Johdanto
Ihminen, joka on joskus joutunut kävelemään pilkkopimeässä tai ajamaan tiheässä
sumussa, ymmärtää, mikä siunaus valo on. Kuinka kiitollisia meidän tulisi siksi olla,
että Herra on luonut niin fyysisen kuin hengellisenkin valkeuden pelastaakseen
meidät pimeyden vakavilta vaaroilta. Raamattu sanoo profeetallisesta sanasta: ”Ja
sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin,
niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti
koittaa teidän sydämissänne.” 2. Piet. 1:19.
Danielin kirja, joka on kirjoitettu kuudennella vuosisadalla eKr, sisältää taivaan
sanomia viimeisille päiville, meidän ajallemme. ”Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä
sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys
lisääntyy.” Dan. 12:4. Profetian Hengen kirjoitukset vahvistavat tämän: ”Mutta sen
jälkeen kun vuonna 1798 Danielin kirjan sinetti avattiin, on profetioiden tuntemus
lisääntynyt, ja useat ovat julistaneet tuomion läheisyyden vakavaa sanomaa.” ST. s.
364.
Tämä neuvo sopii tälle ajalle paremmin kuin millekään aikaisemmalle ajalle:
”Lukekaa Danielin kirjaa. Tarkastelkaa kohta kohdalta siinä esitettyjen valtakuntien
historiaa. Katsokaa valtiomiehiä, neuvostoja, voimakkaita armeijoita, ja katsokaa,
kuinka Jumala painoi ihmisten ylpeyden maahan ja inhimillisen kunnian tomuun.
Jumala yksin esitetään suurena. Profeetan näyssä Hänet nähdään syöksemässä
voimakkaan hallitsijan vallasta ja asettavan valtaan toisen hallitsijan. Hänet
ilmaistaan maailmankaikkeuden Hallitsijana, joka on juuri perustamassa iankaikkista
valtakuntaansa – Vanhaikäisenä, elävänä Jumalana, kaiken viisauden Lähteenä,
tämänhetkisenä Hallitsijana, tulevaisuuden Ilmaisijana. Lukekaa ja ymmärtäkää,
kuinka kurja, kuinka hauras, kuinka lyhytikäinen, kuinka erehtyväinen, kuinka
syyllinen ihminen on kohottaessaan sielunsa turhuuteen.” –Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 4, p. 1166.
Huomioikaamme siksi tarkkaan, mitä on kirjoitettu, sillä profeetalliset sanomat ovat
erityisesti meille tarkoitetut: ”Valo, jonka Daniel sai suoraan Jumalalta, annettiin
erityisesti näitä viimeisiä päiviä varten. Näyt, jotka hän näki Ulain ja Hiddekkelin,
Shinarin suurten jokien, rannalla, ovat täyttymässä, ja ennustetut tapahtumat tulevat
pian todeksi.” –(Letter 57, 1896) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p.
1166.
Siitä lähtien, kun sinetti on otettu pois tästä tärkeästä kirjasta, tärkeää tietoa on
annettu jokaiselle nöyrälle etsijälle; ja meillä on lupaus, että viimeisten tapahtumien
lähestyessä, lisää valoa tulee loistamaan näiltä innoitetuilta sivuilta. Lisäksi, ”kun
Danielin kirja ja Ilmestyskirja ymmärretään paremmin, uskovilla tulee olemaan
täysin erilainen uskonnollinen kokemus. Heille annetaan sellaisia välähdyksiä taivaan
avoimista porteista, että sydän ja mieli vakuuttuvat siitä luonteesta, joka kaikkien
täytyy kehittää, jotta ymmärtäisivät sen siunauksen, joka on puhdassydämisten
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palkka.” –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 114.
Kun kaikkein valtavimmat tapahtumat lähestyvät meitä, tulee aina vain selvemmäksi,
missä juhlallisessa ajassa me elämme. Olkaamme nyt motivoituneita tutkistelemaan
näitä taivaallisia sanomia ja ymmärtämään historiaa profetian valossa, ja olemaan
myös niiden monien joukossa, jotka puhdistetaan ja kirkastetaan ja koetellaan (Dan.
12:10) Herran pikaista tuloa varten.
Pääkonferenssin veljet ja sisaret
Tänään kootaan erikoissapattikolehti pääkonferenssin
hyväksi.
Anna lahjasi rakkauden ja kiitollisuuden ilmauksena.
1. läksy
Sapattina 2. tammikuuta 2021

katastrofirahaston

Profeetallinen sana on valkeus
”Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä
vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja
kointähti koittaa teidän sydämissänne. ” 2. Piet. 1:19
1. Mitä Herra teki, ettei jättäisi lapsiaan epävarmuuteen? Kenen kautta Hän
puhui ihmiskunnalle?

1 Moos. 18:17 Ja Herra sanoi: "Salaisinko minä Aabrahamilta, mitä olen
tekevä?
Aam. 3:7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan
palvelijoillensa profeetoille.
1 Sam. 9:9 Muinoin sanottiin Israelissa, kun mentiin kysymään Jumalalta,
näin: "Tulkaa, menkäämme näkijän luo." Sillä sitä, jota nyt sanotaan
profeetaksi, kutsuttiin muinoin näkijäksi.
”»Ei Herra, Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa
profeetoille.» Kun »se, mikä on salassa, on Herran, meidän Jumalamme», niin se,
»mikä on ilmoitettu, on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti». Aamos 3:7; 5
Moos. 29:29. Jumala on ilmoittanut meille nämä asiat, ja Hän siunaa profeetallisten
kirjoitusten hartaan tutkimisen.” AT. s. 211.
”Mooses sanoo: »Se mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä
on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti» (5 Moos. 29:29); ja
Herra vakuuttaa profeetta Aamoksen kautta, ettei hän »tee mitään ilmoittamatta
salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille» (Aam. 3:7). Jumalan sanan tutkijat voivat
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sen tähden odottaa löytävänsä totuuden kirjasta selviä viittauksia
hämmästyttävimpiin tapahtumiin ihmiskunnan historiassa.” ST. s. 310.

mitä

Ohjeita Jumalan kansalle
2. Mitä meidän on tärkeää tehdä heti, kun Jumala puhuu?

Ps. 46:10 hän lopettaa sodat maan ääriin saakka, hän särkee jousen, taittaa
keihään, polttaa sotavaunut tulessa.
1 Sam. 3:10 Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niinkuin edellisilläkin kerroilla:
"Samuel, Samuel!" Samuel vastasi: "Puhu, palvelijasi kuulee."
”Nöyrien kieli ei ole koskaan kerskailevaa. Kuten Samuel lapsena, he rukoilevat:
'Puhu, Herra; palvelijasi kuulee.' 1. Sam. 3:9. Kun Joosua asetettiin korkeimpaan
kunniatehtävään, Israelin johtajaksi, hän kehotti uhmaamaan kaikkia Jumalan
vihollisia. Hänen sydämensä oli täynnä jaloja ajatuksia hänen suuresta tehtävästään.
Ymmärtäen saavansa taivaasta sanoman, hän asettui lapsen asemaan, joka tarvitsee
ohjausta. 'Mitä Herralla on sanottavana palvelijalleen?' (Joos. 5:14), oli hänen
vastauksensa. Ensimmäiset sanat, jotka Paavali lausui Kristuksen ilmestyttyä hänelle,
olivat: 'Herra, mitä haluat minun tekevän?' [Englantilaisen raamatunkäännöksen
mukaan] Apt.9:6.” –The Sanctified Life, p. 15.
3. Minkä neuvon apostoli Pietari antoi, jotta ihminen voisi hyötyä profetian
kallisarvoisesta valosta?

2 Piet. 1:19-21 Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette
hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta
lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja
tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään
omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin
ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen,
minkä saivat Jumalalta.
”Apostolilla oli oivalliset edellytykset puhua Jumalan aivoituksista ihmissuvun
suhteen, sillä hän oli Kristuksen maanpäällisen palvelustoiminnan aikana nähnyt ja
kuullut paljon sellaista, mikä koski Jumalan valtakuntaa. …Niin vakuuttava kuin
tämä todistus uskovien toivon varmuudesta olikin, oli olemassa vieläkin
vakuuttavampi todistus — profetian todistus, josta kaikkien usko saisi vahvistuksensa
ja turvallisen kiinnekohtansa.” ApT. s. 410.
Kaikkein olennaisin valo
4. Kuka yksin tietää ja voi ennustaa tulevaisuuden? Keille monet ihanat
ennustukset on osoitettu?
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Jes. 41:21-23 Tuokaa esiin riita-asianne, sanoo Herra, esittäkää todisteenne,
sanoo Jaakobin kuningas. Esittäkööt ja ilmoittakoot meille, mitä tapahtuva
on; ilmoittakaa entiset, mitä ne olivat, tarkataksemme ja tietääksemme, mitä
niistä on tullut, tahi antakaa meidän kuulla tulevaisia. Ilmoittakaa, mitä
vastedes tapahtuu, tietääksemme, oletteko te jumalia. Tehkää hyvää tai tehkää
pahaa, niin me katsomme ja ihmettelemme.
Piet. 1:10-12 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat
ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai
millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin
todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta
kunniasta. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin
se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä
Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin
halajavat katsahtaa.
”Velvollisuus palvella Jumalaa perustuu siihen tosiasiaan, että hän on Luoja, jolle
kaikki muut olennot ovat kiitollisuuden velassa olemassaolostaan. Ja kaikkialla
Raamatussa, missä hän vaatii kunnioitusta ja palvontaa ennen pakanain jumalia,
esitetään todistus hänen luomisvoimastaan. »Kaikki kansojen jumalat ovat
epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.»” ST. s. 434.
”Aika, jolloin Kristus tulisi, jolloin Hänet voideltaisiin Pyhällä Hengellä, jolloin Hän
kuolisi ja jolloin evankeliumi vietäisiin pakanoille, oli siis tarkoin määrätty.
Juutalaisilla olisi ollut etuoikeus ymmärtää nämä ennustukset ja huomata niiden
täyttyminen Jeesuksen toiminnassa. Kristus teroitti opetuslapsilleen ennustusten
tutkimisen tärkeyttä. Viitatessaan Danielille annettuun ennustukseen, joka koski
heidän omaa aikaansa, Hän lausui: »Joka tämän lukee, se tarkatkoon»
(»ymmärtäköön», engl. käänn.). Matt. 24:15. Ylösnousemuksensa jälkeen Hän,
alkaen »Mooseksesta ja kaikista profeetoista», selitti opetuslapsilleen, »mitä Hänestä
oli sanottu kaikissa kirjoituksissa», Luuk. 24:27. Vapahtaja oli puhunut kaikkien
profeettain kautta. »Heissä oleva Kristuksen Henki» todisti »edeltäpäin... Kristusta
kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.» 1 Piet. 1:11.” AT. s.
211.
5. Mikä Vanhan testamentin profeetallinen kirja sisältää tarkimman tiedon
lopunajasta?

Dan. 12:4 Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun
aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.
”Saarnaajien tulisi esittää profetian varma sana seitsemännen päivän adventistien
uskon perustana. Danielin ja Ilmestyskirjan ennustuksia tulisi tutkistella huolellisesti,
ja niiden yhteydessä sanoja: 'Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman
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synnin.' –Evangelism, p. 196.
”Kuinka ihmiset uskaltavat, innoitetun sanan todistus edessään, opettaa, että
Ilmestyskirja on salaisuus, josta kukaan ihminen ei voi päästä perille? Se on
ilmoitettu salaisuus, avattu kirja. Ilmestyskirjan tutkiminen johtaa ajatuksen Danielin
ennustuksiin ja molemmissa on mitä tärkeimpiä opetuksia, joita Jumala on antanut
ihmisille tämän maailman lopputapahtumista.” ST. s. 324.
Raamatun profetiat vahvistava sinetti
6. Kuka painoi jumalallisen sinetin Danielin kirjaan?

Matt. 24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu
profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se
tarkatkoo
Mark. 13:14 Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä
ei tulisi - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat,
paetkoot vuorille;
”Kristus itse kiinnitti opetuslastensa huomion profeetta Danielin sanoihin, koskien
heidän edessään olevia tapahtumia, ja sanoi: »Joka tämän lukee, se tarkatkoon.»
Matt. 24:15.” ST. s. 324.
7. Mitä on kerrottu Danielista ihmisenä?
Dan. 1:3, 6 Ja kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Aspenaan tuoda
israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä,.. Heidän
joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja.
”Daniel oli Juudan heimoon kuuluva ruhtinas.” –The Ministry of Healing, p. 148.
”Noudattamalla tunnollisesti Pyhän Kirjan käskyjä Daniel ja hänen toverinsa saivat
Jeremian toiminnan aikana tilaisuuksia korottaa oikeaa Jumalaa maan kansojen
edessä. Nämä heprealaiset lapset olivat saaneet kotona vanhemmiltaan opetusta, joka
auttoi heitä pysymään uskossaan lujina ja palvelemaan kestävästi elävää Jumalaa,
taivaan ja maan Luojaa. Kun Nebukadnessar Joojakimin kuninkuuden alkuvuosina
ensi kerran piiritti Jerusalemia, valloitti sen ja vei pois Danielin ja hänen toverinsa
niiden muiden kanssa, jotka oli valittu palvelemaan Baabelin hovissa, näiden
heprealaisten vankien usko joutui äärimmäisen kovalle koetukselle. Mutta ne jotka
olivat oppineet luottamaan Jumalan lupauksiin, havaitsivat niiden soveltuvan täysin
riittävinä jokaiseen kokemukseen, mihin he joutuivat oleskellessaan tuolla vieraalla
maalla. Kirjoitukset osoittautuivat heille hyväksi oppaaksi ja turvaksi.” PK. s. 295.
”Daniel oli ystävineen pakkosiirtolaisuudessa vieraassa maassa, mutta Jumala ei
sallinut vihollisen vihan ja kateuden hallita heitä. Vanhurskaat ovat aina saaneet apua
ylhäältä. Kuinka usein Jumalan viholliset ovatkaan yhdistäneet voimansa ja
viisautensa turmellakseen joidenkin harvojen yksinkertaisten Jumalaan luottavien
ihmisten luonteen ja vaikutusvallan. Mutta koska Herra oli heidän puolellaan, kukaan
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ei kestänyt olla heitä vastaan. Olkoon Kristuksen seuraajat vain yksimielisiä, niin he
kestävät. Pysykööt erossa epäjumalista ja maailmasta, niin maailma ei pysty
erottamaan heitä Jumalasta.” –Testimonies for the Church, vol. 2, p. 139.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
Jer. 1:4-9.
Ilm. 1:1.
***
2. läksy
Sapattina 9. tammikuuta 2021

Menetetty tilaisuus ja sen seuraukset
”Julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan... ” 2. Tim. 4:2.
”Kylvä siemenesi aamulla äläkä lepuuta kättäsi illan tullen -- ethän tiedä, kummalla
kerralla onnistut paremmin vai onnistutko kenties molemmilla.” Saarn. 11:6.
Kuninkaan koetus
1. Mitä Herra salli tapahtua kuningas Hiskialle?

2 Kun. 20:1, ensim. osa Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli
kuolemaisillansa;
”Kesken menestyksellistä hallituskauttaan kuningas Hiskia sairastui äkkiä vakavasti.
Hän »oli kuolemaisillaan» eikä ihmisvoimista ollut enää apua.” PK. s. 236.
2. Minkä suoran sanoman hän sai profeetalta?

2 Kun. 20:1, toisen osa ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen
tykönsä ja sanoi hänelle: "Näin sanoo Herra: Toimita talosi; sillä sinä kuolet
etkä enää parane."
”Lopulta toivon rippeetkin näyttivät häviävän, kun profeetta Jeremia toi hänelle
sanoman: »Näin sanoo Herra: Toimita talosi; sillä sinä kuolet etkä enää parane» (Jes.
38:1).” PK. s. 236.
Paraneminen ja kiittämättömyys
3. Mitä Hiskia teki ahdistuksessaan? Mikä ihana seuraus koitui hänen
vakavista rukouksistaan ja kyyneleistään?

2 Kun. 20:2-6 Niin hän käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa
sanoen: "Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi
uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun
silmissäsi!" Ja Hiskia itki katkerasti. Mutta Jesaja ei ollut vielä lähtenyt
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keskimmäiseltä esipihalta, kun hänelle tuli tämä Herran sana: "Palaja
takaisin ja sano Hiskialle, minun kansani ruhtinaalle: 'Näin sanoo Herra,
sinun isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt
sinun kyyneleesi. Katso, minä parannan sinut: jo kolmantena päivänä sinä
menet Herran temppeliin. Ja minä lisään sinulle ikää viisitoista vuotta. Ja
minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä. Minä
varjelen tätä kaupunkia itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden.'"
”Tulevaisuus näytti täysin synkältä, mutta kuningas saattoi silti rukoilla Häntä, jonka
hän siihen asti oli kokenut olevan »meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme
hädässä aivan vahva» (Ps. 46:2). Ja »niin hän käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili
Herraa sanoen: 'Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi
uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi!' Ja
Hiskia itki katkerasti» (2 Kun. 20:2, 3).... Hän, jonka laupeus »ei ole loppunut»
(Välit.v. 3:22), kuuli palvelijansa rukouksen… Iloissaan profeetta palasi ilmoittamaan
nämä vakuuttavat ja toivoa herättävät sanat. Jesajan ohjeen mukaan oli kipeän paikan
päälle pantava viikunakakku, ja kuninkaalle hän esitti sanoman Jumalan armosta ja
huolenpidosta.” PK. s. 236,237.
”Kun Hiskia oli sairas, Jumalan profeetta toi hänelle sanoman, että hän kuolisi. Hän
huusi Jumalan puoleen, ja Herra kuuli palvelijaansa ja teki ihmeen hänen hyväkseen,
ja lähetti sanoman, että hänelle lisättäisiin viisitoista elinvuotta. Yksi sana Jumalalta,
yksi jumalallisen sormen kosketus, olisi parantanut Hiskian välittömästi, mutta
hänelle annettiin erityiset ohjeet panna viikunakakku kipeän paikan päälle, ja niin
Hiskia palasi elämään. Meidän tulee kaikessa toimia Jumalan kaitselmuksen
mukana.” –Counsels on Health, pp. 381, 382.
4. Oliko kuningas kiitollinen saamastaan avusta? Kuinka hänen asenteensa ja
tekonsa istuttivat siemenen, joka johti Babylonian pakkosiirtolaisuuteen?

