tyttärien asian, ja mitä Hän sanoi? Keillä siksi on
myös ikuinen perintöosa uudessa maassa 144 000:n joukossa?
4 Moos. 27:5-8 Ja Mooses saattoi heidän asiansa Herran eteen. Ja Herra puhui
Moosekselle sanoen: "Selofhadin tyttäret puhuvat oikein. Anna heille perintöosuus
heidän isänsä veljien keskuudessa ja siirrä heidän isänsä perintöosa heille. Ja puhu
israelilaisille sanoen: jos joku kuolee pojatonna, niin siirtäkää hänen perintöosansa
hänen tyttärellensä.
Gal. 3:28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole
miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
Ilm. 21:7 Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän
on oleva minun poikani.
”Tässä on ehdot, joiden mukaan jokainen sielu valitaan ikuiseen elämään. Sinun
kuuliaisuutesi Jumalan käskyille todistaa oikeutesi perintöosaan pyhien kanssa
valkeudessa. Jumala on määrännyt tietyn erinomaisuuden luonteessa; ja jokainen,
joka saavuttaa Kristuksen armon kautta Hänen vaatimansa tason, saa yltäkylläisen
pääsyn kirkkauden valtakuntaan. Kaikkien, jotka saavuttavat tämän mittapuun
mukaisen luonteen, tulee käyttää varoja, jotka Jumala on antanut
tähän
tarkoitukseen. Jos mielit periä levon, joka varmasti tulee Jumalan lapsille, sinun
täytyy tulla Jumalan työtoveriksi. Sinut on valittu kantamaan Kristuksen iestä –
kantamaan Hänen taakkaansa, korottamaan Hänen ristiänsä. Sinun tulee ahkeroida
tehdäksesi lujaksi kutsumuksesi ja valintasi. Tutki Raamattua, niin tulet
huomaamaan, että yksikään Aadamin poika tai tytär ei ole tullut valituksi
pelastukseen tottelemattomana Jumalan laille. Maailma mitätöi Jumalan lain; mutta
kristityt on valittu pyhitykseen kuuliaisuuden kautta totuudelle. Heidät on valittu
kantamaan ristiä, jos he haluavat kantaa kruunua.” –Fundamentals of Christian
Education, p. 12
4. Ketkä kuitenkaan eivät hyväksyneet perintöosaa, joka oli myönnetty
Selofhadin tyttärille? Miten he perustelivat sen?
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4 Moos. 36:1-3 Silloin Gileadin, Maakirin pojan, Manassen pojanpojan, suvun
perhekuntapäämiehet, jotka olivat Joosefin poikien sukua, astuivat esiin ja puhuivat
Moosekselle ja ruhtinaille, israelilaisten perhekunta-päämiehille, ja sanoivat:
"Herra käski herrani jakaa sen maan arvalla israelilaisille perintöosaksi, ja herrani
sai käskyn Herralta antaa Selofhadin, meidän veljemme, perintöosan hänen
tyttärillensä. Mutta jos he joutuvat vaimoiksi joillekin israelilaisten muiden heimojen
pojista, niin heidän perintöosansa siirtyy pois meidän isiemme perintöosasta ja
liitetään sen sukukunnan perintöosaan, johon he tulevat kuulumaan, mutta meidän
perintöosamme vähenee.
”Koko maa, sekä vallattu että vielä valtaamaton, oli jaettava heimojen kesken. Ja
kukin heimo sai tehtäväkseen oman perintöosansa lopullisen valtaamisen. Jos kansa
pysyisi kuuliaisena Jumalalle, hän karkottaisi viholliset heidän tieltään, ja hän lupasi
vielä lisätä heidän aluettaan, jos he pysyisivät hänen liitossaan. Maan jako suoritettiin
Joosuan, ylimmäisen papin Eleasarin ja heimojen päämiesten johdolla, ja kunkin
heimon alue ratkaistiin arvalla. Mooses itse oli määrännyt sen kokonaisalueen, josta
heimot saisivat arpaosansa valloitettuaan Kanaanin, sekä päämiehen kustakin
heimosta olemaan läsnä jakotilaisuudessa. Leevin heimo ei pyhäkön palvelukseen
vihittynä osallistunut tähän maanjakoon, mutta se sai perintöosakseen maan eri osista
neljäkymmentäkahdeksan kaupunkia.” PP. s. 492.
”Naabot piti viinitarhaansa hyvin arvokkaana, koska se oli kuulunut jo hänen isilleen,
eikä halunnut luopua siitä. 'Pois se', hän vastasi Ahabille, 'Herra varjelkoon minua
antamasta sinulle isieni perintöosaa.' Leeviläisen lain mukaan ei mitään maata saatu
vaihtaa tai myydä lopullisesti pois, vaan käsky kuului: 'Israelilaiset säilyttäkööt
kukin isiensä sukukunnan perintöosan' (4. Moos. 36:7).” PP. s. 141,142.
5. Mihin aikakauteen ne, jotka vastustivat Selofhadin tyttärille annettua
perintöosaa, erityisesti viittasivat? Milloin lopullinen hengellinen riemujuhla
koittaa?
4 Moos. 36:4 Ja kun israelilaisten riemuvuosi tulee, niin heidän perintöosansa
lisätään sen sukukunnan perintöosaan, johon he tulevat kuulumaan, mutta meidän
isiemme sukukunnan perintöosasta vähentyy heidän perintöosansa."
Dan. 7:27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan
Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja
kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset."
”Vaikka joku saattoikin joksikin aikaa luopua omaisuudestansa, ei hän kuitenkaan
voinut pysyvästi antaa pois lastensa perintöosaa. Jos hän kykeni lunastamaan maansa
takaisin, hän saattoi tehdä sen milloin tahansa. Velat annettiin anteeksi joka seitsemäs
vuosi, ja joka viidentenäkymmenentenä eli riemuvuotena palautettiin kaikki
maaomaisuus alkuperäisille omistajilleen.” KSL. s. 146.
”Mutta tunnusomaisinta riemuvuodelle oli, että kaikki maaomaisuus palautettiin
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silloin alkuperäisen omistajan perheelle. Jumalan erikoisohjeiden mukaan maa oli
jaettu arpomalla. Jaon tapahduttua ei kukaan saanut myydä tilaansa. Vasta köyhyyden
pakottamana hänen oli lupa myydä maansa, ja jos sen jälkeen hän tai joku hänen
sukulaisensa milloin tahansa halusi lunastaa sen, ei ostaja saanut kieltäytyä myymästä
sitä takaisin. Mutta vaikka sitä ei lunastettaisikaan, se palautuisi riemuvuotena
ensimmäiselle omistajalleen tai hänen perillisilleen. … Jumalan säätämien asetusten
tarkoituksena oli edistää yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta. Sapattivuoden ja
riemuvuoden säädökset saisivat suureksi osaksi palautumaan kohdalleen sen, mikä
kansakunnan yhteiskunnallisessa ja valtiollisessa taloudenhoidossa oli vuosien
varrella mennyt vinoon.” PP. s. 517,518.
6. Minkä ratkaisun ja käskyn Korkein antoi, niin että Selofhadin tyttäret
saattoivat pitää perintöoikeutensa? Kenen kanssa yksin olevan naisen tai
leskivaimon tulisi avioitua samalla perusteella, ettei menettäisi taivaallista
perintöosaansa?
4 Moos. 36:5-8 Silloin Mooses sääti israelilaisille Herran käskyn mukaan, sanoen:
"Joosefilaisten sukukunta puhuu oikein. Näin Herra säätää Selofhadin tyttäristä:
Menkööt he vaimoiksi kenelle tahtovat, kunhan vain menevät vaimoiksi johonkin
isänsä sukukunnan sukuun. Sillä älköön israelilaisilla perintöosa siirtykö
sukukunnasta toiseen, vaan israelilaiset säilyttäkööt kukin isiensä sukukunnan
perintöosan. Mutta jokainen tytär, joka saa perintöosan israelilaisten sukukunnissa,
menköön vaimoksi johonkin isänsä sukukunnan sukuun, että israelilaiset saisivat
periä kukin isiensä perintöosan
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.
”Apostoli Paavali julistaa, että Jumalan lasten on mahdotonta yhdistyä
maailmallisiin: 'Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi.' Tämä ei viittaa ainoastaan
avioliittoon; jokainen läheinen luottamussuhde ja yhtiökumppanuus niiden kanssa,
jotka eivät rakasta Jumalaa tai totuutta, on ansa.” –Testimonies for the
Church, vol. 5, p. 13.
”Yksi suurimmista vaaroista, joka saartaa Jumalan kansaa tänä päivänä, on seurustelu
jumalattomien kanssa; erityisesti, jos yhdistytään avioliitossa epäuskoisten kanssa.
Monien kohdalla rakkaus inhimilliseen jättää varjoonsa rakkauden jumalalliseen. He
ottavat ensimmäisen askeleen uskaltautuen olla tottelematta Jumalan selvää käskyä;
ja täydellinen lankeemus on liian usein seurauksena. Ihmiselle on aina osoittautunut
vaaralliseksi seurata omaa tahtoaan Jumalan vaatimusten sijaan. Kuitenkin on niin
vaikea läksy ihmisten oppia, että Jumala tarkoittaa, mitä Hän sanoo.
Säännönmukaisesti ne, jotka valitsevat ystävikseen ja kumppaneikseen ihmisiä, jotka
hylkäävät Kristuksen ja polkevat Jumalan lain, tulevat viime kädessä saman
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mielisiksi ja henkisiksi.” –Sons and Daughters of God, p. 165.
Iankaikkinen, taivaallinen perintöosa
7. Keiden kanssa Selofhadin tyttäret avioituivat, pitäen siten perintöosansa
Israelissa? Samoin, keiden sukulaiseksi Jeesus tuli, niin että he eivät menetä
perintöosaansa uudessa maassa?
4 Moos. 36:10-12 Niinkuin Herra Moosekselle käskyn antoi, niin Selofhadin tyttäret
tekivät. Ja Mahla, Tirsa, Hogla, Milka ja Nooga, Selofhadin tyttäret, menivät
vaimoiksi setiensä pojille. Joosefin pojan Manassen poikien sukuihin he menivät
vaimoiksi; ja niin heidän perintöosansa jäi heidän isänsä suvun sukukuntaan.
Hebr. 2:11, Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki
alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, kun hän sanoo: "Minä
julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä"; ja taas: "Minä
panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle
antanut!" 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,
”Vapahtajamme julistaa, että Hän toi taivaasta iankaikkisen elämän lahjana. Hänet
korotettiin Golgatan ristille, jotta Hän vetäisi kaikkia ihmisiä puoleensa. Kuinka
meidän sitten tulee kohdella Kristuksen hankkimaa perintöosaa? Meidän tulee
osoittaa heitä kohtaan lempeyttä, arvostusta, ystävällisyyttä, myötätuntoa ja
rakkautta. Sitten me voimme tehdä työtä auttaaksemme ja siunataksemme toinen
toistamme.” –Sons and Daughters of God, p. 229.
Lisätutkisteluksi – riemujuhla
”Jokainen uhri kuvasi Kristuksen kuolemaa. Jokaisen suitsutuspilven mukana Hänen
vanhurskautensa kohosi korkeuteen. Jokainen juhlatorvi kaiutti Hänen nimeään.
Hänen kirkkautensa asui kaikkeinpyhimmän pelottavassa salaperäisyydessä.” AT. s.
192.
”Sitten alkoi riemuvuosi, jolloin maa saisi levätä. Näin hurskaan orjan nousevan
riemullisena ja voitokkaana ravistaen sitovat kahleensa, samalla kuin hänen
jumalaton isäntänsä joutui hämmennyksen valtaan tietämättä mitä tehdä; sillä
jumalattomat eivät saattaneet ymmärtää Jumalan äänen sanoja.” HK. s. 40.
***
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11
Sapattina 12. syyskuuta 2020

Raahab ja Jerikon ja Babylonin kukistuminen
Raahab merkitsee tilavaa, laajaa ja turhamaista.
”Koska portto Rahab uskoi, hän välttyi kuolemasta yhdessä niskoittelijoiden kanssa,
sillä hän oli ottanut tiedustelijat ystävinä vastaan.” Hebr. 11:31.
”Muutaman mailin päässä [Jordan] joen takana, juuri vastapäätä paikkaa, jonne
israelilaiset olivat leiriytyneet, oli iso ja vahvasti linnoitettu Jerikon kaupunki. Tämä
kaupunki oli käytännöllisesti katsoen avain koko maahan, ja se oli huomattavana
esteenä Israelin menestykselle. Joosua lähetti siksi kaksi nuorukaista vakoilemaan
kaupunkiaja selvittämään asioita sen väestöstä, varakkuudesta ja linnoitusten
vahvuudesta. Kaupungin asukkaat, pelokkaina ja epäluuloisina, olivat jatkuvassa
hälytystilassa, ja sanansaattajat olivat suuressa vaarassa. Mutta Raahab, jerikolainen
nainen, otti heidät suojiinsa oman henkensä uhalla. Palkkiona hänen
ystävällisyydestään he antoivat hänelle lupauksen suojeluksesta, kun kaupunki
vallattaisiin.” –Daughters of God, p. 35.
Kertomukset kahdesta portosta – Raahabista ja Babylonista
1. Missä Raahab mainitaan nimeltä Uudessa Testamentissa? Millainen oli
hänen mennyt elämäntyylinsä?
Matt. 1:1, 5 Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja…
Salmonille syntyi Booas Raahabista, Booalle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi
Iisai;
Hebr. 11:31 Uskon kautta pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä
uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa.
Jaak. 2:25 Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän
otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois?
”Niinpä jumalattomassa Jerikossa muuan pakanavaimo julisti: »Herra, teidän
Jumalanne, on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä» (Joos. 2:11). Hän
oli siis oppinut tuntemaan Herran, ja se koitui hänelle pelastukseksi. »Uskon kautta
pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa» (Hebr.