2 Aikak. 32:25-27 Mutta Hiskia ei palkinnut hyvää hyvällä, vaan hänen
sydämensä ylpistyi; sentähden hänen ja Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli
viha. Mutta kun Hiskia nöyrtyi sydämensä ylpeydestä, hän ja Jerusalemin
asukkaat, ei Herran viha kohdannut heitä Hiskian päivinä. Hiskialle tuli ylen
paljon rikkautta ja kunniaa; hän hankki itselleen aarrekammioita hopeata,
kultaa, kalliita kiviä, hajuaineita, kilpiä ja kaikkinaisia kallisarvoisia kaluja
varten,
”Raamattu ei tuomitse rikasta miestä siitä, että hän on rikas; se ei sano, että
varallisuuden hankkiminen olisi syntiä, eikä se myöskään sano, että raha olisi kaiken
pahan juuri.… Raamattu opettaa, että varallisuus on vaarallista vain, jos se kilpailee
kuolemattoman aarteen kanssa. Jos maallinen ja ajallinen vie ajatukset, kiintymyksen
ja omistautumisen, jonka Jumala vaatii itselleen, siitä tulee ansa… Kuten muutkin
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Jumalan armolahjat, varallisuuden omistaminenkin tuo mukanaan lisää vastuuta ja
omat kiusauksensa. Kuinka moni, joka on vastoinkäymisissä ollut uskollinen
Jumalalle, onkaan langennut menestyksen johtaville houkutuksille. Varallisuuden
omistamisessa paljastuu itsekkään luonnon hallitseva intohimo. Maailma kärsii
nykyään mammonaa palvelevien ihmisten ahneudesta ja itsekkäistä paheista.” –
(TheReview and Herald, May 16, 1882) Counsels on Stewardship, pp. 138,139.
Merkin seuraukset
5. Mitä merkkiä Hiskia pyysi todisteeksi, että hänen elämäänsä pidennettäisiin
viidellätoista vuodella? Ketkä muut näkivät tämän merkin?

2 Kun. 20:7-10, 12 Ja Jesaja sanoi: "Toimittakaa tänne viikunakakkua." Niin
he toivat sitä ja panivat paiseen päälle; ja hän parani. Ja Hiskia sanoi
Jesajalle: "Mikä on merkkinä siitä, että Herra on parantava minut, niin että
minä kolmantena päivänä voin mennä Herran temppeliin?" Jesaja sanoi:
"Tämä on oleva sinulle merkkinä Herralta siitä, että Herra tekee, mitä hän on
sanonut: varjo kulkee kymmenen astetta eteenpäin tahi siirtyy kymmenen
astetta takaisin." Hiskia sanoi: "Varjon on helppo pidetä kymmenen astetta.
Ei, vaan siirtyköön varjo takaisin kymmenen astetta."... Siihen aikaan
Merodak-Baladan, Baladanin poika, Baabelin kuningas, lähetti kirjeen ja
lahjoja Hiskialle, sillä hän oli kuullut, että Hiskia oli ollut sairaana.
2 Aikak. 32:31 Niinpä Jumala ainoastaan koetellakseen häntä ja tullakseen
tuntemaan kaiken, mitä hänen sydämessään oli, jätti hänet Baabelin
ruhtinasten lähettiläiden valtaan, jotka olivat lähetetyt hänen luokseen
tiedustelemaan ihmettä, joka oli tapahtunut maassa.
”Tigris- ja Eufrat-virran hedelmöittämillä tasangoilla asui Assyrian alaisuudessa
muinainen kansa, joka kerran oli kohoava maailmanvallaksi. Sen joukossa oli viisaita
miehiä, jotka tutkivat ahkerasti tähtitiedettä, ja he hämmästyivät kovin havaitessaan
aurinkokellon varjon siirtyneen kymmenen astetta takaisin päin. Kun heidän
kuninkaansa Merodak-Baladan sai kuulla, että tämä ihmeteko oli annettu Juudan
kuninkaalle merkiksi siitä, että taivaan Jumala oli lisännyt tälle elinvuosia, hän lähetti
matkaan lähettiläitä onnittelemaan Hiskiaa parantumisesta ja saamaan, mikäli
mahdollista, lisätietoja Jumalasta, joka kykeni suorittamaan moisen ihmeen.” PK. s.
239.
Menetetty tilaisuus
6. Mikä pyhä mahdollisuus näin suotiin kuninkaalle? Kuinka hän käytti sen?

Ps. 66:16 Tulkaa, kuulkaa, niin minä kerron teille, kaikki te Jumalaa
pelkääväiset, mitä hän on minun sielulleni tehnyt.
Ps. 40:9, 10 Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun
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lakisi on minun sydämessäni." Minä julistan vanhurskautta suuressa
seurakunnassa; katso, en minä sulje huuliani. Sinä, Herra, sen tiedät.
”Hiskia sai näiden kaukaisen maan hallitsijan luota tulleiden lähettiläiden käynnistä
hyvän tilaisuuden ylistää elävää Jumalaa. Miten helppoa hänen olisikaan ollut kertoa
heille Jumalasta , koko luomakunnan ylläpitäjästä, joka niin suosiollisesti oli jättänyt
hänet henkiin kaiken muun toivon pettäessä! Mitä merkittäviä muutoksia olisikaan
tapahtunut, jos nämä Kaldean tasangoilta tulleet totuuden etsijät olisi johdettu
tunnustamaan elävä Jumala korkeimmaksi Valtiaaksi! …Jos Hiskia olisi käyttänyt
tämän saamansa tilaisuuden todistaakseen Israelin Jumalan voimasta, hyvyydestä ja
armahtavaisuudesta, olisi lähettiläiden selostus matkastaan vaikuttanut pimeyden läpi
tunkevan valon tavoin. Mutta hän korottautui Herraa Sebaotiakin mahtavammaksi.
Hän »ei palkinnut hyvää hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi» (jae 25).… Hiskia
oli pahoin tehnyt syntiä; »sentähden hänen ja Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli viha»
(jae 25).” PK. s. 239,240.
7. Minkä hirvittävän virheen hän teki? Millaiset seuraukset siitä koituisivat?

2 Kun. 20:13-18 Ja kuultuansa heitä Hiskia näytti heille koko
varastohuoneensa, hopean ja kullan, hajuaineet ja kalliin öljyn ja koko
asehuoneensa ja kaikki, mitä hänen aarrekammioissansa oli. Ei ollut mitään
Hiskian talossa eikä koko hänen valtakunnassaan, mitä hän ei olisi heille
näyttänyt. Mutta profeetta Jesaja tuli kuningas Hiskian tykö ja sanoi hänelle:
"Mitä nämä miehet ovat sanoneet, ja mistä he ovat tulleet sinun tykösi?"
Hiskia vastasi: "He ovat tulleet kaukaisesta maasta, Baabelista." Hän sanoi:
"Mitä he ovat nähneet sinun talossasi?" Hiskia vastasi: "Kaiken, mitä
talossani on, he ovat nähneet; minun aarrekammioissani ei ole mitään, mitä
en olisi heille näyttänyt." Niin Jesaja sanoi Hiskialle: "Kuule Herran sana:
Katso, päivät tulevat, jolloin kaikki, mitä sinun talossasi on ja mitä sinun isäsi
ovat koonneet tähän päivään asti, viedään pois Baabeliin; ei mitään jää
jäljelle, sanoo Herra. Ja sinun omia poikiasi, jotka sinusta polveutuvat, jotka
sinulle syntyvät, viedään hovipalvelijoiksi Baabelin kuninkaan palatsiin."
”Mutta ylpeys ja turhamaisuus valtasivat Hiskian mielen, ja tämä itse korotuksen
mieliala sai hänet tuomaan ahnaiden silmien katseltaviksi ne aarteet, joilla Jumala oli
rikastuttanut kansaansa… Hän ei tehnyt tätä kirkastaakseen Jumalaa vaan
korottaakseen itseään ulkomaisten ruhtinaiden silmissä/ Hän ei pysähtynyt
ajattelemaan, että nämä miehet olivat mahtavan kansakunnan edustajia, jotka eivät
sydämestään pelänneet eivätkä rakastaneet Jumalaa, ja että hänen oli sopimatonta
näyttää heille luottamuksellisesti oman maansa ajallisia rikkauksia... Jesajalle
ilmoitettiin, että maahansa palanneet lähettiläät kertoivat näkemistään aarteista ja että
Baabelin kuningas ja hänen neuvonantajansa aikoivat rikastuttaa omaa maataan
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Jerusalemin aarteilla.” PK. s. 240.
”Tämä juhlallinen, pyhitetty totuus – koetteleva sanoma, jonka Jumala on meille
antanut viedäksemme sitä maailmaan – asettaa meistä jokaisen vakavaan vastuuseen
muuttaa jokapäiväistä elämäämme ja luonnettamme niin, että totuuden voima tulisi
hyvin esitettyä. Meillä tulisi olla jatkuvasti tunto ajan lyhyydestä ja niistä pelottavista
tapahtumista, jotka ennustusten mukaan pian tapahtuvat.” –Testimonies for the
Church, vol. 4, p. 612.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
Jes. 38:1-22; 39:1-8.
***
3. läksy
Sapattina 16. tammikuuta 2021

Juudan pakkosiirtolaisuus
”...Rikkomustemme tähden on meidät … annettu maailman kuningasten käsiin.” Esra
9:7.
Ennustus ja sen täyttymys
1. Kuka
ennusti,
että
pakkosiirtolaisuuteen?

babylonialaiset

ottaisivat

Juudan

kansan

Jer. 25:8-11 Sentähden näin sanoo Herra Sebaot: Koska te ette ole kuulleet
minun sanojani, niin katso, minä lähetän sanan, minä nostan kaikki
pohjanpuolen kansanheimot, sanoo Herra, sanan Nebukadressarille, Baabelin
kuninkaalle, palvelijalleni, ja tuon heidät tätä maata ja sen asukkaita vastaan
ja kaikkia näitä ympärillä olevia kansoja vastaan. Ja nämä minä vihin tuhon
omiksi ja teen heidät kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja ikuisiksi raunioiksi.
Minä hävitän heidän keskuudestaan riemun ja ilon huudon, huudon yljälle ja
huudon morsiamelle, käsikivien äänen ja lampun valon. Niin koko tämä maa
tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta
seitsemänkymmentä vuotta.
”Muutaman vuoden kuluessa tämä hirvittävä tuomio kohtaisi Joojakimia, mutta ensin
Herra armossaan ilmoitti katumattomalle kansalle täsmällisen suunnitelmansa.
Joojakimin kuninkuuden neljäntenä vuotena »profeetta Jeremia lausui koko Juudan
kansaa ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan» sanan, jonka mukaan hän oli yli
kahdenkymmenen vuoden ajan, Joosian »kolmannestatoista vuodesta alkaen tähän
päivään saakka», todistanut Jumalan pelastustahdosta, mutta he eivät olleet
välittäneet näistä sanomista (Jer. 25:2, 3). Ja nyt Herran sana heille kuului: '… Niin
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koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin
kuningasta seitsemänkymmentä vuotta» (jakeet 8—11).” PK. s. 296,297.
2. Koska Raamatun kertomuksen mukaan tehtiin ensimmäinen hyökkäys
Jerusalemia vastaan?

Dan. 1:1 Joojakimin, Juudan kuninkaan, kolmantena hallitusvuotena tuli
Nebukadnessar, Baabelin kuningas, Jerusalemin edustalle ja piiritti sitä.
”Tässä kerrotun Jerusalemin kukistumisen oli ennustanut Jeremia, ja se tapahtui 606
eKr. Jeremia 25:8-11… Nebukadnessar teki ensimmäisen retkensä Joojakimin
kolmannen hallitusvuoden lopuilla, mistä alkaa Danielin laskeminen. Mutta kuningas
ei vienyt päätökseen Jerusalemin kukistamista ennen kuin seuraavan vuoden
yhdeksännessä kuussa, mistä alkaa Jeremian laskeminen.” –Uriah Smith, The
Prophecies of Daniel and the Revelation, 1944 Edition, p. 19
Pakkosiirtolaisuuteen vietyinä
3. Ketkä olivat ensimmäisten pakkosiirtolaisten joukossa? Mitä heistä on
kerrottu?

Dan. 1:3, 4, 6 Ja kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Aspenaan tuoda
israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä,
nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä ja jotka olivat kaunismuotoisia,
jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta, olivat terävä-älyisiä ja
hyväoppisia ja jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa;
heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä... Heidän
joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja.
”Kun Nebukadnessar Joojakimin kuninkuuden alkuvuosina ensi kerran piiritti
Jerusalemia, valloitti sen ja vei pois Danielin ja hänen toverinsa niiden muiden
kanssa, jotka oli valittu palvelemaan Baabelin hovissa, näiden heprealaisten vankien
usko joutui äärimmäisen kovalle koetukselle. Mutta ne jotka olivat oppineet
luottamaan Jumalan lupauksiin, havaitsivat niiden soveltuvan täysin riittävinä
jokaiseen kokemukseen, mihin he joutuivat oleskellessaan tuolla vieraalla maalla.
Kirjoitukset osoittautuivat heille hyväksi oppaaksi ja turvaksi.” PK. s. 295.
Tottelemattomuus, sokeus ja niiden seuraukset
4. Aiheuttiko Jumalan tuomio katumusta ja muutosta niiden joukossa, jotka
jäivät Jerusalemiin? Mikä oli tuloksena?

2 Kun. 24:8-11, 14-16 Joojakin oli kahdeksantoista vuoden vanha tullessansa
kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa kolme kuukautta. Hänen äitinsä oli
nimeltään Nehusta, Elnatanin tytär, Jerusalemista. Hän teki sitä, mikä on
pahaa Herran silmissä, aivan niinkuin hänen isänsä oli tehnyt. Siihen aikaan
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Baabelin kuninkaan Nebukadnessarin palvelijat tulivat Jerusalemiin, ja
kaupunki saarrettiin. Ja Nebukadnessar, Baabelin kuningas, ryntäsi
kaupunkiin, hänen palvelijainsa saartaessa sitä... Ja hän vei
pakkosiirtolaisuuteen koko Jerusalemin, kaikki päälliköt ja kaikki sotaurhot,
kymmenentuhatta pakkosiirtolaista, ja kaikki sepät ja lukkosepät; ei jäänyt
jäljelle muita kuin maakansan köyhät. Hän siirsi Joojakinin vankina
Baabeliin; samoin hän vei kuninkaan äidin, kuninkaan puolisot ja hänen
hoviherransa sekä muut maan mahtavat pakkosiirtolaisina Jerusalemista
Baabeliin, niin myös kaikki sotilaat, luvultaan seitsemäntuhatta, sepät ja
lukkosepät, luvultaan tuhat, kaikki sotaan harjaantuneita urhoja. Ne Baabelin
kuningas vei pakkosiirtolaisina Baabeliin.
”Muutaman lyhyen vuoden kuluttua Jumala tulisi käyttämään Baabelin kuningasta
vihansa välikappaleena katumatonta Juudaa vastaan. Nebukadnessarin piiritysjoukot
tulisivat kerran toisensa jälkeen saartamaan Jerusalemin ja tunkeutumaan kaupunkiin.
Ryhmä toisensa jälkeen — aluksi vain muutamia mutta myöhemmin tuhansia ja
kymmeniä tuhansia — vietäisiin vankeina Sinearin maahan, elämään siellä
pakkosiirtolaisuudessa.” PK. s. 291.
5. Mikä seuraus kuningas Sidkian hengellisestä sokeudesta tapahtui
kolmannessa hyökkäyksessä? Mikä häneen liittyvä ennustus siten täyttyi?