11: 31). Eikä hänen kääntymyksensä ollut mikään yksinäinen Jumalan armon osoitus
niitä epäjumalanpalvelijoita kohtaan, jotka tunnustivat hänen jumalallisen
arvovaltansa. Niinpä eräs sen maan väestöryhmä — gibeonilaiset — luopui
pakanuudestaan ja liittyi Israeliin päästen näin osallistumaan liiton siunauksista.”
PK. s. 256.
2. Missä Raahab asui? Mitä hän julisti uskoonsa liittyen?
Joos. 2:1 Niin Joosua, Nuunin poika, lähetti salaa Sittimistä kaksi vakoojaa, sanoen:
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"Menkää, katselkaa maata ja Jerikoa." Ja he menivät ja tulivat Raahab nimisen
porton taloon ja laskeutuivat siellä levolle.
Joos. 2:10, 11 Sillä me olemme kuulleet, kuinka Herra kuivasi Kaislameren vedet
teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä, ja mitä te teitte niille kahdelle amorilaisten
kuninkaalle tuolla puolella Jordanin, Siihonille ja Oogille, jotka te vihitte tuhon
omiksi. Kun me sen kuulimme, raukesi meidän sydämemme, eikä kenessäkään ole
enää rohkeutta asettua teitä vastaan; sillä Herra, teidän Jumalanne, on Jumala
ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä.
”Jeriko oli kaupunki, joka oli omistautunut ylenpalttiselle epäjumalanpalvelukselle.
Asukkaat olivat hyvin vauraita. Kaikki rikkaudet, joita Jumala oli heille antanut, he
käyttivät lahjoihin jumalilleen. Kultaa ja hopeaa oli runsaasti.
He olivat
turmeltuneita ja Jumalaa pilkkaavia, kuten ihmiset ennen vedenpaisumusta. He
loukkasivat ja ärsyttivät taivaan Jumalaa pahoilla teoillaan. Jumalan tuomiot syttyivät
Jerikoa vastaan. Se oli linnoitus. Mutta Herran joukkojen Johtaja tuli itse taivaasta
johtamaan taivaan joukkoja hyökkäykseen kaupunkia vastaan. Jumalan enkelit
tarttuivat massiivisiin muureihin ja hajottivat ne maahan. Jumala oli sanonut, että
Jerikon kaupunki tulisi kirotuksi, ja että kaikki, paitsi Raahab ja hänen
perhekuntansa, tuhoutuisivat. Heidät pelastettaisiin sen suosion tähden, jota Raahab
osoitti Herran sanansaattajille.” –Daughters of God, p. 36.
”Jerikon väen täydellinen tuhoaminen oli vain niiden käskyjen täyttämistä, jotka
Mooseksen välityksellä oli aikaisemmin annettu Kanaanin asukkaista: »Kun sinä
voitat ne, niin vihi heidät tuhon omiksi» (5 Moos. 7: 2). »Näiden kansojen
kaupungeissa älä jätä ainoatakaan henkeä eloon» (5 Moos. 20:16). Monista nämä
käskyt näyttävät sen rakastavan ja armollisen mielenlaadun vastaisilta, jota
tähdennetään toisaalla Raamatussa, mutta ne olivat todella rajattoman viisauden ja
hyvyyden sanelemia.... Kanaanilaiset olivat vajonneet mitä saastaisimpaan ja
turmelevimpaan pakanuuteen, ja maa oli välttämättä saatava puhdistetuksi sellaisesta,
mikä varmasti estäisi Jumalaa toteuttamasta armotarkoituksiaan.” PP. s. 473.
3. Kenen tähden Raahab vaaransi oman henkensä? Mitä kuvataan pellavalla,
minkä alle hän kätki nämä kaksi sanansaattajaa?
Joos. 2:4, ensim. osa, 6 4. Mutta vaimo otti molemmat miehet, piilotti heidät ja
sanoi:… Mutta hän oli vienyt heidät katolle ja kätkenyt heidät pellavanvarsien alle,
joita oli asetellut katolle.
Ilm. 19:8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se
liina on pyhien vanhurskautus."
”Vertauksen häävaatteilla kuvataan sitä puhdasta, tahratonta luonnetta, joka
Kristuksen tosi seuraajilla tulee olemaan. Se annetaan seurakunnalle, joka saa
»pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen», eikä siinä ole »tahraa eikä
ryppyä eikä mitään muuta sellaista». Tämä liinavaate, sanoo Raamattu, »on pyhien
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vanhurskautus» (Ilm. 19:8; Ef. 5:27). Se on Kristuksen vanhurskaus, hänen oma
tahraton luonteensa, joka uskon kautta annetaan kaikille, jotka ottavat hänet vastaan
omaksi henkilö-kohtaiseksi Vapahtajakseen. ” KV. s. 229,230.
4. Vertaile Jerikon hävitystä lopun aikana tapahtuvaan hengelliseen
lankeemukseen. Mikä on taivaan käsky niille, jotka asuvat tuossa
turmeltuneessa kaupungissa?
Ilm. 14:8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se
suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat."
Ilm. 18:2, 4 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on
suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien
tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi… Ja minä kuulin
toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi
hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
2 Kor. 6:17, 18 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä,
sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen
teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra,
Kaikkivaltias."
”Kaikki kaupungin [Jerikon] asukkaat, sekä kaikki elävät olennot, joita siellä oli,
surmattiin miekalla. 'He olivat julistaneet Herralle kuuluvaksi uhriksi kaiken, mitä
kaupungissa oli, ja niin he surmasivat miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, härät,
lampaat, vuohet ja aasit.' Vain uskollinen Raahab ja hänen perhekuntansa säästettiin
vakoojien lupauksen mukaan. Itse kaupunki poltettiin.” –Daughters of God, p. 36.
”Sana »Babylon» johtuu sanasta »Baabel», joka merkitsee sekaannusta. Raamatussa
se tarkoittaa väärän tai turmeltuneen uskonnon eri muotoja. Ilmestyskirjan 17.
luvussa Babylon esitetään naisena, jolla vertauskuvalla Raamatussa esitetään
seurakuntaa, niin että siveellinen nainen kuvaa puhdasta seurakuntaa ja turmeltunut
nainen langennutta seurakuntaa.” ST. s. 385.
Symboliikka Kristuksesta
5. Mitä Raahabin täytyi tehdä pelastaakseen omansa ja rakkaittensa hengen?
Mitä punainen nauha hänen ikkunassaan kuvasi?