2 Kun.24:17-19 Mutta Baabelin kuningas asetti hänen setänsä Mattanjan
kuninkaaksi hänen sijaansa ja muutti hänen nimensä Sidkiaksi. Sidkia oli
kahdenkymmenen yhden vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi
Jerusalemissa yksitoista vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Hamutal,
Jeremian tytär, Libnasta. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, aivan
samoin kuin Joojakim oli tehnyt.
2 Kun. 25:1, 2, 6, 7 Sidkia kapinoi Baabelin kuningasta vastaan. Hänen
yhdeksäntenä hallitusvuotenaan, sen kymmenennessä kuussa, kuukauden
kymmenentenä päivänä, kävi Nebukadnessar, Baabelin kuningas, hän ja koko
hänen sotajoukkonsa, Jerusalemin kimppuun ja asettui leiriin sitä vastaan. Ja
he rakensivat saartovarusteet sitä vastaan yltympäri. Näin kaupunkia
piiritettiin kuningas Sidkian yhdenteentoista hallitusvuoteen asti… Ja he
ottivat kuninkaan kiinni ja veivät hänet Baabelin kuninkaan eteen Riblaan; ja
hänelle julistettiin tuomio: Sidkian pojat teurastettiin hänen silmiensä edessä,
ja Sidkialta itseltään hän sokaisutti silmät ja kytketti hänet vaskikahleisiin, ja
hänet vietiin Baabeliin.
Hes.2:13, 14 ja olentojen siipien kohinan, kun ne löivät toisiinsa, samalla
pyöräin jyrinän ja suuren, jylisevän äänen. Ja henki nosti minut ja otti minut,
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ja minä kuljin murheellisena henkeni kiivaudessa, ja Herran käsi oli väkevänä
minun päälläni.
”Joojakim, Joojakin ja Sidkia — kaikki nämä juutalaiskuninkaat tulisivat vuorollaan
Babylonian hallitsijan vasalleiksi, ja vuorollaan he kaikki kapinoisivat. Yhä
ankarammin rangaistuksin kuritettaisiin kapinoivaa kansakuntaa, kunnes lopulta koko
maa autioituisi, Jerusalem hävitettäisiin ja poltettaisiin, Salomon rakentama temppeli
tuhottaisiin ja Juudan valtakunta kukistuisi eikä enää koskaan pääsisi entiseen
asemaansa maan kansojen joukossa.” PK. s. 291.
Synnillä leikkimisen seuraukset
6. Jopa kuka tunnusti, että Jerusalemin kukistuminen ja pakkosiirtolaisuus
tulivat Herran kädestä lankeemuksen seurauksena? Mitä tuohon aikaan
tapahtui liitonarkille?

Jer. 40:2, 3 Henkivartijain päällikkö haetti Jeremian ja sanoi hänelle: "Herra,
sinun Jumalasi, on uhannut tällä onnettomuudella tätä paikkaa, ja Herra on
antanut sen tulla ja on tehnyt, niinkuin hän on puhunut; sillä te olette tehneet
syntiä Herraa vastaan ettekä ole kuulleet hänen ääntänsä, ja niin on tämä
tapahtunut teille.
2 Aikak. 36:14-16 Myös kaikki pappien päämiehet ja kansa harjoittivat paljon
uskottomuutta jäljittelemällä pakanain kaikkia kauhistuksia, ja he saastuttivat
Herran temppelin, jonka hän oli pyhittänyt Jerusalemissa. Ja Herra, heidän
isiensä Jumala, lähetti, varhaisesta alkaen, vähän väliä heille varoituksia
sanansaattajainsa kautta, sillä hän sääli kansaansa ja asumustansa. Mutta he
pilkkasivat Jumalan sanansaattajia ja halveksivat hänen sanaansa ja
häpäisivät hänen profeettojansa, kunnes Herran viha hänen kansaansa
kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut.
”Jerusalemissa vielä olevista vanhurskaista, jotka olivat selvillä Jumalan
suunnitelmasta, muutamat päättivät viedä pyhän arkin turvaan, pois armottomien
käsien ulottuvilta; sisälsihän se kivitaulut, joihin kymmenen käskyn laki oli
kirjoitettu. Sen he tekivätkin. Murheisina ja suruissaan he kätkivät arkin erääseen
luolaan, jossa sen tuli pysyä piilossa Israelin ja Juudan kansalta heidän syntiensä
tähden, eikä sitä enää koskaan palautettaisi heille. Tämä pyhä arkki on vieläkin
kätkössä. Siihen ei ole koskettu sen jälkeen, kun se piilotettiin.” PK. s. 313.
7. Mitä voimme oppia näiden kokemusten pohjalta tottelemattomuuden ja
synnin seurauksista?

Sananl.14:34 Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien
häpeä.
5 Moos. 28:1, 2, 15 "Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät
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tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin
Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan
päällä. Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut,
jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä… Mutta jos sinä et kuule Herran,
sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja
säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä
kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut.
”Me olemme kaukana siitä kansasta, joka Jumala haluaisi meidän olevan, koska
emme kohota sieluamme ja jalosta luonnettamme sopusoinnussa Jumalan ihmeellisen
totuuden ja tarkoitusperien kanssa. 'Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on
kansakuntien häpeä.' Snl. 14:34. Synti on rauhanhäiritsijä. Missä ikinä sitä
vaalitaankaan – ihmisen sydämessä, kodissa, seurakunnassa – siellä on epäjärjestystä,
riitaisuutta, erimielisyyttä, vihollisuutta, kateutta, koska ihmisen ja Jumalan
vihollinen pitää mieltä vallassaan. Mutta jos ihminen rakastaa totuutta ja ottaa sen
elämäänsä ja puolustaa sitä, niin hän vihaa syntiä, ja hänestä tulee Jeesuksen
Kristuksen elävä edustaja maailmaan.” –Selected Messages, book 2, p. 377.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
Esra 9:7-15; 2. Sam. 22:49.
***
4. läksy
Sapattina 23. tammikuuta 2021

Babylonian hovissa
”...Herra on teidän kanssanne, jos te olette hänen kanssaan. Jos etsitte häntä, löydätte
hänet, ...” 2. Aikak. 15:2.
Valitut ja hyviksi havaitut
1. Minkä määräyksen Babylonian kuningas antoi Aspenaalle, eunukkien
päällikölle? Mitä muuta hän määräsi?

Dan. 1:3-5 Ja kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Aspenaan tuoda
israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä,
nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä ja jotka olivat kaunismuotoisia,
jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta, olivat terävä-älyisiä ja
hyväoppisia ja jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa;
heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä. Ja kuningas
määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja
viiniä, jota hän itse joi. Niin heitä oli kasvatettava kolme vuotta, ja niiden
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kuluttua heidän tuli astua kuninkaan palvelukseen.
”Aivan uransa alussa he joutuivat ratkaisevaan luonteen kokeeseen. Heille oli varattu
ruokaa ja viiniä kuninkaan pöydästä. Näin kuningas halusi ilmaista heille, että he
olivat hänen suosiossaan ja että hän huolehti heidän hyvinvoinnistaan.” PK. s. 330.
2. Ketkä olivat näiden valittujen joukossa? Mitä heidän nimensä merkitsivät?

Dan. 1:6 Heidän joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hananja, Miisael
ja Asarja.
”Heprean kielessä Daniel merkitsee 'Jumalan tuomio', Hananja 'Herran lahja', Miisael
'joka on Herran kaltainen' ja Asarja 'jota Jumala auttaa'.” – Uriah Smith, The
Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 23.
”Niiden joukossa, jotka pysyivät alamaisina Jumalalle, olivat Daniel ja hänen kolme
toveriaan — valaisevina esimerkkeinä siitä, mitä niistä voi tulla, jotka pysyvät
viisauden ja voiman Jumalan yhteydessä. Juutalaiskotinsa suhteellisen
yksinkertaisista oloista nämä kuninkaallista sukua olevat nuorukaiset vietiin kaikkein
loistokkaimpaan kaupunkiin ja maailman suurimman yksinvaltiaan hoviin...
Havaitessaan nämä nuorukaiset kyvyiltään erityisen lupaaviksi Nebukadnessar päätti
kouluttaa heidät valtakuntansa tärkeisiin tehtäviin. Jotta he pystyisivät kunnollisesti
hoitamaan elämäntehtäväänsä, hän järjesti heille kaldealaisten kielen opetusta ja antoi
heidän nauttia kolme vuotta valtakunnan ruhtinaille suotuja kasvatuksellisia
etuoikeuksia.” PK. s. 329,330.
Merkittävä päätös
3. Mitkä nimet eunukkien päällikkö antoi heille?
merkitsivät?

Mitä nämä nimet

Dan. 1:7 Ja hoviherrain päällikkö pani heille nimet: Danielille hän pani
nimen Beltsassar, Hananjalle nimen Sadrak, Miisaelille nimen Meesak ja
Asarjalle nimen Abednego.
”Tämä muutos tehtiin luultavasti sanojen merkityksen tähden... Koska nämä
heprealaiset nimet viittasivat jollain tapaa oikeaan Jumalaan ja liittyivät jotenkin
Hänen palvelemiseensa, ne muutettiin nimiksi, jotka viittasivat pakanajumaliin joita
kaldealaiset palvoivat. Siten Beltsassar, Danielille annettu nimi, merkitsi Baalin
ruhtinasta; Sadrak Sinin (kuun jumalan) palvelijaa, Meesak Akun kaltaista (Aku oli
Sumerian vastine Sinille, kuun jumalalle; ja Abednego merkitsi Nebon palvelijaa.” –
Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 23.
Nämä uudet nimet viittasivat pakanajumaliin.
”Danielin ja hänen tovereittensa nimet vaihdettiin edustamaan kaldealaisia jumalia.
Heprealaiset vanhemmat antoivat lapsilleen hyvin merkityksellisiä nimiä. Usein ne
edustivat sellaisia luonteenpiirteitä, joiden vanhemmat toivoivat kehittyvän
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lapsessa.... Kuningas ei pakottanut heprealaisia nuorukaisia kieltämään uskoaan ja
palvomaan epäjumalia, mutta hän toivoi pääsevänsä tähän tulokseen vähitellen.
Antamalla heille merkitykseltään epäjumalanpalvontaan liittyvät nimet ja asettamalla
heidät päivittäiseen kosketukseen epäjumalia palvovien tapojen kanssa ja alttiiksi
pakanallisten palvontamenojen viettelevälle vaikutukselle hän toivoi saavansa heidät
luopumaan oman kansansa uskonnosta ja omaksumaan babylonialaisten
palvontamuodot.” PK. s. 330.
4. Minkä päätöksen Daniel teki sydämessään? Kuka katsoi tätä päätöstä
mielisuosiolla ja vaikutti kuninkaan virkamiehen mieleen?

Dan. 1:8, 9 Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan
pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei
hänen tarvitsisi itseään saastuttaa. Ja Jumala salli Danielin saada suosion ja
armon hoviherrain päällikön edessä.
”Mutta kuninkaan pöydän ruokaa pidettiin epäjumalille pyhitettynä, koska osa siitä
uhrattiin niille, ja niin katsottiin siitä osallistuvan henkilön kunnioittavan Babylonin
jumalia. Mutta Danielin ja hänen tovereittensa uskollisuus Herraa kohtaan esti heitä
yhtymästä tuollaiseen kunnianosoitukseen. Vaikka he olisivat olleet vain syövinään
sitä ruokaa tai juovinaan viiniä, se olisi ollut heidän uskonsa kieltämistä. He olisivat
siten mukautuneet pakanuuteen ja häpäisseet Jumalan lain periaatteita. He eivät liioin
uskaltaneet jättää fyysistä, älyllistä ja hengellistä kehitystään alttiiksi ylellisyyden ja
huikentelevaisuuden vaaroille. He tunsivat Naadabin ja Abihun tapauksen, olihan
kertomus heidän hillittömyydestään ja sen seurauksista säilytettynä Mooseksen
kirjakääröissä, ja he tiesivät, että viinin käyttö vahingoittaisi heidän omaa fyysistä ja
henkistä voimaansa.” PK. s. 331.
5. Mitä Daniel ehdotti kuninkaan palvelijalle?
kymmenen päivää oli kulunut?

Mitkä olivat tulokset, kun

Dan. 1:12-15 "Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon
meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten
tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne
nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten
palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset." Ja hän kuuli heitä tässä
asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää. Mutta kymmenen päivän kuluttua
havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin
yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa.
”Daniel ja hänen toverinsa eivät tienneet, mitä heidän päätöksestään seuraisi, he
tiesivät vain, että se saattaisi maksaa heidän henkensä, mutta he päättivät lujasti
kulkea ankaran itsehillinnän tietä myös ollessaan irstailevassa Babylonin hovissa.” –
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The Youth’s Instructor, August 18, 1898.
”Tämä virkamies näki Danielissa hyviä luonteenpiirteitä. Hän näki, että Daniel pyrki
olemaan ystävällinen ja avulias, että hänen sanansa olivat kunnioittavia ja kohteliaita
ja hänen tapansa omasivat nöyryyden ja sävyisyyden armoa. Näiden nuorukaisten
hyvä käytös sai aikaan ruhtinaan suosion ja rakkauden.” –The Youth’s Instructor,
November 12, 1907.
6. Mitä palvelija teki tämän kokemuksen jälkeen? Kuinka Herra palkitsi
lastensa uskollisuuden?

Dan. 1:16, 17 Ja niin katsastaja jätti pois heille määrätyn ruuan ja heidän
juotavansa viinin ja antoi heille vihannesruokaa. Ja Jumala antoi näille
neljälle nuorukaiselle taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden;
ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet.
”Herra hyväksyi heprealaisten nuorukaisten lujuuden ja epäitsekkyyden sekä heidän
vaikuttimensa vilpittömyyden, ja siunasi heitä... Näin täyttyi lupaus: »Minä
kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat» (1 Sam. 2:30). Kun Daniel luotti
Jumalaan järkkymättä, hän sai profeetallisen voiman hengen. Samalla kun hän sai
ihmisiltä hovielämän tehtäviä koskevaa opetusta, Jumala opetti häntä tulkitsemaan
tulevaisuuden salaisuuksia ja merkitsemään kuvauksin ja vertauskuvin muistiin
tapahtumia tämän maailman historiasta aina aja n loppuun asti tulevia sukupolvia
varten.” PK. s. 333.
7. Minkä päätelmän kuningas teki näiden nuorukaisten lopullisen tarkastuksen
jälkeen?

Dan. 1:18-20 Kun sitten ne päivät olivat kuluneet, joiden jälkeen kuningas oli
käskenyt tuoda heidät esiin, niin hoviherrain päällikkö toi heidät
Nebukadnessarin eteen. Kun nyt kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut
heidän joukossansa yhtäkään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan
vertaista. Niin he tulivat kuninkaan palvelijoiksi. Ja kaikissa viisautta ja
ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi
heidät kymmentä vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko
hänen valtakunnassaan oli.
”Lue Vanhaa ja Uutta testamenttia katuvin sydämin. Lue niitä rukoillen ja
uskollisesti, pyytäen, että Pyhä Henki antaisi sinulle ymmärrystä. Daniel tutki sitä
Vanhan testamentin osaa, joka hänellä oli saatavilla, ja teki Jumalan sanasta
korkeimman opettajansa. Samaan aikaan hän paransi hänelle annettuja
mahdollisuuksiaan tulla älykkääksi kaikilla oppimisen aloilla. Hänen toverinsa
tekivät samoin...” –Fundamentals of Christian Education, pp. 357, 358.
”Danielin ja hänen tovereittensa onnistui hankkia itselleen babylonialaisten viisautta
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enemmän kuin heidän opiskelutoverinsa, mutta ei sitä kertynyt heillekään
sattumoisin. He saivat tietonsa käyttämällä uskollisesti kykyjään Pyhän Hengen
opastaessa heitä. He asettuivat kaiken viisauden lähteen yhteyteen ja rakensivat
kasvatuksensa Jumalan tuntemuksen perustalle. Uskoen he rukoilivat viisautta ja
elivät rukoustensa mukaisesti, niin että Jumala saattoi siunata heitä... Jumala itse oli
heidän opettajanaan.” PK: s. 334.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
Profeetat ja kuninkaat s. 329-337.
***
5. läksy
Sapattina 30. tammikuuta 2021

Yleisnäkymän antava uni
”Kyllä Jumala puhuu, puhuu toisenkin kerran, mutta ihmiset eivät sitä huomaa.
Unessa, öisessä näyssä hän puhuu. Kun ihminen vaipuu uneen, kun hän nukkuu
vuoteellaan.” Job 33:14,15.
1. Mitä kuningas Nebukadnessarille tapahtui hänen toisena hallitusvuotenaan?

Dan. 2:1 Nebukadnessarin toisena hallitusvuotena näki Nebukadnessar unia,
ja hänen mielensä oli levoton eikä hän enää saanut unta.
”Samana vuonna, kuin Daniel ja hänen toverinsa astuivat Babylonian kuninkaan
palvelukseen, tapahtui asioita, jotka koettelivat vakavasti näiden nuorten
heprealaisten vilpittömyyttä ja todistivat epäjumalia palvovan kansan edessä Israelin
Jumalan uskollisuudesta ja voimasta. Kun kuningas Nebukdnessar katsoi ahdistunein
aavistuksin tulevaisuuteen, hän näki merkittävän unen, joka vaivasi häntä suuresti,
'eikä hän enää saanut unta'. Dan. 2:1. Mutta vaikka tämä yöllinen näky jäi vahvasti
hänen mieleensä, hänen oli mahdotonta muistaa yksityiskohtia siitä.” –The Sanctified
Life, p. 34.
Inhimillinen viisaus vastaan jumalallinen viisaus
2. Ketkä kuningas kutsui kertomaan hänen unensa ja selittämään sen? Kuinka
hänen neuvonantajansa yrittivät peittää epäpätevyytensä?

Dan. 2:2-4 Silloin kuningas käski kutsua tietäjät ja noidat, velhot ja
kaldealaiset ilmoittamaan kuninkaalle hänen unensa; ja he tulivat ja astuivat
kuninkaan eteen. Ja kuningas sanoi heille: "Minä olen nähnyt unen, ja mieleni
on levoton, kunnes saan tietää sen unen. Silloin kaldealaiset puhuivat
kuninkaalle araminkielellä: "Eläköön kuningas iankaikkisesti! Sano uni
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palvelijoillesi, niin me ilmoitamme sen selityksen."
”Hän kääntyi tähdistä ennustajien ja tietäjien puoleen, ja luvaten suurta rikkautta ja
kunniaa käski heidän kertoa hänelle hänen unensa ja sen selityksen. Mutta he
sanoivat: 'Sano uni palvelijoillesi, niin me ilmoitamme sen selityksen.' Jae 4.
Kuningas tiesi, että jos he todella osaisivat selittää unen, he pystyisivät kertomaan
myös sen unen. Herra oli Kaitselmuksessaan antanut Nebukadnessarille tuon unen ja
antanut hänen unohtaa yksityiskohdat siitä, ja sen pelottava vaikutelma jäi hänen
mieleensä, jotta Babylonian viisasten teeskentely tulisi julki.” –The Sanctified Life, p.
34.
3. Mihin vaikeaan tilanteeseen kuningas asetti nämä miehet? Minkä pyynnön
he jälleen esittivät hallitsijalle?

Dan. 2:5-7 Kuningas vastasi ja sanoi kaldealaisille: "Tämä minun sanani on
peruuttamaton: Ellette ilmoita minulle unta ja sen selitystä, niin teidät
hakataan kappaleiksi ja teidän talonne tehdään soraläjiksi. Mutta jos te
ilmoitatte minulle unen ja sen selityksen, niin te saatte minulta lahjoja ja
antimia ja suuren kunnian. Sentähden ilmoittakaa minulle uni ja sen selitys."
He vastasivat toistamiseen ja sanoivat: "Kuningas sanokoon unen
palvelijoilleen, niin me ilmoitamme sen selityksen."
”Heidän välttelevä vastauksensa ei tyydyttänyt kuningasta. Hänestä oli kummallista,
että vaikka he väittivät mahtaillen paljastavansa ihmisten salaisuudet, he näyttivät
kuitenkin haluttomilta auttamaan häntä. Niinpä kuningas antoi viisailleen käskyn, että
heidän oli kerrottava unen selityksen lisäksi myös itse uni.” PK. s. 338.
4. Millä vihainen kuningas uhkasi? Minkä tunnustuksen nämä viisaat ja
tähdistä ennustajat joutuivat tekemään?

Dan. 2:8-11 Kuningas vastasi ja sanoi: "Minä huomaan selvästi, että te vain
koetatte voittaa aikaa, koska näette peruuttamattomaksi tämän minun sanani,
että ellette ilmoita minulle unta, on teillä edessä vain yksi tuomio. Sillä te
olette sopineet keskenänne, että puhutte minun edessäni valheellista ja
turmiollista puhetta toivoen, että aika muuttuu. Sentähden sanokaa minulle
uni; silloin minä tiedän, että te osaatte ilmoittaa minulle selityksen siihen."
Kaldealaiset vastasivat kuninkaan edessä ja sanoivat: "Ei ole maan päällä
ihmistä, joka kykenisi selittämään sen, mitä kuningas sanoi. Eikä yksikään
suuri ja voimallinen kuningas ole koskaan vaatinut tämänkaltaista asiaa
keneltäkään tietäjältä, noidalta tai kaldealaiselta. Sillä asia, jota kuningas
vaatii, on vaikea, eikä ole ketään, joka voisi sen kuninkaalle selittää, paitsi
jumalat, joiden asuinsija ei ole ihmisten tykönä."
”[Kuningas oli] kovin kiihtyneenä ja vihoissaan niiden ilmeisestä petollisuudesta,
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joihin hän oli luottanut... Peloissaan epäonnistumisensa seurauksista tietäjät koettivat
osoittaa kuninkaalle, että hänen pyyntönsä oli kohtuuton ja että hän asetti heidät
sellaiseen kokeeseen, joka ylitti kaiken mitä keneltäkään oli koskaan vaadittu.” PK. s.
339.
Henkensä vaarantamisen seuraus
5. Mitä kuningas Nebukadnessar määräsi raivoissaan?

Dan. 2:12 Tästä kuningas suuttui ja julmistui kovin ja käski tappaa kaikki
Baabelin viisaat.
”Kuningas oli hyvin vihainen ja määräsi, että heidät kaikki tapettaisiin, jos hänelle ei
määrätyssä ajassa kerrottaisi hänen untaan.” –The Sanctified Life, pp. 34, 35.
6. Keitä tämä kostonhimoinen määräys myös koski?

Dan. 2:13 Kun tästä oli käsky annettu ja viisaat piti tapettaman, etsittiin
Danielia ja hänen tovereitaan tapettaviksi.
”Danielin ja hänen tovereittensa oli määrä tuhoutua väärien profeettojen mukana;
mutta Daniel otti elämänsä omiin käsiinsä ja uskaltautui kuninkaan eteen, pyytäen
lisäaikaa, että hän sitten kertoisi kuninkaalle unen ja sen selityksen.” –The Sanctified
Life, p. 35.
7. Mitä Daniel teki, ja kenelle hän esitti pyyntönsä?

Dan. 2:14-16 Silloin Daniel antoi viisaan ja taitavan vastauksen Arjokille,
kuninkaan henkivartioväen päällikölle, joka oli lähtenyt tappamaan Baabelin
viisaita. Hän vastasi ja sanoi Arjokille, kuninkaan päällikölle: "Miksi on
kuningas antanut niin ankaran käskyn?" Silloin Arjok kertoi Danielille asian.
Niin Daniel meni palatsiin ja pyysi kuningasta antamaan hänelle aikaa, että
hän saisi ilmoittaa kuninkaalle selityksen.
”Daniel ja hänen toverinsa kuuluivat niihin, joita kuninkaan käskyä toteuttamaan
lähteneet henkivartijat etsivät. Kuultuaan, että käskyn mukaan heidätkin tapettaisiin,
Daniel esitti »viisaan ja taitavan» kysymyksen »Arjokille, kuninkaan henkivartioväen
päällikölle»: »Miksi on kuningas antanut niin ankaran käskyn?» Arjok kertoi hänelle,
että kuningas oli huolissaan harvinaisesta unestaan ja etteivät nekään pystyneet
auttamaan häntä, joihin hän oli siihen asti täysin luottanut. Tämän kuultuaan Daniel
uskaltautui henkensä uhalla menemään kuninkaan eteen ja pyysi, että hänelle
suotaisiin aikaa, jotta hän voisi rukoilla Jumalaansa ilmaisemaan hänelle unen ja sen
selityksen.” PK. s. 339.
”Kun määrättiin vihaisen, raivokkaan kuninkaan antama kuolemanrangaistus, joka
määräsi kaikki Babylonian viisaat tuhottaviksi, Danielia ja hänen tovereitaan etsittiin
surmattaviksi. Daniel vastasi 'viisaasti ja taitavasti' kuninkaan henkivartijain
päällikölle, jonka oli määrä surmata Babylonian viisaat. Daniel kysyi: 'Minkä vuoksi
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kuningas on antanut näin ankaran käskyn?' Hän meni itse kuninkaan eteen pyytäen,
että hänelle annettaisiin aikaa, ja hänen uskonsa Jumalaan, jota hän palveli, kehotti
häntä sanomaan, että hän kertoisi kuninkaalle unen selityksen.” –Fundamentals of
Christian Education, p. 373.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
Päivästä päivään, s. 18.
***
6. läksy
Sapattina 6. helmikuuta 2021

Jumala kunnioittaa niitä, jotka Häntä kunnioittavat
”...Minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat; mutta jotka minut ylenkatsovat,
ne tulevat halveksituiksi.” 1. Sam. 2:30.
Nopea vastaus rukoukseen
1. Kenen puoleen Daniel tovereineen kääntyi saadakseen
paljastettua? Mitä Vapahtaja sanoi yhteisestä rukouksesta?

salaisuuden

Dan. 2:17, 18 Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereillensa
Hananjalle, Miisaelille ja Asarjalle kehoittaen heitä rukoilemaan armoa
taivaan Jumalalta tämän salatun asian tähden, ettei Danielia ja hänen
tovereitansa tapettaisi muiden Baabelin viisaitten kanssa.
Matt.18:19 Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään
sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun
Isältäni, joka on taivaissa.
”Kuningas suostuu tähän pyyntöön; ja Daniel kokoaa kolme toveriaan, ja yhdessä he
vievät asian Jumalan eteen, etsien viisautta valkeuden ja viisauden Lähteeltä. Vaikka
he olivat kuninkaan hovissa kiusausten ympäröiminä, he eivät unohtaneet
velvollisuuttaan Jumalaa kohtaan. Heidän uskonsa oli vahva, sillä he olivat
vakuuttuneet siitä, että Jumala oli asettanut heidät siihen, missä he olivat, ja että he
tekivät hänen työtään ja olivat täyttämässä velvollisuuttaan. Ahdingon ja vaaran
aikoina he olivat aina anoneet häneltä johdatusta ja varjelua, ja hän oli osoittautunut
alati valmiiksi auttamaan.” –The Sanctified Life, p. 35.
”Yhdessä he etsivät viisautta valkeuden ja tiedon Lähteeltä. Heidän uskonsa oli
vahva, sillä he olivat vakuuttuneet siitä, että Jumala oli asettanut heidät siihen, missä
he olivat, ja että he tekivät hänen työtään ja olivat täyttämässä velvollisuuttaan.
Ahdingon ja vaaran aikoina he olivat aina anoneet häneltä johdatusta ja varjelua, ja
hän oli osoittautunut alati valmiiksi auttamaan. Nöyrin mielin he jättäytyivät nyt maa
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n Tuomarin huomaan rukoillen, että hän pelastaisi heidät tästä erityisestä ahdingosta.”
PK: s. 340.
2. Kuinka Kaikkivaltias vastasi heidän nöyrään pyyntöönsä?

Dan. 2:19 Silloin salaisuus ilmoitettiin Danielille yöllisessä näyssä. Niin
Daniel kiitti taivaan Jumalaa.
”Eivätkä he turhaan rukoilleetkaan. Jumala, jota he olivat kunnioittaneet, kunnioitti
nyt heitä. Herran Henki oli heidän yllään, ja kuninkaan uni ja sen selitys »ilmoitettiin
Danielille yöllisessä näyssä».” PK. s. 340.
”Nehemia nöyrtyi Jumalan edessä antaen kunnian Hänen nimelleen. Niin teki myös
Daniel Babyloniassa. Tarkastelkaamme näiden miesten rukouksia. Ne opettavat
meille, että meidän on nöyrryttävä, mutta myös, että emme saa koskaan hävittää
rajaa, joka erottaa Jumalan käskyt pitävän kansan niistä, jotka eivät kunnioita
Jumalaa. Meidän kaikkien tulee vetäytyä lähemmäksi Jumalaa. Hän vetää puoleensa
niitä, jotka lähestyvät Häntä nöyrästi, täynnä pyhää kunnioitusta Hänen pyhää
Majesteettiuttaan kohtaan, seisten Hänen edessään erotettuina maailmasta.” –
(Manuscript 58, 1903)
Sydämestä tuleva kiitollisuus
3. Mikä oli ensimmäinen asia, mitä Daniel teki, saatuaan vastauksen. Mikä
apostoli Paavalin opetus tulisi aina muistaa?

Dan. 2:20-23 Daniel lausui ja sanoi: "Olkoon Jumalan nimi kiitetty
iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä hänen on viisaus ja voima. Hän muuttaa
ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan,
hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen. Hän paljastaa
syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen
tykönänsä. Sinua, minun isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän siitä, että olet
antanut minulle viisauden ja voiman ja että nyt annoit minun tietää, mitä me
sinulta rukoilimme. Sillä sinä annoit meidän tietää kuninkaan asian.
Ef. 5:20 kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimessä.
”Kristityn tulisi elää niin lähellä Jumalaa, että hän voi vahvistaa hyvät asiat 'täynnä
vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja
ylistykseksi. 'Hänen sydämensä tulisi olla viritetty kiitokseen ja ylistykseen. Hänen
tulisi aina olla tietoinen saamistaan siunauksista, muistaen, kuka on sanonut: 'Joka
kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua.'” –My Life Today, p. 153.
4. Minkä pyynnön kanssa Daniel meni Arjokin tykö? Mitä Arjok teki
kuultuaan tämän hyvän uutisen?
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Dan. 2:24, 25 Sitten Daniel meni Arjokin tykö, jolla oli kuninkaan määräys
tappaa Baabelin viisaat. Hän meni ja sanoi hänelle näin: "Älä tapa Baabelin
viisaita; vie minut kuninkaan eteen, niin minä ilmoitan kuninkaalle
selityksen." Silloin Arjok vei kiiruusti Danielin kuninkaan eteen ja sanoi tälle
näin: "Minä olen löytänyt juutalaisten pakkosiirtolaisten joukosta miehen,
joka ilmoittaa kuninkaalle selityksen."
”Ihmeellinen on se työ, jonka Jumala aikoo suorittaa palvelijoidensa välityksellä,
jotta hänen nimensä tulisi kirkastetuksi. Jumala teki Joosefista elämän lähteen
Egyptin kansalle. Joosefia käyttäen Jumala säilytti koko tuon kansan hengen.
Danielia käyttäen Jumala pelasti Babylonin kaikkien viisaiden hengen. Ja nämä
pelastustavat teot olivat havainto-opetuksia; ne kuvasivat kansalle niitä hengellisiä
siunauksia, mitä he saivat ollessaan yhteydessä siihen Jumalaan, jota Joosef ja Daniel
palvelivat. Niin Jumala haluaa nykyisinkin kansansa välityksellä tuoda maailmalle
siunauksia. Jokainen työntekijä, jonka sydämessä Kristus asuu, jokainen, joka haluaa
esittää maailmalle hänen rakkauttaan, on Jumalan työtoveri siunauksien
levittämiseksi ihmiskunnalle. Kun hän saa Vapahtajalta armon jakaa muille, hänen
koko olemuksestaan juoksee hengellisen elämän virta.” Ta. 1, s. 475.
5. Minkä innokkaan kysymyksen maailman mahtavimman valtakunnan
hallitsija esitti Danielille?

Dan. 2:26 Kuningas vastasi ja sanoi Danielille, jonka nimenä oli Beltsassar:
"Voitko sinä ilmoittaa minulle unen, jonka minä näin, ja sen selityksen?"
Nöyryys ja usko
6. Kuinka nöyrästi Daniel vastasi?

Dan. 2:27, 28 Daniel vastasi kuninkaalle ja sanoi: "Salaisuutta, jonka
kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät eivätkä tähtienselittäjät
voi ilmoittaa kuninkaalle. Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa
salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva
aikojen lopussa. Tämä on sinun unesi, sinun pääsi näky, joka sinulla oli
vuoteessasi.
”Siinä seisoi juutalainen pakkosiirtolainen tyynenä ja hillittynä maailman
mahtavimman valtakunnan yksinvaltiaan edessä. Jo alkusanoissaan hän kieltäytyi
kohdaltaan kaikesta kunniasta ja ylisti Jumalaa kaiken viisauden lähteeksi.” PK. s.
340.
7. Mikä lupaus on annettu Jumalan nöyrille lapsille?

1 Piet. 5:5, viim. osa sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän
antaa armon."
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”Kuten Jumala teki tahtonsa tiettäväksi heprealaisille pakkosiirtolaisille, niille, jotka
olivat eniten eristäytyneet maailmasta, joka oli pahuuden vallassa, niin Herra antaa
valoa myös kaikille niille, jotka pitävät arvossa sanontaa 'Näin sanoo Herra'. Heille
Hän ilmaisee mielensä. Niille, jotka ovat vähiten sidoksissa maailmallisiin ajatuksiin,
jotka ovat kauimpana turhuudesta, ylpeydestä ja kunnianhimosta, jotka seisovat
Hänen erityisenä kansanaan, innokkaina hyviin tekoihin – heille Hän ilmaisee
sanansa tarkoituksen. Ensimmäinen ilmaus Jumalan voimasta heprealaisille
pakkosiirtolaisille tapahtui, kun heille näytettiin maan suurten puutteellinen viisaus.
Ihmisten viisaus on hulluutta Jumalan silmissä. Tietäjät ilmaisivat
tietämättömyytensä valosta ennen kuin Herra osoitti viisautensa ylimmäksi. Jumala
osoitti hulluudeksi niiden ihmisten viisauden, jotka olivat käyttäneet väärin Jumalan
antamia kykyjä.” –Counsels to Writers and Editors, pp. 101, 102.
Henkilökohtaisen tutkisteluun
Apostolien teot, s. 13,14.
***
7. läksy
Sapattina 13. helmikuuta 2021

Profeetallinen uni
”Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa..., mitä on
tapahtuva aikojen lopussa.” Dan. 2:28.
Unen kertominen
1. Mitä kuningas oli ajattelemassa, kun Herra antoi hänelle tämän unen? Mitä
tarkoitusta varten Daniel näki saman unen?