Joos. 2:17-21 Niin miehet sanoivat hänelle: "Me olemme vapaat siitä valasta, jonka
meillä vannotit, jollet sinä, kun me tulemme tähän maahan, sido tätä punaista
nauhaa siihen ikkunaan, josta laskit meidät alas, ja kokoa isääsi, äitiäsi, veljiäsi ja
isäsi koko perhettä luoksesi taloon. Ja kuka vain menee talosi ovesta ulos, sen veri
tulkoon hänen oman päänsä päälle, ja me olemme vastuusta vapaat; mutta kuka vain
on sinun kanssasi talossa, sen veri tulkoon meidän päämme päälle, jos kenen käsi
sattuu häneen. Mutta jos sinä ilmaiset tämän meidän asiamme, niin me olemme
vapaat valasta, jonka meillä vannotit." Ja hän sanoi: "Olkoon, niinkuin sanotte", ja
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päästi heidät menemään, ja he lähtivät. Ja hän sitoi sen punaisen nauhan ikkunaan.
Jes. 63:1-3 Kuka tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo
puvultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa? "Minä, joka puhun
vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan." Miksi on punaa sinun puvussasi,
miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? "Kuurnan minä poljin, minä
yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani; minä poljin heidät
vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni,
ja minä tahrasin koko pukuni.
Ilm. 19:13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan,
on Jumalan Sana.
”Huomasin heidän vaatteittensa punaiset reunukset. Heidän kruununsa olivat
erinomaisen loistavat ja heidän pukunsa olivat puhtaan valkoiset. Tervehdittyämme
heitä kysyin Jeesukselta, keitä nämä olivat. Jeesus sanoi heidän olevan hänen
tähtensä tapettuja marttyyrejä.” HK. s. 22.
6. Minkä suunnitelman Raahab keksi pelastaakseen nuo kaksi sanansaattajaa?
Ketkä laativat samanlaisen pakenemissuunnitelman vuosisatoja myöhemmin
Damaskossa?
Joos. 2:15 Ja hän laski heidät köydellä alas ikkunasta, sillä hänen talonsa oli kiinni
kaupungin muurissa, niin että hän asui muurissa kiinni.
Joos. 6:25 Mutta kaupungin ja kaikki, mitä siinä oli, he polttivat tulella; ainoastaan
hopean, kullan sekä vaski- ja rautakalut he panivat Herran huoneen aartehistoon.
Apt. 9:23-25 Ja pitkän ajan kuluttua juutalaiset pitivät keskenään neuvoa
tappaaksensa hänet. Mutta heidän salahankkeensa tuli Sauluksen tietoon. Ja he
vartioivat porttejakin yöt päivät, saadakseen hänet tapetuksi. Mutta hänen
opetuslapsensa ottivat hänet yöllä, päästivät hänet muurin aukosta ja laskivat alas
vasussa.
”Paavali palasi nyt Damaskoon ja saarnasi pelkäämättä Jeesuksen nimessä.
Juutalaiset eivät voineet vastustaa hänen väitteittensä viisautta, ja sen tähden he
neuvottelivat keskenään vaientaakseen hänen äänensä väkivalloin — ainoa
neuvottelu, minkä he pitivät menetetyn asiansa hyväksi. He päättivät salamurhata
hänet. Mutta apostoli sai tiedon heidän aikomuksistaan. Kaupungin portteja
vartioitiin tarkoin yötä päivää hänen pakoon pääsynsä estämiseksi. Opetuslasten
levottomuus johti heidät kääntymään rukouksessa Jumalan puoleen. He nukkuivat
vain vähän koettaessaan keksiä keinoja valitun apostolin pakoon pääsemiseksi.
Lopulta he laativat suunnitelman, jonka mukaan he eräänä yönä laskivat hänet
korissa alas ikkunasta muurin ylitse. Näin yksinkertaisella tavalla Paavali pakeni
Damaskosta.” LH. s. 215.
7. Ketä Raahab kuvasi, kun hän toimi välittäjänä perheensä hyväksi ja suojeli
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heprealaisia vakoilijoita? Minkä suuren tehtävän Jumala on antanut
kansalleen tänä päivänä, samanlaisen, kuin Raahabilla oli suoritettavanaan?
Hebr. 7:24, 25 mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy
iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen
kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän
puolestansa.
Joos. 6:23, 25 Silloin ne nuoret miehet, jotka olivat olleet vakoilemassa, menivät ja
toivat ulos Raahabin sekä hänen isänsä, äitinsä, veljensä ja kaikki hänen omaisensa;
kaikki hänen sukulaisensa he toivat ulos ja jättivät heidät Israelin leirin
ulkopuolelle… Mutta portto Raahabin sekä hänen isänsä perheen ja kaikki hänen
omaisensa Joosua jätti henkiin; ja hän jäi asumaan Israelin keskuuteen, aina tähän
päivään asti, koska hän oli piilottanut ne tiedustelijat, jotka Joosua oli lähettänyt
vakoilemaan Jerikoa.
Mark. 5:19 Mutta hän ei sitä sallinut, vaan sanoi hänelle: "Mene kotiisi omaistesi
luo ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hän on
sinua armahtanut."
”Vanhemmat, antakaa lapsillenne käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, ohjeita,
joita on Jumalan pyhässä sanassa. Tähän työhön olette sitoutuneet kasteessa. Älkää
antako minkään maailmallisen estää tekemästä tätä työtä. Tehkää kaikki voitavanne
pelastaaksenne lastenne sielun, ovat he sitten luu teidän luistanne ja liha teidän
lihastanne, tai sitten tulleet adoption kautta.” –The Great Controversy, p. 510. (?)
”Ottakoon jokainen tarkasti vaarin itsestänsä ja koettakoon pelastaa perheensä.
Vyöttäytyköön Herran työhön. Jumala ilmaisee kohta kohdalta, mitä pitää tehdä
seuraavaksi.” –Country Living, p. 6.
***
12
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Debora ja Harmagedon
Debora merkitsee mehiläistä tai siistiä
”Suojattoman maan asukkaita ei näkynyt missään, kyliä ei enää ollut Israelissa.
Silloin nousit sinä, Debora, astuit esiin, Israelin äiti.” Tuom. 5:7.
”Profeetta Debora hallitsi Israelia Jabinin, kanaanilaisen kuninkaan hallitusaikana.
Jabin oli hyvin julma Israelin lapsille. Elämä kylissä oli ankaraa. Kansaa ryösteltiin,
ja ihmiset pakenivat linnoitettuihin kaupunkeihin hakemaan turvaa. Silloin Herra
herätti Deboran, joka oli kuin rakastava äiti Israelille. Jumala lähetti hänen kauttaa
sanoman Baarakille, että hänen tulisi valmistautua kohtaamaan Siisera, Jabinin
sotapäällikkö taistelussa. Baarak kieltäytyi menemästä, ellei Debora menisi hänen
kanssaan. Hän suostui, mutta varoitti Baarakia, että koska hänellä oli niin vähän
uskoa Herran sanoihin, kunnia Siiseran tappamisesta tulisi naiselle, ei Baarakille.” –
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Daughters of God, p. 36
1. Kuka oli Debora? Kuka oli hänen työtoverinsa?
Tuom. 4:4, 6 Mutta Debora, naisprofeetta, Lappidotin vaimo, oli siihen aikaan
tuomarina Israelissa… Hän lähetti kutsumaan Baarakin, Abinoamin pojan, Naftalin
Kedeksestä, ja hän sanoi hänelle: "Näin käskee Herra, Israelin Jumala: Lähde ja
mene Taaborin vuorelle ja ota mukaasi kymmenentuhatta miestä naftalilaisia ja
sebulonilaisia.