Dan. 2:29 Kun sinä, kuningas, olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä
tämän jälkeen on tapahtuva; ja hän, joka paljastaa salaisuudet, ilmoitti
sinulle, mitä tapahtuva on.
”Ajatelkaa Danielin tapausta. Kun Daniel kutsuttiin kuningas Nebukadnessarin eteen,
hän ei empinyt tunnustaa viisautensa lähdettä. Vähensikö se, että hän tunnusti
uskollisesti Jumalansa, hänen vaikutusvaltaansa kuninkaan hovissa? Ei millään
muotoa; siinä piili hänen voimansa; sillä hän saavutti itselleen suosion Baabelin
hallitsijan silmissä. Jumalan nimessä Daniel teki kuninkaalle tiettäväksi taivaasta
lähetetyt opastavat, varoittavat ja nuhtelevat viestit, eikä häneen suhtauduttu
torjuvasti. Lukekoot Jumalan nykyiset työntekijät Danielin vakaan ja pelottoman
todistuksen ja noudattakoot hänen esimerkkiään.” Ta.3, s. 146.
2. Mitä kuningas näki hyvin erikoisessa unessaan? Mistä kuvapatsas oli tehty?
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Dan. 2:31-33 Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli
suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli
hirvittävä nähdä. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret
hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi
rautaa, osaksi savea.
”Uni suuresta kuvapatsaasta, jossa Nebukadnessar sai katsella ajan loppuun asti
ulottuvia tapahtumia, oli näytetty hänelle, jotta hän ymmärtäisi oman tehtävänsä
maailman historiassa ja oman valtakuntansa suhteen Jumalan valtakuntaan.” PK. s.
346.
”Mutta kuinka ihailtavasti tämä esitys välitti suuren ja tärkeän totuuden
Nebukadnessarin mieleen. Sen lisäksi, että Jumala ilmaisi tapahtumien kulun halki
aikakausien kansansa hyväksi, Jumala näyttäisi Nebukadnessarille maallisen kunnian
ja loiston tyhjyyden ja turhuuden. Kuinka tämä olisi voitu vaikuttavammin ilmaista,
kuin kuvapatsaan avulla, jonka pää oli kultaa?” –Uriah Smith, The Prophecies of
Daniel and the Revelation, p. 38
3. Vaikka kuvapatsas unessa oli hyvin vaikuttava, mitä sille ja sen edustamille
valtakunnille tapahtuisi?

Dan. 2:34, 35 Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei ihmiskäden
voimasta - ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja
murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja
kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne,
eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan
murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan.
”Pään alapuolella oli muu osa ruumista alempiarvoisista metalleista, niin että niiden
arvo laski, kunnes päädyttiin jalkoihin ja varpaisiin, jotka olivat osaksi savea, osaksi
rautaa. Sitten koko rakennelma murskattiin palasiksi, ja niille kävi kuin akanoille.
Tuuli puhalsi ne pois, eikä niitä enää löydetty, kun taas niiden sijaan nousi jotain
kestävää ja taivaan arvostamaa. Niin Jumala osoitti ihmislapsille, että maalliset
valtakunnat katoavat, ja maallinen suuruus ja kunnia, kuin komea kupla, hajoaa ja
häviää. Ja sille paikalle, missä nämä niin kauan olivat olleet, Jumala asettaa
valtakuntansa, jolla ei ole loppua, ja jonka rauhanomaisten siipien suojaan saavat
tulla iankaikkisiksi ajoiksi kaikki, jotka ovat tästä valtakunnasta kiinnostuneet.” –
Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 38, 39.
Kultainen pää
4. Mitä kultainen pää kuvaa?

Dan. 2:36-38 Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen.
Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut
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vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian ja jonka käteen hän on antanut
ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen
sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää.
”Jumala korotti Babylonian, jotta se voisi täyttää tämän tarkoituksen. Kansakuntaa
seurasi menestys, kunnes se saavutti niin suuren varallisuuden ja vaikutusvallan, ettei
sellaista ole koskaan sen jälkeen saavutettu. Sitä onkin Raamatussa esitetty
innoitetulla vertauskuvalla 'kultainen pää' (Dan. 2:38).” EK. s. 167.
”Jumala on esittänyt minulle Nebukadnessarin tapauksen. Herra työskenteli
voimallisesti saadakseen maan mahtavimman kuninkaan tunnustamaan Hänet
kuninkaitten Kuninkaaksi. Hän muutti ylpeän kuninkaan mielen, kunnes
Nebukadnessar tunnusti Hänet 'Korkeimmaksi', 'jonka hallitus on iankaikkinen
hallitus ja jonka valtakunta pysyy suvusta sukuun.' –(Letter 132, 1901) Evangelism,
p. 88.
5. Koska tämä mahtava valtakunta alkoi? Kuka rakensi sen suuruuteensa?

1 Moos. 10:8-12 Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias
maan päällä.
9. Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava
metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod." Ja hänen valtakuntansa alkuna
olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa.
Dan. 4:26, 27 Kaksitoista kuukautta tämän jälkeen, kun kuningas oli
kävelemässä kuninkaallisen palatsinsa katolla Baabelissa, hän puhkesi
puhumaan sanoen: "Eikö tämä ole se suuri Baabel, jonka minä väkevällä
voimallani olen rakentanut kuninkaalliseksi linnaksi, valtasuuruuteni
kunniaksi!"
”Jumala korotti Babylonian, jotta se voisi täyttää tämän tarkoituksen. Kansakuntaa
seurasi menestys, kunnes se saavutti niin suuren varallisuuden ja vaikutusvallan, ettei
sellaista ole koskaan sen jälkeen saavutettu. Sitä onkin Raamatussa esitetty
innoitetulla vertauskuvalla 'kultainen pää' (Dan. 2:38).” EK. s. 167.
”Babylonian maailmanvalta nousi valtaansa kenraali Nabopolassarin aikaan, josta tuli
myös kuningas. Kun hän kuoli 604 eKr, hänen poikansa Nebukadnessar tuli
kuninkaaksi... Babylonian maailmanvallan luonnetta kuvaa kultainen pää. Se oli
kultaisen aikakauden kultainen valtakunta. Babylonian ja sen pääkaupungin ja
korkeiden tornien tasolle eivät mitkään sen seuraajista yltäneet. Se sijaitsi Idän
puutarhassa ja oli muodoltaan täydellinen neliö, ja sen ympärysmitan sanottiin olevan
kuusikymmentä mailia (96 km), viisitoista mailia (24 km) joka sivu; ja sitä
ympäröitsi muuri, jonka arvioidaan olleen 200-300 jalkaa korkea ja
kahdeksankymmentäseitsemän jalkaa leveä, ja sen ympärillä oli vallihauta, jonka
tilavuus oli sama kuin muurin. Kadut jakoivat sen neliöihin, joista jokaisen leveys oli
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sata viisikymmentä jalkaa, ja ne olivat suorassa kulmassa toisiaan vastaan. Se oli
kaksisataa kaksikymmentäviisi neliömailia pinta-alaltaan, ja sisälsi ylellisiä
huvittelupaikkoja ja puutarhoja, joiden väleissä oli upeita asuinrakennuksia – tämä
kaupunki, jolla oli kuusikymmentä mailia vallihautaa, kymmenen mailia muuria,
kolmekymmentä mailia joenrantaa kaupungin keskustan läpi, kadut puhdasta vaskea,
riippuvat puutarhat, jotka nousivat portaittain, kunnes saavuttivat muurin korkeuden,
Beluksen temppeli, jonka ympärysmitta oli kolme mailia, kaksi kuninkaan palatsia,
toinen kolme ja puoli mailia ja toinen kahdeksan mailia ympärysmitaltaan, ja
maanalainen tunneli Eufrat-joen ali, joka yhdisti nämä kaksi palatsia, täydelliset
järjestelyt mukavuuden, koristelun ja puolustuksen suhteen ja sen rajattomat varat –
tämä kaupunki, jossa oli monta maailman ihmettä, oli itse vielä valtavampi ihme.” –
Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 41-43.
Babylonian kunnia, heikkeneminen ja tuho
6. Mitä ilmaisua profeetta Jesaja käytti kuvaillessaan Babylonian kunniaa?

Jes. 13:19, ensim. osa Ja Baabelin, valtakuntain kaunistuksen, kaldealaisten
ylpeyden ja loiston
”Siellä, missä koko maa oli sen jalkojen juuressa, kuningatar verrattomassa
suuruudessaan, jolle innoitettu kynä antaa tämän ylistävän nimen 'valtakuntain
kaunistus, kaldealaisten ylpeys ja loisto', seisoi tämä kaupunki, sen valtakunnan
pääkaupunki, jota esitti suuren historian kuvapatsaan kultainen pää. Sellainen oli
Babylon, jossa Nebukadnessar oli elämänsä kunnossa, ylpeänä ja innokkaana
istumassa sen valtaistuimella, kun Daniel astui sen muurien sisään palvellakseen
pakkosiirtolaisena sen loisteliaissa palatseissa seitsemänkymmentä vuotta. Siellä
Herran lapset, joita ahdisti enemmän kuin innosti heidän pakkosiirtolaisuutensa maan
kunnia ja menestys, ripustivat kanteleensa Eufratin pajuihin ja itkivät, kun he
muistelivat Siionia.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, p.
43.
7. Millä sanoilla hän luonnehti tämän kunniakkaan kaupungin tulevaisuutta?
Kuinka kauan Babylonian valtakunta kesti?

Jes. 13:19-22 Ja Baabelin, valtakuntain kaunistuksen, kaldealaisten ylpeyden
ja loiston, käy niinkuin Sodoman ja Gomorran, jotka Jumala hävitti. Ei sitä
ikinä enää asuta, autioksi jää se polvesta polveen; ei arabialainen sinne
telttaansa tee, eivätkä paimenet siellä laumaansa lepuuta. Erämaan eläimet
lepäävät siellä, sen huoneet ovat täynnä huuhkajia, kamelikurjet asuvat siellä,
ja metsänpeikot siellä hyppelevät. Sakaalit ulvovat sen palatseissa,
aavikkosudet huvilinnoissa. Sen aika on lähellä, tulemaisillaan, ei sen päiviä
pidennetä.
”Neriglissarin ensimmäisenä vuotena, vain kaksi vuotta Nebukadnessarin kuoleman
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jälkeen, syttyi kohtalokas sota babylonialaisten ja meedialaisten välille, joka päättyi
Babylonian valtakunnan kukistumiseen... Kaikkien inhimillisten laskelmien mukaan
heillä oli hyvä perusta turvallisuuden tunteelleen. Inhimillisesti katsoen ei olisi
milloinkaan todennäköistä, että kaupunkia olisi voitu vallata senaikaisin tunnetuin
sodankäynnin keinoin. Siksi he hengittivät vapaasti ja nukkuivat sikeästi, ikään kuin
mikään vihollinen ei olisi ollut odottamassa ja valvomassa heidän piiritettyjen
muuriensa ympärillä. Mutta Jumala oli määrännyt, että tuo ylpeä ja paha kaupunki
joutuisi alas kunniansa valtaistuimelta. Ja kun Hän puhuu, mikä kuolevainen
käsivarsi voi tehdä tyhjäksi Hänen sanansa?… Tuon kohtalokkaan yön juominkien
aikana kaupungin portit oli jätetty auki, … persialaisten sotilaiden tuloa ei havaittu …
Näin ensimmäinen maailmanvalta, jota kuvasi suuren kuvapatsaan kultainen pää, tuli
kunniattomaan loppuunsa.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the
Revelation, pp. 44, 45, 47, 48
”He saivat tämän kirjaimellisesta toteutumisesta riittävästi todisteita nähdessään
persialaisen valloittajan joukkojen odottamatta pääsevän sisälle Babylonian
pääkaupunkiin. He marssivat virran uomaa pitkin, josta vedet oli johdettu sivulle,
sekä sisäporteista, jotka huolimattomasti oli jätetty auki ja vartioimatta.” PK. s. 379.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
Jesajan luvut 13,14,47.
Jeremia luvut 50,51.
Daniel 5:1-31
Profeetat ja kuninkaat s. 354, 368,369
***
8. läksy
Sapattina 20. helmikuuta 2021

Profeetallinen uni, jatkoa
”... Avatakseen hänelle portit ja ovet niin ettei niitä kukaan sulje.” Jes. 45:1.
Rinta ja käsivarret hopeaa
1. Mitä oli kultaisen pään
kuvapatsaasta esitti?

alapuolella?

Mitä

valtakuntaa

tämä

osa

Dan. 2:32, keskim. osa, 39, ensim. osa sen rinta ja käsivarret hopeata…
Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun;
”Menestyvä Meedo-Persian valtakunta vastasi suuren kuvapatsaan rinnasta ja
käsivarsista, jotka olivat hopeaa. Se oli alempiarvoinen kuin sitä edeltävä
valtakunta.”–Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 51.
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2. Ketkä muut profeetat ennustivat Babylonian tuhon ja uuden maailmanvallan
nousemisen?

Jes. 13:17, 18 Katso, minä herätän heitä vastaan meedialaiset, jotka eivät
hopeasta huoli eivätkä kullasta välitä. Heidän jousensa kaatavat nuoret
miehet; he eivät armahda kohdun hedelmää eivätkä lapsia sääli.
Jerem. 51:11 Teroittakaa nuolet, täyttäkää viinet! Herra on herättänyt
Meedian kuningasten hengen, sillä hänen ajatuksensa käy Baabelia vastaan,
sen hävittämiseksi. Tämä on Herran kosto, kosto hänen temppelinsä puolesta.
”Sen sijaan että olisi jatkuvasti ollut ihmisten suojelija Babylonia alkoi olla ylpeä ja
julma sortaja. Ne innoitetut sanat, jotka kuvaavat Israelin johtajien julmuutta ja
ahneutta, ilmaisevat Babylonian kukistumisen salaisuuden ja myös monien muiden
valtakuntien sortumisen syyn maailman alusta alkaen.” EK. s. 167.
Vapaus palata takaisin myönnettiin maanpakolaisille
3. Miksikä Herra kutsui Babylonian maailmanvallan valloittajaa?

Jes. 44:28 joka sanon Koorekselle: "Minun paimeneni!" Hän täyttää kaiken
minun tahtoni, hän sanoo Jerusalemille: "Sinut rakennettakoon!" ja
temppelille: "Sinut perustettakoon!" Jes. 45:1 Näin sanoo Herra voidellulleen
Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat
hänen edestään ja riisuakseni kuninkaitten kupeilta vyöt, että ovet hänen
edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi:
”Jo toista sataa vuotta ennen Kyyroksen syntymää ennustukset olivat maininneet
hänet nimeltä ja kertoneet, miten hän valloittaisi Babylonin yllätyshyökkäyksellä ja
valmistaisi tietä vankeudesta palaaville. Tästä oli ilmoitettu Jesajan välityksellä.
»Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen
tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään, että ovet hänen edessään avautuisivat
eivätkä portit sulkeutuisi: Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat, minä murran
vaskiovet ja rikon rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet
kätköistänsä, tietääksesi, että minä, Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä,
Israelin Jumala» (Jes. 45:1—3).” PK. s. 379.
4. Milloin Kyyros antoi juutalaisille luvan palata omaan maahansa?
Käyttivätkö kaikki pakkosiirtolaiset tätä tilaisuutta hyväkseen?

Jer. 25:12 Mutta kun seitsemänkymmentä vuotta on täyttynyt, niin minä
kostan Baabelin kuninkaalle ja sille kansalle, sanoo Herra, heidän pahat
tekonsa, kostan kaldealaisten maalle ja teen sen ikuiseksi erämaaksi.
Esra 1:1-4 Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena
herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian
suun kautta, Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko
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valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin: "Näin sanoo
Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan
Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä
temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne on
hänen kansaansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön
Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan,
temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa. Kuka vain on jäljellä,
se saakoon, missä asuukin muukalaisena, paikkakuntansa miehiltä
kannatukseksi hopeata ja kultaa, tavaraa ja karjaa ynnä vapaaehtoisia
lahjoja Jumalan temppelin rakentamiseksi Jerusalemiin."
Esra 2:1, 64 Ja nämä olivat ne tämän maakunnan asukkaat, jotka lähtivät
pakkosiirtolaisten vankeudesta Baabelista, jonne Nebukadnessar, Baabelin
kuningas, oli vienyt heidät pakkosiirtolaisuuteen, ja jotka palasivat
Jerusalemiin ja Juudaan, kukin kaupunkiinsa,… Koko seurakunta oli yhteensä
neljäkymmentä kaksi tuhatta kolmesataa kuusikymmentä,
”Tämä tapahtui sen jälkeen, kun kuningas sai lukea ennustuksen, joka enemmän kuin
sata vuotta ennen hänen syntymäänsä kuvaili sitä, millä tavalla Babylon vallattaisiin.
Hän luki kaikkeuden Hallitsijan hänelle osoittaman sanoman... Tämä kaikki liikutti
niin syvästi hänen sydäntään, että hän päätti suorittaa Jumalalta saamansa tehtävän.
Hän päästäisi Juudean pakkosiirtolaiset lähtemään ja auttaisi heitä
jälleenrakentamaan Herran temppelin.” PK. s. 383,384.
”Tämä oli kuitenkin vain vähäinen jäännös niistä sadoista tuhansista, jotka olivat
hajaantuneet Meedia-Persian eri maakuntiin. Israelilaisten suuri enemmistö halusi
mieluummin jäädä pakkosiirtolaisuutensa maahan kuin kokea niitä rasituksia, jotka
liittyivät paluumatkaan ja heidän hävitettyjen kaupunkiensa ja kotiensa
jälleenrakentamiseen.” PK. s. 413.
Arvostelukyky sen suhteen, mikä on apua ja mikä ei
5. Ketkä tarjosivat apuaan Jumalan heikolle kansalle kaupungin ja temppelin
jälleenrakentamisessa? Hyväksyttiinkö tämä näennäisesti hyvää tarkoittava
tarjous?