”Kaksikymmentä vuotta israelilaiset huokasivat sortajan ikeen alla; Sitten he
kääntyivät pois epäjumalanpalvonnasta, ja nöyrtyen ja katuen huusivat Herran
puoleen vapautusta. He eivät huutaneet turhaan. Israelissa asui nainen, joka oli
tunnettu hurskaudestaan, ja Hänen kauttaan Herra päätti vapauttaa kansansa. Hänen
nimensä oli Debora. Hänet tunnettiin profeettana, ja koska siellä ei ollut
rauhantuomareita, kansa etsi häneltä neuvoa ja oikeutta. Herra kertoi Deboralle
tarkoituksensa tuhota Israelin viholliset, ja pyysi häntä etsimään Baarakin Naftalin
suvusta ja antamaan hänelle tiedoksi Deboralle annetut ohjeet. Hän kutsutti Baarakin
luokseen ja käski häntä kokoamaan kymmenen tuhatta miestä Naftalin ja Sebulonin
sukukunnista ja lähtemään sotaan kuningas Jabinin joukkoja vastaan.” –Daughters
of God, p. 37.
2. Mitä puuta voidaan verrata Deboran palmupuuhun? Mitä tapahtuu ennen
Harmagedonin taistelua?
Gal. 6:14 Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu
minulle, ja minä maailmalle!
Tuom. 4:5 Hänen oli tapana istua Deboran-palmun alla, Raaman ja Beetelin välillä,
Efraimin vuoristossa, ja israelilaiset menivät hänen luoksensa oikeutta saamaan.
Ilm. 14:7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle
kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt
taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet."
”Tutkiva tuomio ja syntien poistaminen saatetaan päätökseen ennen Herran toista
tulemista. Koska kuolleet tuomitaan sen mukaan, mitä kirjoihin on kirjoitettu, on
mahdotonta, että ihmisten synnit poistettaisiin ennen sen oikeudenkäynnin
päättymistä, missä heidän asiansa tutkitaan. Apostoli Pietari sanoo, että uskovien
synnit pyyhitään pois, »että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän
lähettäisi. . . Kristuksen Jeesuksen.» Apt. 3: 19, 20. Kun tutkiva tuomio on päättynyt,
tulee Kristus, ja hänen palkkansa on hänen mukanaan, antaakseen kullekin hänen
tekojensa mukaan.” ST. s. 478.
”Maan ruhtinaat ja vallat ovat katkerassa kapinassa taivaan Jumalaa vastaan.He ovat
täynnä vihaa kaikkia niitä kohtaan, jotka palvelevat Häntä, ja pian, hyvin pian,
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käydään viimeinen suuri taistelu hyvän ja pahan välillä. Maa on taistelutantereena;
viimeisen taistelun ja lopullisen voiton näyttämönä. Täällä, missä Saatana niin kauan
on johtanut ihmisiä Jumalaa vastaan, kapina kukistetaan ikuisiksi ajoiksi.” –Christ
Triumphant, p. 369.
3. Ketä vastaan Debora ja israelilaiset taistelivat? Ketä Israelin viholliset
kuvaavat?
Tuom. 4:2, 7 Silloin Herra myi heidät Jaabinin, Kanaanin kuninkaan, käsiin, joka
hallitsi Haasorissa. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui HarosetGoojimissa… Ja minä tuon sinun luoksesi Kiisonin purolle Siiseran, Jaabinin
sotapäällikön, sotavaunuineen ja laumoineen ja annan hänet sinun käsiisi."
Ilm. 19:19, 20 Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa
kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa
vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli
tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja
ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen
järveen, joka tulikiveä palaa.
”Meillä on kauhea taistelu edessämme. Me lähestymme kaikkivaltiaan Jumalan
suuren päivän taistelua. Se, mikä on ollut sidottuna, päästetään irti. Armon enkeli
avaa siipensä ja valmistautuu astumaan alas kultaiselta valtaistuimelta ja jättämään
maailman Saatanan hallintaan, kuninkaan, jonka he ovat valinneet, murhaajan ja
hävittäjän alusta asti.” –Christ Triumphant, p. 369.
Yhtäläisyyksiä kahdessa sodassa
4. Missä taistelu käytiin Deboran aikaan? Missä viimeinen taistelu käydään
ennen Kristuksen tulemusta?
Tuom. 4:12-14 Kun Siiseralle ilmoitettiin, että Baarak, Abinoamin poika, oli noussut
Taaborin vuorelle, niin Siisera kutsui koolle kaikki sotavaununsa, yhdeksätsadat
raudoitetut sotavaunut, ja kaiken väen, mikä hänellä oli, Haroset-Goojimista
Kiisonin purolle. Silloin Debora sanoi Baarakille: "Nouse, sillä tämä on se päivä,
jona Herra antaa Siiseran sinun käsiisi; onhan Herra lähtenyt sinun edelläsi." Niin
Baarak laskeutui Taaborin vuorelta, ja kymmenentuhatta miestä hänen jäljessään.
Tuom. 5:19 Kuninkaat tulivat ja taistelivat, silloin taistelivat Kanaanin kuninkaat
Taanakissa, Megiddon vesien varsilla; mutta hopeata he eivät saaneet saaliiksensa.
Ilm. 16:16 Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on
Harmagedon.
Jooel 3:12 Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä
siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita.
”Baarak johti kymmentuhatpäistä armeijaa ja marssi Taaborin vuorelle, kuten Herra
oli käskenyt. Siisera kokosi heti valtaisan, hyvin varustetun armeijan, toivoen
Sapattikoululäksyt

55

3. neljännes 2020

piirittävänsä heprealaiset ja saavansa heistä helpon saaliin. Israelilaiset ... katsoivat
kauhulla valtavaa armeijaa, joka levittäytyi heidän alapuoliselle tasangolle kaikkine
sotavarustuksineen. … Pitkät viikatteenomaiset terät oli kiinnitetty vaunujen
akseleihin, niin että niillä ajettaessa vihollisen rivien sekaan, niiden edessä kaatuisi
vihollisia kuin vehnää sirpillä.” –Reflecting Christ, p. 329.
”Neljä mahtavaa enkeliä pidättää tämän maan valtoja, kunnes sinetti on painettu
Jumalan palvelijoiden otsiin. Maan kansat ovat innokkaita sotimaan, mutta enkelit
hillitsevät niitä. Kun tämä pidättävä vaikutus poistuu, tulee ahdistuksen aika.
Sodankäyntiin keksitään tappavia varusteita. Aluksia elävine lasteineen hautautuu
syvyyksiin. Kaikki, joilla ei ole totuuden henkeä, liittyvät saatanalliseen toimintaan,
mutta heitä hillitään, kunnes tulee aika käydä suuri Harmagedonin taistelu.” –Last
Day Events, p. 238.
5. Mitkä olivat Jumalan aseet sodassa Siiseraa vastaan? Mikä on yhtenä
Jumalan varustuksena viimeisessä maailman sodassa?
Tuom. 5:20, 21 Tähdet taivaalta kävivät sotaa, radoiltaan ne sotivat Siiseraa
vastaan. Kiisonin puro tempasi heidät mukaansa, taistelujen puro, Kiisonin puro.
Astu esiin, minun sieluni, voimallisesti!
Ilm. 16:21 Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja
ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen
suuri.
Job 38:22, 23 Oletko käynyt lumen varastohuoneissa, ja oletko nähnyt rakeiden
varastot, jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi, sodan ja taistelun päiväksi?
”Isralelilaiset olivat pystyttäneet hyvän tukikohdan vuorille odottaakseen siellä
suotuisaa tilaisuutta hyökätä. Vakuuttuneina Deboran rohkaisusta, että voiton päivä
oli koittanut, Baarak johti armeijansa alas avoimelle tasangolle, ja uskaliaasti he
hyökkäsivät vihollisen kimppuun. Taistelun Jumala soti Israelin puolesta, eikä
sotataidot eikä ylivoima lukumäärässä ja varusteissa voinut vastustaa heitä. Siiseran
joukot olivat paiikin lamauttamat; kauhuissaan he katsoivat vain, miten voisivat
paeta. Suuri määrä tapettiin, ja tunkeutujien armeijan mahti tuhottiin kertakaikkisesti.
Israelilaiset toimivat rohkeasti ja ripeästi; mutta vain Jumala saattoi lyödä vihollisen,
ja voitto voitiin lukea vain Hänen ansiokseen.” –Daughters of God, p. 38.
6. Kun Harmagedon on niin fyysinen kuine hengellinen sota, mikä on tarpeen
tänä päivänä? Missä ihmisjoukot ovat, niinkuin muinoinkin olivat?
Tuom. 5:12, 15 Heräjä, heräjä, Debora! Heräjä, heräjä, laula laulu! Nouse, Baarak!
Ota vankeja saaliiksesi, sinä Abinoamin poika! … Ja Isaskarin ruhtinaat tulivat
Deboran kanssa, ja niinkuin Baarak, niin Isaskar: hän kiiti tasangolle hänen
jäljessänsä. Ruubenin suvuissa oli suuria neuvotteluja.
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Jooel 3:14 Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on
Herran päivä ratkaisulaaksossa.
”Koko maailman täytyy valita puolensa tässä kysymyksessä. Harmagedonin taistelu
tulee. Ja se päivä älköön kohdatko yhtäkään meistä nukkuvana. Meidän täytyy olla
täysin hereillä, ja meillä täytyy olla öljyä lampuissamme, niinkuin viisailla neitsyillä
oli. Pyhän Hengen voiman täytyy olla meidän päällämme, ja Herran sotajoukon
Päämies on etummaisena johtamassa enkelijoukkoa taistelussa.” –Last Day Events,
p. 250.
Kaksi samankaltaista laulua
7. Ketkä Debora ja ja armeijan johtaja kirosivat laulussaan ja miksi? Mitä
samankaltaista laulua Jehovan siunatut laulavat ajan lopussa?
Tuom. 5:23 Kirotkaa Meeros, sanoo Herran enkeli, kiroamalla kirotkaa sen asukkaat,
koska eivät tulleet Herran avuksi, Herran avuksi sankarien joukkoon.
Ilm. 15:3, 4 Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä,
sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias;
vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi,
Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat
tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."
”Debora ylisti Israelin voittoa mitä ylevimmässä ja tunteellisimmassa laulussa. Hän
antoi Jumalalle kaiken kunnian heidän vapautuksestaan, ja pyysi kansaa ylistämään
Häntä Hänen ihmeellisistä teoistaan. Hän kutsui ympäröivien kansojen kuninkaat ja
ruhtinaat kuulemaan, mitä Jumala oli tehnyt Israelin hyväksi, ja varoittaakseen, ettei
kukaan aiheuttaisi heille hankaluuksia. Hän osoitti, että kunnia ja voima kuuluu
Jumalalle eikä ihmisille eikä epäjumalille. Hän kuvaili jumalallisen voiman ilmauksia
Siinailla. Hän esitti Israelille heidän avuttoman ja ahdistetun tilansa vihollistensa
sortamina, ja kertoi hehkuvalla kielellä heidän vapautuksensa historiasta.” –
Daughters of God, p. 38.
Lisätutkisteluksi
”Seuraavat rivit kuvaavat kristityn sodankäyntiä: Ajattelin, että kristityn reitti
taivaaseen olisi kirkas kuin kesäinen päivä ja iloinen kuin aamu. Sinä näytit minulle
polun; se oli pimeä ja rosoinen, karkeiden kivien ja orjantappuroiden peittämä; minä
uneksin taivaallisesta palkinnosta ja maineesta; kysyin palmunoksaa, viittaa ja
kruunua; minä kysyin, ja sinä näytit minulle ristin ja haudan.” –Testimonies for the
Church, vol. 8, p. 212.
***
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Viisas nainen ja vanhan ihmisen kuolema
”Minä havaitsin, että viisaudelle, suurellekin, saattoi käydä näin auringon alla: Oli
pieni kaupunki, jossa oli vähän asukkaita. Sitä vastaan hyökkäsi mahtava kuningas.
Hän saartoi kaupungin ja pystytti suuria piirityslaitteita sen ympärille. Kaupungissa
asui köyhä mutta viisas mies. Hän olisi voinut pelastaa kaupungin viisaudellaan,
mutta kukaan ei tullut ajatelleeksi sitä köyhää miestä. Niinpä minä sanon: Viisaus on
parempi kuin voima, mutta köyhän viisautta vähätellään eikä hänen sanojaan
kuunnella ” Saarn. 9:13-16.
”Viisas mies sanoo: 'Sävyisyys on sankaruutta arvokkaampi, maltti enemmän kuin
kaupungin valtaus.' Mies tai nainen, joka säilyttää mielenmalttinsa kiusattuna ja
nielee kiihkonsa, on Jumalan ja enkelien silmissä korkeampi kuin maineikkain
kenraali, joka on johtanut armeijansa taisteluun ja voittoon. Kuuluisa hallitsija sanoi
kuolinvuoteellaan: 'Kaikista valloituksistani on yksi ainoa, joka antaa minulle nyt
lohtua, ja se on voitto omasta myrskyisästä luonteenlaadustani.' Alexanteri ja Caesar
pitivät helpompana alistaa maailma kuin itsensä. Valloitettuaan kansan toisensa
jälkeen, he kaatuivat, toinen hillittömyyteen, toinen hulluun kunnianhimoon.'” –The
Great Controversy, p. 95. (?)