Esra 4:1-3 Mutta kun Juudan ja Benjaminin vastustajat kuulivat, että
pakkosiirtolaiset rakensivat temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle, astuivat
he Serubbaabelin ja perhekunta-päämiesten luo ja sanoivat heille: "Me
tahdomme rakentaa yhdessä teidän kanssanne, sillä me etsimme teidän
Jumalaanne, niinkuin tekin, ja hänelle me olemme uhranneet Eesarhaddonin,
Assurin kuninkaan, päivistä asti, hänen, joka toi meidät tänne." Mutta
Serubbaabel ja Jeesua ja muut Israelin perhekunta-päämiehet sanoivat heille:
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"Ei sovi teidän ja meidän yhdessä rakentaa temppeliä meidän Jumalallemme,
vaan me yksin rakennamme Herralle, Israelin Jumalalle, niinkuin kuningas
Koores, Persian kuningas, on meitä käskenyt."
”Vain jäännös oli valittu palaamaan Babylonista, ja nyt kun he ovat ryhtyneet
näköjään ylivoimaiseen yritykseen, tulevat heidän lähimmät naapurinsa tarjoamaan
apuaan. Samarialaiset sanovat palvovansa oikeaa Jumalaa ja haluavansa osallistua
temppelipalvelukseen liittyvistä etuoikeuksista ja siunauksista.” PK. s. 390,391.
6. Miksi kansan johtajat eivät voineet hyväksyä tätä tarjousta? Kuinka näiden
teeskentelijöiden todellinen luonne paljastettiin?

5 Moos. 14:2 sillä sinä olet Herralle, sinun Jumalallesi, pyhitetty kansa, ja
Herra on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja,
mitä maan päällä on.
Esra 4:4, 5 Mutta maan kansa sai Juudan kansan kädet herpoamaan ja
pelotti heidät rakentamasta. Ja ne palkkasivat heitä vastaan neuvonantajia,
jotka tekivät heidän hankkeensa tyhjäksi, niin kauan kuin Koores, Persian
kuningas, eli, ja aina Daarejaveksen, Persian kuninkaan, hallitusaikaan asti.
”Mutta jos juutalaisten johtajat olisivat hyväksyneet tämän avuntarjouksen, he
olisivat avanneet oven epäjumalanpalvelukselle. He huomasivat samarialaisten
teeskentelyn ja käsittivät, ettei se apu, joka olisi saatu liittoutumalla näiden miesten
kanssa, olisi minkään arvoista verrattuna siihen siunaukseen, jonka he voisivat
odottaa saavansa noudattamalla Herran selviä käskyjä… Ne jotka olivat vastikään
uudelleen pyhittäytyneet Herralle hänen temppelinsä raunioiden edustalle pystytetyn
alttarin ääressä, käsittivät, että hänen kansansa ja maailman välinen raja on aina
pidettävä erehtymättömän selvänä. He kieltäytyivät liittoutumasta niiden kanssa,
jotka Jumalan lain vaatimukset tuntevina eivät kuitenkaan halunneet totella niitä…
Meillä ei koskaan ole varaa tinkiä periaatteistamme liittoutumalla niiden kanssa,
jotka eivät pelkää Jumalaa… Väärillä tiedoillaan he herättivät epäilyksiä niiden
mielessä, jotka oli helppo saada epäluuloisiksi.” PK. s. 390,392.
7. Mikä innoituksen varoitus sopii meille tänä päivänä tähän rajaan liittyen?

1 Kor. 10:11 Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu
varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut.
2 Kor. 6:14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien
kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä
yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
”Kuitenkaan eivät Jumalan asian avoimet ja vannoutuneet vihamiehet ole eniten
pelättäviä. Vielä pystyvämpiä pettämään ovat sellaiset, jotka Juudan ja Benjaminin
vastustajien tavoin lähestyvät sulavin sanoin ja kauniisti puhuen ikään kuin pyrkisivät
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ystävälliseen liittoon Jumalan lasten kanssa. Sellaisia pitäisi jokaisen varoa, jottei
joutuisi yllättäen johonkin taitavasti viritettyyn ja salattuun ansaan.” PK. s. 392.
”Herran kielto: 'Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien
kanssa' (2. Kor. 6:14), ei viittaa ainoastaan avioliittoon jumalattomien kanssa, vaan
kaikkiin liittoutumiin, missä jäsenet ovat läheisessä kanssakäymisessä ja missä
tarvitaan sopusointua hengessä ja toiminnassa. 2. Moos. 34:12-14.” –Selected
Messages, book 2, p. 121.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
2. Kor. 6:14-18.

The Signs of the Times, June 2, 1881, joka löytyy kirjasta Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 1001.
***
9. läksy
Sapattina 27. helmikuuta 2021

Juudan kansa Meedo-Persian valtakunnassa
”Niin juutalaisten vanhimmat rakensivat, ja työ onnistui heille profeetta Haggain ja
Sakarjan, Iddon pojan, ennustuksen tukemana. Ja he saivat sen valmiiksi Israelin
Jumalan käskyn ja Kooreksen, Daarejaveksen ja Artahsastan, Persian kuninkaan,
käskyn mukaan.” Esra 6:14.
Vastustus
1. Mitä takaisin palannut kansa alkoi tehdä suurella innolla? Mitä temppelin
rakennustyölle tapahtui heidän vihollistensa aiheuttamien vaikeuksien
tähden?

Esra 3:8, 10, 11 Ja toisena vuotena siitä, kun he olivat tulleet Jumalan
temppelin sijalle Jerusalemiin, sen toisessa kuussa, ryhtyivät Serubbaabel,
Sealtielin poika, ja Jeesua, Joosadakin poika, ja heidän muut veljensä, papit
ja leeviläiset, ja kaikki, jotka vankeudesta olivat tulleet Jerusalemiin, työhön
ja panivat kaksikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat leeviläiset johtamaan
Herran temppelin rakennustyötä…. Ja kun rakentajat laskivat Herran
temppelin perustusta, asetettiin papit virkapuvuissaan torvilla ja leeviläiset,
Aasafin jälkeläiset, kymbaaleilla ylistämään Herraa, Israelin kuninkaan
Daavidin järjestelyn mukaan. Ja he virittivät ylistys- ja kiitosvirren Herralle:
"Sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti Israelia
kohtaan." Ja kaikki kansa nosti suuren riemuhuudon ylistäen Herraa siitä,
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että Herran temppelin perustus oli laskettu.
Hagg. 1:1, 2 Kuningas Daarejaveksen toisena vuotena, kuudennessa kuussa,
kuukauden ensimmäisenä päivänä, tuli tämä Herran sana profeetta Haggain
kautta Juudan käskynhaltijalle Serubbaabelille, Sealtielin pojalle, ja
ylimmäiselle papille Joosualle, Joosadakin pojalle: "Näin sanoo Herra
Sebaot: Tämä kansa sanoo: Aika ei ole tullut rakentaa Herran huonetta."
”Heidän vihollistensa voimakas ja päättäväinen vastustus sai rakentajat vähitellen
masentumaan. Muutamat eivät voineet unohtaa, että kulmakiveä laskettaessa monet
olivat ilmaisseet epäilyksensä koko hankkeesta. Ja samarialaisten käydessä yhä
uskaliaammiksi monet juutalaisista epäilivät, mahtoiko jälleenrakentamisen aika
sittenkään olla vielä koittanut. Tällainen mieliala levisi laajalti. Rohkeutensa
menettäneinä ja masentuneina monet työmiehet palasivat kotiinsa ja tavanomaisiin
töihinsä.” PK. s. 394.
Rohkaisu Herralta
2. Ketkä Herra nosti esiin tuossa kriisissä? Minkä sanoman Herra lähetti
heidän kauttaan?

Esra 5:1 Mutta profeetta Haggai ja Sakarja, Iddon poika, profeetat,
ennustivat Juudassa ja Jerusalemissa oleville juutalaisille Israelin Jumalan
nimeen, hänen, jonka nimiin he olivat otetut.
Hagg. 1:3-11 Mutta profeetta Haggain kautta tuli tämä Herran sana: "Onko
sitten aika teidän asua panelilla kaunistetuissa huoneissanne, kun tämä huone
on rauniona? Ja nyt sanoo Herra Sebaot näin: Ottakaa vaari teistänne. Te
kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te
juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja
palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon. Näin sanoo Herra
Sebaot: Ottakaa vaari teistänne. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja
rakentakaa temppeli, niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo
Herra. Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä
puhallan sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni
tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi.
Sentähden teiltä taivas pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa. Ja minä
olen kutsunut kuivuuden maahan ja vuorille, viljalle, viinille ja öljylle, ja mitä
vain maa tuottaa, ja ihmisille ja eläimille ja kaikelle kätten vaivannäölle."
”Mutta ne jotka luottivat Jumalaan, eivät tänä synkkänä hetkenäkään olleet vailla
toivoa. Profeetta Haggai ja Sakarja herätettiin selvittämään tätä kriisiä. Sytyttävin
todistuksin nämä Herran sanansaattajat osoittivat kansalle, mistä heidän vaikeutensa
johtuivat. Profeetat selittivät, että koska he eivät pitäneet Jumalan asioita
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tärkeimpinä, eivät he voineet myöskään ajallisesti menestyä. Jos israelilaiset olisivat
kunnioittaneet Jumalaa, palvoneet häntä kaikella arvonannolla ja tehneet hänen
huoneensa rakentamisen tärkeimmäksi tehtäväkseen, he olisivat saaneet osakseen
hänen läsnäolonsa ja siunauksensa... Toista vuotta temppeli oli laiminlyötynä ja miltei
hyljättynä. Ihmiset pysyttelivät kotosalla ja koettivat tavoitella ajallista hyvinvointia,
mutta heidän tilansa oli surkea. He eivät menestyneet, vaikka olisivat miten
työskennelleet... Halutessanne päästä köyhyydestänne laiminlöitte temppelin, mutta
tämä laiminlyönti on saattanut teidät juuri siihen, mitä pelkäsitte. »Te kylvätte paljon,
mutta saatte vähän;...'” PK. s. 393,394.
Tukea hallitukselta
3. Oliko tällä sanomalla tuloksia? Milloin Haggain ennustus täyttyi?

Hagg. 1:12-14 Niin Serubbaabel, Sealtielin poika, ja ylimmäinen pappi
Joosua, Joosadakin poika, ja kansan koko jäännös kuuli Herran, Jumalansa
ääntä ja profeetta Haggain sanoja, jota varten Herra, heidän Jumalansa, oli
hänet lähettänytkin, ja kansa pelkäsi Herraa. Haggai, Herran sanansaattaja,
sanoi, saattaen Herran sanan, kansalle näin: "Minä olen teidän kanssanne,
sanoo Herra." Ja Herra herätti Juudan käskynhaltijan Serubbaabelin,
Sealtielin pojan, hengen ja ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan,
hengen ja kansan koko jäännöksen hengen, ja he tulivat ja ryhtyivät
rakentamaan Herran Sebaotin, heidän Jumalansa, temppeliä
Hagg. 2:6-9 Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Vielä vähän aikaa, ja minä
liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan. Ja minä liikutan kaikki
pakanakansat, ja kaikkien pakanakansojen kalleudet tulevat, ja minä täytän
tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra Sebaot. Minun on hopea, ja minun
on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva
suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan
vallita rauhan, sanoo Herra Sebaot."
”Vuosisatojen kuluessa juutalaiset olivat turhaan yrittäneet selittää, miten Jumalan
Haggain kautta antama lupaus olisi täyttyvä. Heidän ylpeytensä ja epäuskonsa
sokaisivat heidän mielensä käsittämästä profeetan sanojen oikeata merkitystä. Toista
temppeliä ei kunnioitettu Herran kirkkauden pilvellä, vaan hänen elävällä
läsnäolollaan, jossa jumaluuden koko täyteys asui ruumiillisesti — hänen, joka oli
itse Jumala lihaan tulleena. »Kaikkien kansojen Toivo» oli todella tullut temppeliinsä,
kun Nasaretin Mies opetti ja paransi sen pyhillä alueilla. Kristuksen läsnäolo — ja se
yksin — kohotti toisen temppelin kunnian ensimmäistä suuremmaksi.” ST. s. 27.
4. Kuka antoi kolmannen käskyn ja milloin, että temppelin jälleenrakennusta
oli jatkettava?
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Esra 6:1-12 Niin kuningas Daarejaves antoi käskyn, että asiaa tutkittaisiin
Baabelin arkistossa, jonne myös aarteet koottiin. Ja Ahmetan linnasta,
Meedian maakunnasta, löydettiin kirjakäärö, johon oli kirjoitettu seuraavasti:
"Muistettava tapahtuma: Kuningas Kooreksen ensimmäisenä hallitusvuotena
kuningas Koores antoi käskyn: Jumalan temppeli Jerusalemissa, se temppeli
rakennettakoon paikaksi, jossa uhreja uhrataan. Sen perustukset laskettakoon
lujiksi, sen korkeus olkoon kuusikymmentä kyynärää ja leveys kuusikymmentä
kyynärää. Siinä olkoon aina rinnakkain kolme kivikertaa suuria kiviä ja yksi
hirsikerta uusia hirsiä; ja kustannukset suoritettakoon kuninkaan hovista. Ja
myös Jumalan temppelin kulta- ja hopeakalut, jotka Nebukadnessar vei pois
Jerusalemin temppelistä ja toi Baabeliin, annettakoon takaisin. Ne tulkoot
paikoilleen Jerusalemin temppeliin, pantakoon ne Jumalan temppeliin." "Niinmuodoin on sinun, Tattenai, joka olet Eufrat-virran tuonpuoleisen maan
käskynhaltija, sinun, Setar-Boosenai, ja teidän virkatoverienne, niiden
afarsakilaisten, jotka ovat tuolla puolella Eufrat-virran, pysyttävä siitä
erillänne. Antakaa Jumalan temppelin rakennustyön olla rauhassa.
Juutalaisten käskynhaltija ja juutalaisten vanhimmat rakentakoot Jumalan
temppelin paikallensa. Ja minä annan käskyn, mitä teidän on tehtävä
juutalaisten vanhimmille heidän rakentaessaan Jumalan temppeliä: tuolta
puolelta Eufrat-virran tulevista kuninkaan verotuloista suoritettakoon niille
miehille tarkasti ja viivyttelemättä kustannukset. Ja mitä tarvitaan, mullikoita,
oinaita ja karitsoita polttouhreiksi taivaan Jumalalle, nisuja, suolaa, viiniä ja
öljyä, se annettakoon heille Jerusalemin pappien esityksestä joka päivä,
laiminlyömättä, että he uhraisivat suloisesti tuoksuvia uhreja taivaan
Jumalalle ja rukoilisivat kuninkaan ja hänen poikiensa hengen puolesta. Ja
minä annan käskyn, että kuka ikinä rikkoo tämän määräyksen, hänen
talostaan revittäköön hirsi, ja hänet ripustettakoon ja naulittakoon siihen, ja
hänen talostaan tehtäköön siitä syystä soraläjä. Ja Jumala, joka on asettanut
nimensä siihen, kukistakoon jokaisen kuninkaan ja kansan, joka ojentaa
kätensä rikkomaan tätä määräystä hävittämällä Jumalan temppelin
Jerusalemissa. Minä Daarejaves olen antanut tämän käskyn; se tarkoin
täytettäköön."
”Kuningas määräsi edelleen ankaria rangaistuksia niille, jotka jotenkin muuttaisivat
käskyä... Näin Herra valmisti tietä temppelin valmistumiselle. Kuukausia ennen
tämän määräyksen antamista israelilaiset olivat jatkaneet työtään uskonvaraisesti, ja
Jumalan profeetat vielä auttoivat heitä ajankohtaisilla sanomillaan, jotka muistuttivat
työntekijöitä jumalallisesta tarkoituksesta. Kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Haggai
oli julistanut viimeisen muistiin merkityn sanomansa, Sakarja sai sarjan näkyjä, jotka
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koskivat Jumalan työtä maan päällä. Nämä sanomat annettiin kuvauksina ja
vertauksina ja saatiin epävarmana ahdingon aikana, joten ne olivat suureksi avuksi
sellaisille, jotka toimivat Israelin Jumalan nimessä. Johtajista näytti siltä, että
juutalaisille myönnetty jälleenrakentamisen lupa taas lakkautettaisiin; tulevaisuus
näytti hyvin synkältä. Jumala näki, että hänen kansansa tarvitsi hänen rajattoman
myötätuntonsa ja rakkautensa ilmausta tuekseen ja rohkaisukseen.” PK. s. 399.
Noin vuonna 519 eKr. Dareios antoi määräyksen, että juutalaisten tuli jatkaa
temppelin rakentamista. Katso Uriah Smith, The Propheciesof Daniel and the
Revelation, s. 208.
Uusi koetus ja sen seuraukset
5. Minkä kehotuksen Herra lähetti profeetan kautta kansalleen, joka vielä oli
Babylonissa? Mitä tapahtui niille, jotka olivat vielä siellä mukavuussyistä
jumalallisesta kutsusta ja kuninkaan toistuvista määräyksistä huolimatta?