Viisaus etsii rauhaa
1. Kuka asui Abel-Bet-Maakassa? Kenen kanssa hän halusi puhua?
2 Sam. 20:16, 17 Silloin huusi viisas vaimo kaupungista: "Kuulkaa! Kuulkaa!
Sanokaa Jooabille, että hän tulee tänne lähelle puhutellakseni häntä." Ja kun tämä
tuli häntä lähelle, sanoi vaimo: "Oletko Jooab?" Hän vastasi: "Olen." Vaimo sanoi
hänelle: "Kuule palvelijattaresi sanoja." Hän vastasi: "Minä kuulen."
”Olet juuri kasvamassa naiseuteen, ja jos etsit Kristuksen armoa, jos seuraat polkua,
jota Jeesus johdatta, sinä kasvat enemmän ja enemmän todelliseksi naiseksi. Sinä
kasvat armossa, tulet viisaammaksi kokemuksen kautta, ja kun etenet valosta
suurempaan valoon, tulet onnellisemmaksi. Muista, että elämäsi kuuluu Jeesukselle,
etkä saa elää vain itseäsi varten. Karta halveksijoiden seuraa. Karta sitä, joka rakastaa
joutilaisuutta; karta sitä, joka pilkkaa pyhiä asioita. Karta sitä, joka käyttää rienaavaa
kieltä tai on riippuvainen vaikka vain yhdestä lasillisesta alkoholia. Älä kuuntele
sellaisen miehen ehdotuksia, joka ei ymmärrä vastuutaan Jumalaa kohtaan. Puhdas
totuus, joka pyhittää sielun, antaa sinulle rohkeutta irrottautua miellyttävimmästäkin
tuttavasta, joka ei rakasta ja pelkää Jumalaa, eikä tiedä mitään oikean vanhurskauden
periaatteista. Me voimme sietää ystävän heikkouksia, joita hänellä on
tietämättömyydestä johtuen, mutta emme hänen paheitaan.” –Letters to
Young Lovers, p. 26.
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2. Millainen sanonta oli muinaisessa Israelissa, kun jollakulla oli epäilyksiä ja
kysymyksiä? Mistä meidän tulee samoin etsiä vastauksia kysymyksiimme?
2 Sam. 20:18 Silloin vaimo sanoi: "Muinoin oli tapana sanoa: 'On kysyttävä neuvoa
Aabelista', ja niin tuli valmista.
Room. 1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja
jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta
asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
Jes. 34:16 Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei
yksikään toistansa kaipaava. - "Sillä minun suuni on niin käskenyt." - Hänen
henkensä on ne yhteen koonnut.
”Aadam ja Eeva saivat vastaanottaa tietoa olemalla välittömässä yhteydessä Jumalan
kanssa. He oppivat tuntemaan Jumalaa myös hänen tekojensa välityksellä. Kaikki
luotu oli alkuperäisessä täydellisyydessään Jumalan ajatuksen ilmausta. Aadam ja
Eeva näkivät luonnon olevan täynnä jumalallista viisautta.” EK. s. 17.
”Kun mieli asetetaan tutkimaan Raamattua, jotta sieltä löytyisi tietoa, ajattelukyky
paranee. Raamattua tutkistellessa mieli laajenee ja tasapainottuu enemmän kuin
opiskeltaessa muita asioita kirjoista, joilla ei ole yhteyttä Raamattuun. Mikään tieto ei
ole niin pitävää, niin johdonmukaista ja kauaskantoista, kuin se, mikä saadaan
Jumalan sanaa tutkistelemalla. Se on kaiken todellisen tiedon perusta. Raamattu on
kuin lähde. Mitä enemmän katsot siihen, sen syvemmältä se näyttää. Pyhän historian
suurilla totuuksilla on ihmeellinen voima ja kauneus, ja ne ovat yhtä kauaskantoisia
kuin iankaikkisuus. Mikään tiede ei ole samanarvoista kuin tiede, joka ilmaisee
Jumalan luonteen.” –Fundamentals of Christian Education, p. 393.
3. Vaikka Daavid ja Joab olivat sotureita ja joskus uskottomia, mitä tuo viisas
nainen sanoi itsestään? Kuka on hänen kaltaisensa?
2 Sam. 20:19 Minä olen rauhallisimpia ja uskollisimpia Israelissa, ja sinä koetat
ottaa hengen kaupungilta, joka on äiti Israelissa. Miksi sinä tahdot hävittää Herran
perintöosan?"
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.
Matt. 5:9 Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi
kutsuttaman.
”Kaikkien, jotka haluavat hankkia tietoa, tulisi tähdätä korkeimpaan kehitykseen.
Edistykööt niin nopeasti ja pitkälle kuin mahdollista; olkoon heidän
opiskelukenttänsä niin laaja, kuin mihin heidän voimansa riittävät, tehden Jumalan
viisaudekseen, tarrautuen Häneen, joka on ääretön viisaudessa, joka voi paljastaa
aikakausia piilossa olleet salaisuudet, joka voi ratkaista vaikeimmatkin ongelmat
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mielelle, joka uskoo Häneen, jolla yksin on kuolemattomuus ja joka asuu
valkeudessa, jonne yksikään ihminen ei voi mennä. Elävä Kristuksen todistaja, joka
oppii tuntemaan Herran, tietää, että Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko.
'Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.' Gal. 6:7. Rehellisyydellä ja
ahkeruudella, pitäen ruumiistaan huolta, käyttäen kaikkea mielen voimaa tiedon ja
viisauden hankkimiseksi hengellisissä asioissa, jokainen sielu voi olla täydellinen
Kristuksessa, joka on täydellinen esikuva täydellisestä ihmisestä.”
–Mind,
Character, and Personality, vol. 1, p. 193.
Kapina ja vanha ihminen
4. Mihin sopimukseen viisas nainen ja Joab pääsivät? Ketä kapinallinen Seba,
Bikrin poika, kuvaa?
2 Sam. 20:20, 21 Jooab vastasi ja sanoi: "Pois se, pois se! En minä tahdo hävittää
enkä tuhota. Niin ei ole asia, vaan eräs mies Efraimin vuoristosta, nimeltä Seba,
Bikrin poika, on nostanut kätensä kuningas Daavidia vastaan; luovuttakaa hänet
yksin, niin minä lähden pois kaupungin edustalta." Vaimo vastasi Jooabille: "Katso,
hänen päänsä heitetään sinulle muurin yli."
Room. 6:6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan
ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
Ef. 4:22-24 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen
vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne
hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden
vanhurskauteen ja pyhyyteen.
”Sinun tulisi vakiintua Jumalassa. Muutat sen kummempia miettimättä, enemmänkin
mielijohteesta kuin periaatteesta. Et ole tuntenut tarvetta harjoittaa mieltäsi tai
ristiinnaulita vanhaa ihmistä sisälläsi mieltymyksineen ja haluineen. Sinun täytyy
tasapainottua Jumalan Hengen avulla, ja sen pitää ohjata kaikkia sinun muuttojasi.
Olet nyt epävarma kaikissa toimissasi. Sinä teet ja purat; rakennat ja sitten revit
maahan; sinä sytyt jostain kiinnostuksen kohteesta, ja sitten omistautumisen ja
jumalallisen viisauden puuttuessa sammutat sen. Et ole vahvistunut, vakiintunut etkä
asettunut aloillesi. Sinulla on vain vähän uskoa; et ole elänyt rukouselämää. Sinun
tarvii ehdottomasti liittää elämäsi Jumalaan, niin sitten et kylvä lihaa ja niitä
turmelusta lopussa.” –Testimonies for the Church,
vol. 3, p. 240.
5. Kuka yrittää tulla huomaamatta Jumalan seurakuntaan viimeisinä päivinä,
kuten kapinallinen Seba, Bikrin poika? Minkä päivän hän halusi esitellä
lepopäivänä?
Hes. 8:15, 16 Ja hän sanoi minulle: "Näetkö, ihmislapsi? Vieläkin sinä saat nähdä
kauhistuksia, vielä suurempia kuin nämä." Ja hän vei minut Herran huoneen
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sisemmälle esipihalle, ja katso: Herran temppelin ovella, eteisen ja alttarin välillä,
oli noin kaksikymmentä viisi miestä. Heillä oli selät Herran temppeliin päin ja kasvot
itään päin, ja päin itää he kumarsivat aurinkoa.
Hes. 22:26 Sen papit tekevät väkivaltaa minun lailleni ja häpäisevät sitä, mikä on
minulle pyhitetty, eivät tee erotusta pyhän ja epäpyhän välillä, eivät tee tiettäväksi,
mikä on saastaista, mikä puhdasta, ja sulkevat silmänsä minun sapateiltani, niin että
minä tulen häväistyksi heidän keskellänsä.
Ilm. 13:16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat
että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
”Uskonpuhdistuksen ensi voitot olivat ohi, … Monenlaisilla verukkeilla he hankkivat
itselleen pääsyn valtion virkoihin, ylenivät kuninkaiden neuvonantajiksi ja ohjasivat
kansojen politiikkaa. He rupesivat palvelijoiksi voidakseen vakoilla esimiehiään. He
perustivat lukioita ruhtinaiden ja aateliston poikia varten sekä kouluja yhteiselle
kansalle ja houkuttelivat protestanttisten vanhempien lapsia noudattamaan paavillisia
juhlamenoja. Koko katolisen jumalanpalveluksen loisto ja komeus pantiin
hämmentämään mieltä ja kiehtomaan mielikuvitusta; ja näin pojat kavalsivat sen
vapauden, jonka puolesta isät olivat ahertaneet ja kärsineet.” ST. s. 229,230.
6. Pitikö viisas nainen lupauksensa? Kuinka tunkeutuja – vanha ihminen - on
tuhottavissa hengellisesti?
2 Sam. 20:22 Sitten vaimo viisaudessaan meni kaiken kansan luo; niin he löivät
Sebalta, Bikrin pojalta, pään poikki ja heittivät sen Jooabille. Silloin tämä puhalsi
pasunaan, ja he hajaantuivat kaupungin edustalta, kukin majallensa. Mutta Jooab
palasi kuninkaan luo Jerusalemiin.
Hebr. 4:12 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään
kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet
sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
Ef. 6:17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan
sana.
”Kasvatuksellisissa tavoitteissa, kuten kaikessa muussakin, itsekkäät, maalliset
päämäärät ovat vaaraksi sielulle. Kasvatuksen saralla ilmenee monia ajatuksia, jotka
eivät ole lähtöisin Korkealta ja Pyhältä, joka elää iankaikkisesti, vaan niiltä, jotka
tekevät tutkimustyöstä opistoissa epäjumalan, ja palvovat tiedettä, joka erottaa
Jumalan kasvatuksesta. Koska nämä erheet on verhottu houkuttelevaan pukuun, ne
otetaan laajalti vastaan.” –Christ Triumphant, p. 23.
7. Kuka on viisauden ilmentymä Raamatussa?
1 Kor. 1:24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai
kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
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”Veljeni, Jumalan viisauden tulisi olla sinulle kaikki kaikessa. Raamatun täytyy
kulkea käsi kädessä tieteen kanssa. Tehdäksesi opiskelusi pyhitetyksi, merkitsee, että
teet hyvää ja ohjaat toisia totuuteen. Mitä enemmän me opimme Kristuksen koulussa,
sitä innokkaampia olemme edistymään tässä tiedossa. Kaikilla meidän
saavutuksillamme on vain vähän arvoa, ellei uskonto ole jalostanut luonnettamme.
Jumalalla on erityisiä velvollisuuksia suoritettavaksi jokaiselle yksilölle, ja ratkaisu
tehdään tapauskohtaisesti sen mukaan, miten uskollisesti nämä velvollisuudet on
täytetty. Jumala asettaa meidät usein vaikeisiin tilanteisiin, jotta saisi meidät
ponnistelemaan enemmän. Toisinaan Hänen kaitselmuksessaan meille tapahtuu
erityistä mielipahaa aiheuttavia asioita, joiden tarkoitus on koetella meidän
kärsivällisyyttämme ja uskoamme. Jumala antaa meille läksyjä luottamisesta. Hän
haluaa opettaa meille, mistä etsimme apua ja voimaa hädän aikana. Niin saamme
käytännön tietoa Hänen tahdostaan, mitä me niin kovin tarvitsemme elämän
kokemuksessamme. Usko kasvaa vahvaksi vakavassa taistelussa epäilyksiä ja pelkoa
vastaan. Veli, voit olla voittaja, jos otat tarkasti vaarin tiestäsi. Sinun tulisi omistaa
nuori elämäsi Jumalan asialle ja rukoukselle menestyäksesi. Sinun ei pidä sulkea
silmiäsi vaaroilta, vaan valmistautua päättäväisesti jokaista vaikeutta varten
kristillisessä edistymisessäsi. Varaa aikaa mietiskelyyn ja nöyrään, vakavaan
rukoukseen. Sinun lahjakkuutesi on huomattu, ja olet toiveikas tulevan menestyksesi
suhteen; mutta ellet ymmärrä luonnollisen sydämesi heikkoutta, tulet pettymään.” –
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 116.
Lisätutkisteluksi
”Kain ja Aabel edustavat Raamatun historiassa ihmiskunnan kahta ihmisluokkaa.
Aabel oli uskollinen Jumalalle, ja Herra mielistyi häneen. Kain oli uskoton; hän
halusi toimia oman mielensä mukaan. Aabel vastusti näitä periaatteita petollisina.
Mutta vanhempana Kain ajatteli, että hänen tapansa ja suunnitelmansa olisi pitänyt
olla ylempänä. Se teki hänet hyvin vihaiseksi, että Aabel ei myöntynyt hänen
ajatuksiinsa, ja hänen vihansa paloi niin kiivaana, että hän tappoi veljensä. Tässä
kehittyi kaksi periaatetta oikeasta ja väärästä.” –Christ Triumphant, p. 37.
***
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