Sak. 2:7 Voi, Siion, pelastaudu, sinä, joka asut tytär Baabelin luona!
Est. 3:8-11 Ja Haaman sanoi kuningas Ahasverokselle: "On yksi kansa
hajallaan ja erillään muiden kansojen seassa sinun valtakuntasi kaikissa
maakunnissa. Heidän lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien muiden kansojen,
he eivät noudata kuninkaan lakeja, eikä kuninkaan sovi jättää heitä rauhaan.
Jos kuningas hyväksi näkee, kirjoitettakoon määräys, että heidät on
tuhottava; ja minä punnitsen kymmenentuhatta talenttia hopeata
virkamiehille, vietäväksi kuninkaan aarrekammioihin." Niin kuningas otti
kädestään sinettisormuksensa ja antoi sen agagilaiselle Haamanille,
Hammedatan pojalle, juutalaisten vastustajalle. Ja kuningas sanoi
Haamanille: "Hopea olkoon annettu sinulle, ja samoin se kansa, tehdäksesi
sille, mitä hyväksi näet."
”Niihin aikoihin muuttuivat Meedia-Persian valtakunnan olot nopeasti. Dareios
Hystaspes, jonka hallitusaikana juutalaisia kohtaan oltiin merkittävän suopeita, sai
seuraajakseen Kserkses Suuren. Hänen hallitessaan joutuivat ne juutalaiset, jotka
eivät olleet noudattaneet pakenemiskehotusta, hirvittävään ahdinkoon. He joutuivat
nyt kasvokkain kuoleman kanssa, kun olivat kieltäytyneet käyttämästä hyväkseen
Jumalan järjestämää paon mahdollisuutta.” PK. s. 414.
”Herra näki ennakolta, miten vaikeat ajat koittaisivat Kserkseen — Esterin kirjan
Ahasveroksen — hallitessa, eikä hän ainoastaan tehnyt muutosta vallassa olevien
mielessä ja tunteissa vaan myös innoitti Sakarjan kehottamaan maanpakolaisia
paluumatkalle.” PK. s. 413.
6. Kuka antoi kolmannen ja viimeisen käskyn? Milloin? Minkä kirjoitetun
asiakirjan tämä hallitsija antoi pappi Esralle?
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Esra 6:14 Niin juutalaisten vanhimmat rakensivat, ja työ onnistui heille
profeetta Haggain ja Sakarjan, Iddon pojan, ennustuksen tukemana. Ja he
saivat sen valmiiksi Israelin Jumalan käskyn ja Kooreksen, Daarejaveksen ja
Artahsastan, Persian kuninkaan, käskyn mukaan
Esra 7:7, 8, 11-26 Myös israelilaisia ja pappeja, leeviläisiä, veisaajia,
ovenvartijoita ja temppelipalvelijoita lähti Jerusalemiin kuningas Artahsastan
seitsemäntenä hallitusvuotena. Ja hän tuli Jerusalemiin viidennessä kuussa
kuninkaan seitsemäntenä hallitusvuotena… Tämä on jäljennös kirjeestä,
jonka kuningas Artahsasta antoi pappi Esralle, kirjanoppineelle, joka oli
Herran Israelille antamien käskyjen ja ohjeitten tuntija: "Artahsasta,
kuningasten kuningas, pappi Esralle, taivaan Jumalan lain tuntijalle", ja niin
edespäin. "Minä annan käskyn, että minun valtakunnassani jokainen Israelin
kansan jäsen ja sen papit ja leeviläiset, jotka ovat halukkaat lähtemään
Jerusalemiin, lähtekööt sinun kanssasi, koska kuningas ja hänen seitsemän
neuvonantajaansa ovat lähettäneet sinut tarkastamaan, ovatko olot Juudassa
ja Jerusalemissa sinun Jumalasi lain mukaiset, joka on sinun kädessäsi, ja
viemään sinne hopean ja kullan, minkä kuningas ja hänen neuvonantajansa
ovat antaneet vapaaehtoisena lahjana Israelin Jumalalle, jonka asumus on
Jerusalemissa, ja myös kaiken hopean ja kullan, minkä saat koko Baabelin
maakunnasta, sekä ne vapaaehtoiset lahjat, jotka kansa ja papit antavat
Jumalansa temppeliin Jerusalemiin. Osta siis näillä rahoilla mitä
tunnollisimmin härkiä, oinaita ja karitsoita ynnä niihin kuuluvia ruoka- ja
juomauhreja; ja uhraa ne teidän Jumalanne temppelin alttarilla
Jerusalemissa. Ja mitä sinä ja sinun veljesi näette hyväksi tehdä hopean ja
kullan tähteillä, se tehkää Jumalanne tahdon mukaan. Ne kalut, jotka sinulle
annetaan jumalanpalvelusta varten sinun Jumalasi temppelissä, jätä
Jerusalemin Jumalan eteen. Ja muut Jumalasi temppelin tarpeet, joita joudut
suorittamaan, sinä saat suorittaa kuninkaan aarrekammiosta. Ja minä,
kuningas Artahsasta, annan käskyn kaikille aarteistojen vartijoille tuolla
puolella Eufrat-virran: 'Kaikki, mitä pappi Esra, taivaan Jumalan lain tuntija,
teiltä pyytää, se tunnollisesti toimitettakoon: hopeata aina sataan talenttiin,
nisuja sataan koor-mittaan, viiniä sataan bat-mittaan, öljyä sataan batmittaan saakka, niin myös suoloja ilman määrää. Kaikki, mitä taivaan Jumala
käskee, tehtäköön taivaan Jumalan temppelille täsmällisesti, ettei viha
kohtaisi kuninkaan ja hänen poikiensa valtakuntaa. Vielä tehdään teille
tiettäväksi, ettei kukaan ole oikeutettu vaatimaan rahaveroa, luonnontuotteita
tai tierahoja yhdeltäkään papilta tai leeviläiseltä, veisaajalta, ovenvartijalta,
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temppelipalvelijalta tai muulta tämän Jumalan temppelin tehtäviä
toimittavalta.' Ja sinä, Esra, aseta Jumalasi viisauden mukaan, joka on sinun
kädessäsi, tuomareita ja lakimiehiä tuomitsemaan kaikkea kansaa tuolla
puolella Eufrat-virran, kaikkia, jotka tuntevat sinun Jumalasi lain; ja niille,
jotka eivät sitä tunne, opettakaa sitä. Ja jokainen, joka ei seuraa sinun
Jumalasi lakia ja kuninkaan lakia, tuomittakoon tarkoin harkiten joko
kuolemaan tai karkoitukseen, rahasakkoon tai vankeuteen."
”Noin seitsemänkymmentä vuotta sen jälkeen, kun ensimmäinen joukko
maanpakolaisia palasi Serubbaabelin ja Joosuan johdolla kotimaahansa, nousi
Meedia-Persian valtaistuimelle Artakserkses Longimanus. Tämän kuninkaan nimi
liittyy pyhään historiaan useiden huomattavien sallimuksellisten tapahtumien
yhteydessä. Hänen hallitusaikanaan elivät ja toimivat Esra ja Nehemia. Hän oli se,
joka vuonna 457 eKr. julkaisi kolmannen ja lopullisen määräyksen Jerusalemin
jälleenrakentamisesta. Hänen hallitusvuosinaan toinen juutalaisten joukko palasi
maahansa Esran johdolla, Jerusalemin muurit saatiin rakennetuksi Nehemian ja hänen
apulaistensa toimesta, temppelipalvelukset järjestettiin uudelleen, ja Esra ja Nehemia
saivat yhdessä aikaan suuren uskonnollisen uudistuksen. Pitkän hallituskautensa
kuluessa hän osoitti usein suosiotaan luotetuille ja rakastetuille juutalaisystävilleen
Esralle ja Nehemialle, jotka hän tunnusti Jumalan erityiseen tehtävään nimittämiksi
miehiksi.” PK.s. 418.
Toisen maailmanvallan kukistuminen
7. Mikä johti Meedo-Persian valtakunnan kukistumiseen?

Est. 1:1-9 Ahasveroksen aikana - sen Ahasveroksen, joka hallitsi Intiasta
Etiopiaan saakka, sataa kahtakymmentä seitsemää maakuntaa - siihen
aikaan, kun kuningas Ahasveros istui kuninkaallisella valtaistuimellansa, joka
oli Suusanin linnassa, tapahtui tämä. Kolmantena hallitusvuotenaan hän
laittoi pidot kaikille ruhtinaillensa ja palvelijoillensa. Persian ja Meedian
voima, ylimykset ja maaherrat olivat hänen luonansa, ja hän näytti heille
kuninkaallisen kunniansa rikkautta ja suuruutensa loistavaa komeutta monta
päivää, sata kahdeksankymmentä päivää. Ja kun ne päivät olivat kuluneet,
laittoi kuningas kaikelle Suusanin linnan väelle, niin pienille kuin suurillekin,
kuninkaan palatsin puutarhan esipihaan seitsenpäiväiset pidot. Pellava-,
puuvilla- ja punasiniverhoja oli kiinnitetty valkoisilla pellavanauhoilla ja
purppuranpunaisilla nauhoilla hopeatankoihin ja valkomarmoripylväisiin.
Kultaisia ja hopeaisia lepovuoteita oli pihalla, joka oli laskettu vihreällä ja
valkoisella marmorilla, helmiäisellä ja kirjavalla marmorilla. Juotavaa
tarjottiin kulta-astioissa, ja astiat olivat erimuotoiset, ja kuninkaan viiniä oli
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viljalti, kuninkaalliseen tapaan. Ja juomisessa oli lakina, ettei saanut olla
mitään pakkoa, sillä niin oli kuningas käskenyt kaikkia hovimestareitansa,
että oli tehtävä kunkin oman halun mukaan. Myöskin kuningatar Vasti laittoi
naisille pidot kuningas Ahasveroksen kuninkaalliseen palatsiin.
”Jos kuningas olisi säilyttänyt kuninkaallisen arvokkuutensa harjoittaen raittiutta, hän
ei olisi koskaan antanut tällaista käskyä. Mutta viini, jota hän oli käyttänyt vapaasti,
vaikutti hänen mieleensä, eikä hän ollut valmistautunut toimimaan viisaasti…
Tällaiset hillittömät tilaisuudet, joita kuvattiin Esterin kirjan ensimmäisessä luvussa,
eivät kunnioita Jumalaa…
Jumala vaikutti tarkoitusperiensä toteuttamiseksi kansansa hyväksi sen kokemuksen
kautta, joka toi Esterin Meedo-Persian valtaistuimelle. Se, mikä tehtiin paljon viinin
vaikutuksen alaisena, kääntyi Israelin hyväksi.” –(MS 39, 1910) Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 1139. Tämä maailmanvalta oli vallassa 538331 eKr.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
Sakarja 4. luku
Haggai luvut 1 ja 2
Profeetat ja kuninkaat s. 409-425.
***

Lähetyskertomus Venezuelasta
Luettavaksi sapattina 27. helmikuuta 2021
Erikoissapattikolehti kohteen hyväksi kootaan sapattina 6. maaliskuuta
Rakkaat veljet ja sisaret, Jumalan kansa ja pyhiinvaeltajat kaikkialla maailmassa.
Toivoen teille mitä runsainta siunausta, huudamme yhdessä teidän kanssanne tänä
päivänä: Maranata! (Heramme tulee), toivoen, että pian saamme olla yhdessä, eikä
rajat pian enää ole esteitä.
Venezuela, virallisesti Venezuelan boliviaarinen tasavalta, sijaitsee Etelä-Amerikan
pohjoisosassa, koostuu mannerosasta ja suuresta määrästä pieniä saaria
Karibianmeressä, ja sen pääkaupunki on Caracas. Mannerosa rajoittuu pohjoisessa
Karibianmereen ja Atlantin valtamereen, lännessä Kolumbiaan, etelässä Brasiliaan ja
idässä Guyanaan. Venezuelan väkiluku on 32 778 230.
Vuoden 2017 tilaston (GIS XXI) mukaan 88% väestöstä on kristittyjä, pääasiassa
katolisia 71% ja loput 17% protestantteja. Venezuelalaisista ilman uskontoa on 4%
(2% ateisteja ja 2% agnostikkoja tai asiasta kiinnostumattomia), lähes 8% väestöstä
seuraa jotain muuta uskontoa (1% heistä on spiritistejä).
Työ Venezuelassa alkoi 22. toukokuuta 1947, kun sisar Rita Camacho de Reina
saapui San Cristobalin saarelle Tachiran alueelle erään sisaren kotiin, joka tunnusti
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evankelista uskoa, joka ei voinut majoittaa tätä sisarta, koska hänen miehensä, joka
oli seurakunnan pastori, ei pitänyt adventisteja suosittavina. Vaikka tilanne olikin
sellainen, hän piti sisaren tuomat kirjat. Lisäksi hän kertoi hänelle adventistisisaresta,
jonka nimi oli Irene Chacon.
Sisar Rita ei epäröinyt mennä Irenen kotiin, missä hänet otettiin hyvin vastaan. Rita
kertoi myöhemmin: ”Tämä koti oli minulle keidas.” Hän ehti olla siellä vain
muutamia minuutteja, kun sen sisaren poika, jonka luona hän oli aiemmin ollut, soitti
hänelle ja kertoi, että hänen isänsä oli löytänyt kirjat ja oli niin vihainen, että uhkasi
heittää ne kadulle, ellei ne sieltä häviäisi välittömästi. Se oli ahdistava tilanne. Mutta
pian Herra avasi oven, koska tässä tilanteessa sisar Irene tarjoutui ystävällisesti
lähtemään hänen kanssaan hakemaan kirjat ja viemään ne omaan kotiinsa. He
rukoilivat ja lähtivät etsimään kirjoja. Iltahämärässä he pitivät ensimmäisen
perhehartauden tuossa kodissa.
Seuraavina päivinä sisar Rita tapasi muita adventisteja. Lauantaina he menivät
kirkkoon. He antoivat toisen tilaisuuden Ritalle, joka puhui innostuksesta, joka pitää
olla ruuan suhteen kansalla, joka odottaa Herran Jeesuksen Kristuksen pikaista
tulemista. Rita kertoi: ”Kaikki pitivät minun sanoistani, koska he tunnistivat, että
olivat olleet huolimattomia tässä asiassa, ja jotkut jopa sanoivat minulle: 'Sisar, me
tarvitsimmekin herätystä.' Tämä ensimmäinen kokous oli hyvin rohkaiseva minulle.”
Vähän myöhemmin 11. syyskuuta 1947 pastori José del Carmen León, Kolumbian
johtaja, saapui Venezuelaan, ja hän iloitsi löytäessään neljäntoista hengen ryhmän
ihmisiä, jotka olivat hyvin innokkaita tulemaan kasteelle. Hänen johdollaan
Venezuelan yhdistys organisoitiin. Sen seurauksena monet veljet ja sisaret liittyivät
jakamaan tätä sanomaa.
Siunaukset ja jumalallinen apu seurasi näitä evankeliumin airueita, sopimus palkittiin
uusilla sieluilla, yli tuhat jäsentä liitettiin tähän unioniin. Kuitenkin tähän maahan
tullut kriisi on aiheuttanut köyhyyttä ja nälkää, ja sen seurauksena miljoonat
venezuelalaiset ovat lähteneet maasta. Myös satoja jäseniä ja kiinnostuneita on
lähtenyt maasta, ja jäsenmäärä on laskenut huomattavasti, mutta siitä huolimatta työtä
ei lopeteta. Uusimman raportin mukaan Venezuelan unionissa on 781 jäsentä, 320
kiinnostunutta ja 459 lasta.
Tästä kriisistä ei ole jäänyt osattomaksi myöskään Herran työ Venezuelassa.
Valitettavasti monien rakennustemme kunto on huonontunut vuosien varrella niin,
että ne ovat asuinkelvottomia. Yksi vakavimmista tapauksista on lähetyksen
seurakuntatalo Maracaibossa, joka on kaupunki maan koillisosassa… Johtuen
lähetyksen huonosta taloudellisesta tilasta, ei ole ollut mahdollista lähettää
lähetystyöntekijöitä tähän kaupunkiin, joka on yksi Venezuelan väkirikkaimmista
kaupungeista, jossa asuu yli kaksi miljoonaa asukasta. Siinä joukossa on varmasti
monia uskollisia, jotka eivät ole kuulleet kolmen enkelin sanomasta ja jotka varmasti
ottavat mielihyvin taivaallisen kutsun vastaan. On tärkeää mainita, että suurin osa
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kuulovammaisista jäsenistä, jotka tarvitsevat lähetyksen huolenpitoa ja valmistelua,
ovat siellä.
Samoin on seurakunta ja lähetys Catia la Marissa, joka on La Guairan osavaltion
seurakunta, sijaiten kolmekymmentä kilometriä Caracasista; seurakuntatalo on
kärsinyt vakavia vaurioita ajan kuluessa, ja sinne pitää rakentaa uutta, jotta sinne
voitaisiin lähettää lähetystyöntekijöitä työskentelemään sielujen hyväksi. Nyt siinä ei
voi asua. Kaupungissa on asukkaita noin sata tuhatta, huomattava määrä, joiden
hyväksi voidaan tehdä evankelioimistyötä.
Toisaalta Apuren osavaltiossa sijaitsevassa Guasdualiton kaupungissa on myös
lähetysasema samassa kunnossa kuin edellä mainitut, sen lisäksi sadekauden aikaan
seurakuntatalo kärsi tulvasta, joten siellä täytyy hoitaa viemäröinti, vahvistaa seiniä,
koska seinässä on aukko, asentaa katto, lisätä ikkunat ja ovet sekä vahvistaa
kiinteistön turvallisuutta. Sen alueen väkiluku on noin satakolmekymmentä tuhatta,
joiden hyväksi voidaan tehdä evankelioimistyötä.
Kriisi, jonka läpi käymme parhaillaan, on tehnyt vaikeaksi käyttää näitä
lähetyskenttiä ja kiinteistöjä, mistä syystä olemme siinä surullisessa tilanteessa, että
emme voi lähettää näihin paikkoihin työntekijöitä. Mutta vaikka näyttää, että valo on
sammumassa siellä, uusia kiinnostuneita sieluja löytyy. Siitä syystä me pyydämme
teitä auttamaan meitä kohottamaan kansainvälisen lähetysseurakunnan lippua, joka
on revitty alas tietyillä alueilla maassamme. Tukekaa meitä Herran nimessä, niin että
valo voisi jatkaa loistamistaan näissä paikoissa. Me toivomme ja rukoilemme, että
Iankaikkinen moninkertaistaisi nämä avustukset työn edistämiseksi Venezuelassa
seitsemänkymmentä kertaa seitsemän keltaisiksi.
Venezuelan unionin veljet Kristuksessa
Tänään kootaan erikoissapattikolehti Venezuelan hyväksi.
Olkoon lahjasi rakkauden ja kiitollisuuden osoitus
10. läksy
Sapattina 6. maaliskuuta 2021

Myöhemmät maailmanvallat
”...Sinun jälkeesi... kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.
Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta.” Dan. 2:39,40.
Kolmas maailmanvalta
1. Mikä maailmanvalta seurasi Meedo-Persiaa? Kuinka ennustus täyttyi?

Dan. 2:32, viim. osa, 39, toisen osa sen vatsa ja lanteet vaskea…
kolmas valtakunta
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”Harvat ja lyhyet ovat innoitetut sanat, jotka käsittivät täyttymisensä
maailmanvaltojen seuratessa toinen toistaan. Jatkuvasti muuttuvassa poliittisessa
kaleidoskoopissa Kreikka tuli näkyyn ollakseen kaiken huomion keskipisteenä
kolmantena niin kutsuttuna maailmanlaajuisena valtakuntana maan päällä. Sen
taistelun jälkeen, joka ratkaisi maailmanvallan kohtalon, Dareios yritti koota
hajallaan olevan armeijansa jäänteet ja tehdä vastarintaa valtakuntansa ja
oikeuksiensa puolesta. Mutta hän ei voinut koota joukoistaan, jotka olivat hiljattain
muodostaneet niin mahtavan ja hyvin aseistetun armeijan, riittävää sotajoukkoa, joten
hän ei uskaltanut kohdata toista kertaa voitokkaita kreikkalaisia. Alexanteri ajoi häntä
takaa tuulen siivillä. Kerta toisensa jälkeen Dareios sai vaivoin vihollisen karistettua
kannoiltaan.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 52.
2. Mitä on kerrottu Aleksanteri Suuren voittokulusta? Mikä oli hänen
ennenaikaisen kuolemansa syynä? Mitkä seuraukset siitä koituivat
valtakunnalle?

Sananl. 31:4, 5 Ei sovi kuningasten, Lemuel, ei sovi kuningasten viiniä juoda
eikä ruhtinasten kysellä: "Missä väkijuomaa?" Muutoin hän juodessaan
unhottaa, mitä säädetty on, ja vääntelee kaikkien kurjuuden lasten oikeuden.
Sananl. 16:32 Pitkämielinen on parempi kuin sankari, ja mielensä
hillitseväinen parempi kuin kaupungin valloittaja.
”Aleksanteri Suuri, joka oli perinyt isänsä hiljakkoin laajentaneen Kreikan
Makedonian valtakunnan, asettui laajentamaan Makedonian valtaa ja Kreikan
kulttuuria itään päin ja valloitti Persian valtakunnan. Profetia esittää Kreikan
valtakunnan seuraavan Persian valtakuntaa, koska Kreikasta ei koskaan tullut
yhdistynyttä valtakuntaa ennen Makedonian valtakunnan perustamista, joka palautti
Persian tuon ajan johtavaksi maailmanvallaksi.
Viimeinen Persian maailmanvallan hallitseva kuningas oli Dareios III (Codomandus),
jonkaAleksanteri voitti Granikuksen taistelussa (334 eKr.), Issus (333 eKr.) tai
Gaugamela (331 eKr.).” –Seventh- day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 774.
”Aleksanterille oli paljon helpompaa alistaa valtakuntia kuin hallita omaa henkeään.
Valloitettuaan kansoja, tämä niinkutsuttu suuri mies lankesi ruokahalun hellimisen
takia hillittömyyden uhriksi.” –Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 29.
”Halveksittavalla röyhkeydellä hän vaati itselleen jumalallista kunniaa. Hän jätti
valloitetut kaupungit vapaasti verenhimoisten ja hillittömien sotilaidensa armoille.
Hän murhasi usein ystäviään ja suosikkejaan juoppouden vimmassaan. Hän rohkaisi
seuraajiaan kohtuuttomaan juomiseen, niin että eräässä tilaisuudessa heistä
kaksikymmentä kuoli juominkien seurauksena. Lopulta, vietettyään yhdet pitkät
juomingit, hänet kutsuttiin toisiin, missä hän joi jokaisen kahdenkymmenen vieraan
kanssa, ja historian mukaan hän joi, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, kaksi
kertaa täyden Herkuleen maljan, joka sisältää kuusi neljänneslitraa. Hän sairastui
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äkilliseen kuumetautiin, johon hän kuoli yksitoista päivää myöhemmin, 13.
kesäkuuta 323 eKr, ollen vasta kypsän iän kynnyksellä, kolmenkymmenenyhden
vuoden iässä.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 53,
54.
Neljäs maailmanvalta
3. Mitä meille kerrotaan neljännestä maailmanvallasta? Kuinka laajalle se
ulottui?

Dan. 2:33, ensim. osa 40 Sen sääret olivat rautaa,… Ja neljäs valtakunta on
tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin
rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.
Luuk. 2:1 Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että
kaikki maailma oli verolle pantava.
”'Valtakunnan sotajoukot, jotka voittivat toisinaan taistelun, ollen kuitenkin aina
sodassa voitokkaina, etenivät nopein askelin Eufratiin, Danubeen, Reiniin ja aina
valtamerelle asti; ja kultaiset, hopeiset tai vaskiset patsaat, jotka saattoivat kuvata
kansoja ja kuninkaita, tuhottiin Rooman valtakunnan toimesta.' Kristillisen
aikakauden alussa tämä valtakunta otti valtaansa koko eteläisen Euroopan, Ranskan,
Englannin, suuren osan Alankomaita, Sveitsin ja eteläisen Saksan, Unkarin, Turkin ja
Kreikan, puhumattakaan valloittamistaan maista Aasiassa ja Afrikassa... Rooman
maailmanvalta täytti maailman...” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the
Revelation, pp. 54, 55.
Tärkein tapahtuma maailmanhistoriassa
4. Mikä tärkeä tapahtuma sattui Rooman maailmanvallan aikaan? Olivatko
Jumalan valitun kansan johtajat valmistautuneet tähän tapahtumaan?

Luuk. 2:4-7 Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös
Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli
Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa,
joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian
synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja
pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.
Joh. 1:5, 11 Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt… Hän
tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
”Eräs enkeli tulee maan päälle katsomaan, kutka ovat valmiit vastaanottamaan
Jeesuksen. Mutta hän ei huomaa mitään odottamisen merkkiä. Hän ei kuule
kiitettävän ja ylistettävän Jumalaa siitä, että Messiaan tulemisen aika on käsillä.
Enkeli liitelee jonkin aikaa valitun kaupungin yllä ja sen temppelin yläpuolella, missä
Jumalan läsnäolo oli ilmennyt monen vuosisadan aikana; mutta täälläkin vallitsee
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sama välinpitämättömyys.” ST. s. 301.
Suuri ilo niille, jotka odottivat
5. Miksi tämä ilouutinen annettiin paimenille?

Luuk. 2:8, 9 Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä
laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus
loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.
”Ei näy mitään merkkiä siitä, että Kristusta odotetaan ja valmistaudutaan elämän
Ruhtinaan tulolle. Hämmästyneenä taivaan sanansaattaja aikoo palata taivaaseen,
viedäkseen mukanaan häpeällisen viestin, mutta silloin hän huomaa' ryhmän
paimenia, jotka yöllä vartioivat laumojaan ja tähtitaivasta katsellessaan tutkistelevat
ennustusta Messiaan maan päälle tulemisesta, ikävöiden maailman Lunastajan
ilmestymistä. Tässä on ryhmä, joka on valmistautunut vastaanottamaan taivaan
sanoman.” ST. s. 301.
6. Mikä oli taivaan sanoman aiheena?

Luuk. 2:10, 11 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä
ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä
päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa
”Ja äkkiä enkeli ilmestyy paimenille, ilmoittaen heille suuren ilon. Taivaallinen
kirkkaus täyttää koko kedon, lukematon enkelijoukko ilmestyy, ja aivan kuin ilo olisi
liian suuri yhden sanansaattajan tuotavaksi taivaasta, suuri joukko yhtyy laulamaan
sitä ylistyslaulua, jota kaikkien kansojen pelastetut kerran laulavat: »Kunnia
Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on
hyvä tahto!» Luuk. 2:14.” ST. s. 301.
7. Ketkä myös odottivat ennustuksen täyttymistä?

Luuk. 2:25-38 Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli
hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli
hänen päällänsä. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä
kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun. Ja hän tuli Hengen
vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle
tehdäkseen hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä
ja kiitti Jumalaa ja sanoi: "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan
menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,
jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on
ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille." Ja hänen isänsä ja
äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Ja Simeon siunasi heitä ja
sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja
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nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan - ja
myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä että monen sydämen ajatukset
tulisivat ilmi." Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin
sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli
elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, ja oli nyt leski,
kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä,
vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja juuri
sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka
odottivat Jerusalemin lunastusta.
Matt. 2:1, 2 Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas
Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, ja he
sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me
näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä
kumartamaan."
4 Moos. 24:17 Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en
kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista. Se
ruhjoo Mooabilta ohimot, päälaen kaikilta Seetin pojilta.
”Pakanainkin joukossa oli sellaisia, jotka odottivat häntä. He olivat viisaita miehiä,
rikkaita ja jaloja itämaisia filosofeja. Luontoa tutkiessaan nämä tietäjät olivat nähneet
Jumalan hänen luomistöissään. He olivat heprealaisista kirjoituksista saaneet tietää,
että Jaakobista oli nouseva tähti, ja hartaasti ikävöiden he odottivat hänen tuloaan,
joka ei ainoastaan olisi »Israelin lohdutus», vaan tulisi myös »pakanain valkeudeksi»
ja »pelastukseksi maan ääriin asti». Luuk. 2:25, 32; Apt. 13:47. He etsivät valoa, ja
Jumalan valtaistuimelta lähtevä valo valaisi heidän polkunsa.” ST. s. 302.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
Matt. 2:1-12. Luuk. 2:1-38.
Aikakausien Toivo s. 23-34.
***
11. läksy
Sapattina 13. maaliskuuta 2021

Rooman maailmanvallan kukistuminen
”Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta … Ja että sinä näit jalkain ja varvasten
olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva
hajanainen valtakunta...” Dan. 2:40,41.
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Rauhanruhtinas ja Rooman maailmanvalta
1. Minkä kauniin lupauksen enkeli ilmaisi paimenille, kun Rauhanruhtinas oli
syntynyt? Millaiset vastakohdat vallitsivat tuon ajan olosuhteissa?

Luuk. 2:13, 14 Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista
sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: "Kunnia Jumalalle
korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä
tahto!"
”»Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa.» Kaitselmus oli ohjannut kansojen
vaiheita ja inhimillisen pyrkimyksen ja vaikutuksen suuntaa, kunnes koko maailma
oli kypsä Vapahtajan tulolle. Kansat olivat yhdistetyt yhden hallituksen vallan alle.
Yksi kieli oli laajalle levinnyt puhekielenä ja kaikkialla tunnustettu kirjakieleksi.
Kaikista maista kokoontuivat hajalla asuvat juutalaiset Jerusalemiin vuotuisiin
juhliinsa. Palattuaan asuinpaikkoihinsa he saattoivat levittää tietoa Messiaan tulosta
kautta maailman.” AT. s. 24.
2. Mikä maailmanvalta vahvisti ja pani täytäntöön Jumalan Poikaa vastaan
määrätyn kuolemanrangaistuksen?

Matt. 27:24-31 Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli
yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan nähden ja sanoi: "Viaton olen
minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse eteenne." Niin kaikki kansa vastasi
ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme
päälle." Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja
luovutti ristiinnaulittavaksi. Silloin maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen
mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon. Ja he
riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan ja väänsivät
orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen
oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat:
"Terve, juutalaisten kuningas!" Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät
häntä päähän. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan,
pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois
ristiinnaulittavaksi.
”Kristus seisoo sidottuna Pilatuksen, roomalaisen maaherran, oikeussalissa. Häntä
ympäröi sotilasvartio, ja sali täyttyy nopeasti katselijoista. Aivan sisäiänkäytävän
ulkopuolella ovat sanhedrinin tuomarit, papit, hallitusmiehet, vanhimmat ja
kansanjoukko. Tuomittuaan Jeesuksen sanhedrinin neuvosto oli tullut Pilatuksen luo
saadakseen tuomionsa vahvistetuksi ja pannuksi täytäntöön.” AT. s. 695.
Pilatuksen rikos ja sen seuraukset
3. Mitä taivas teki suojellakseen Pilatusta siltä hirveältä syyllisyydeltä, jonka
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hän ottaisi päälleen tuomitsemalla Jeesuksen epäoikeudenmukaisesti? Miten
Pilatuksen ura ja elämä päättyivät?

Matt. 27:19 Mutta kun hän istui tuomarinistuimella, lähetti hänen vaimonsa
hänelle sanan: "Älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen
tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä."
Job 20:4-7 Tuoko on sinulla tietoa ikiajoista asti, siitä saakka, kun ihminen
maan päälle pantiin? Ei, vaan jumalattomain riemu loppuu lyhyeen, ja
riettaan ilo on vain silmänräpäys. Vaikka hänen kopeutensa kohoaa
taivaaseen ja hänen päänsä ulottuu pilviin asti, katoaa hän kuitenkin
ainiaaksi oman likansa lailla; jotka näkivät hänet, kysyvät: 'Missä hän on?'
2 Kor. 4:7-11 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo
suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Me
olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat,
mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut,
mutta emme tuhotut. Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa
ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme
näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen
tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.
”Jos Pilatus alusta alkaen olisi ollut luja kieltäytyen tuomitsemasta miestä, jonka hän
havaitsi syyttömäksi, hän olisi katkaissut ne kohtalokkaat katumuksen ja syyllisyyden
kahleet, jotka tulisivat sitomaan hänet eliniäkseen. Jos hän olisi toiminut sen mukaan,
minkä käsitti oikeaksi, eivät juutalaiset olisi rohjenneet antaa hänelle määräyksiä.
Kristus olisi kyllä surmattu, mutta Pilatus ei olisi ollut syyllinen. Mutta Pilatus oli
askel askeleelta toiminut tuntoaan vastaan. Hän oli etsinyt verukkeita
puolustellakseen sitä, ettei tuominnut oikeuden ja kohtuuden mukaan, ja nyt hän
huomasi olevansa miltei avuton pappien ja hallitusmiesten käsissä. Hänen
epäröintinsä ja horjuvaisuutensa koituivat hänelle turmioksi.... Pilatus taipui
kansanjoukon vaatimuksiin. Hän luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi mieluummin
kuin vaaransi oman asemansa. Mutta hänen varovaisuudestaan huolimatta tapahtui
hänelle jälkeenpäin juuri se, mitä hän pelkäsi. Häneltä riistettiin hänen etuoikeutensa
ja hänet syöstiin korkeasta asemastaan, ja katumuksen ja loukatun ylpeyden
haavoittamana hän pian ristiinnaulitsemisen jälkeen itse päätti päivänsä. Näin niiden
osaksi, jotka ryhtyvät sovitteluihin synnin kanssa, tulee vain suru ja turmio. »Miehen
mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.» San. 14: 12.” AT. s.
705,712.
Kohtalokkaat seuraukset Juudan kansalle
4. Mitä juutalaisille tapahtui sen jälkeen,
Rauhanruhtinaan?
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Luuk. 19:41-44 Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja
sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se
on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun
vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka
puolelta; ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka
sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet
etsikkoaikaasi tuntenut."
Matt. 22:4-7 Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa
kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja
syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin.' Mutta he
eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen;
ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta
kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti
heidän kaupunkinsa.
”Näin juutalaiset kansana sinetöivät Jumalan armon hylkäämisensä. Seurauksen
ennusti Kristus vertauksessaan. Kuningas 'lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo
murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa.' Julistettu tuomio kohtasi juutalaisia
Jerusalemin hävityksenä ja heidän kansakuntansa hajaantumisena.” KV. s. 228.
Kristittyjen vainoaminen
5. Kuinka Rooma kohteli Kristuksen seuraajia Neron ajasta lähtien?

1 Kor. 4:7-11 Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole
lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei
olisi saatua? Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita, ilman meitä teistä
on tullut kuninkaita! Kunpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin
pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne! Sillä minusta näyttää, että Jumala
on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikäänkuin kuolemaan
tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että
ihmisten, me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä
Kristuksessa, me olemme heikkoja, mutta te väkeviä; te kunnioitettuja, mutta
me halveksittuja. Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa,
olemme alasti, meitä piestään, ja me kuljemme kodittomina,
”Paavalin vankeuden aikana oli kristinuskoon kääntyneitä ilmaantunut niin suuret
määrät, että he alkoivat saada osakseen viranomaisten huomiota ja vihamielisyyttä.
Keisarin suuttumusta herätti erityisesti hänen oman huonekuntansa jäsenten
kääntyminen, ja hän löysi pian verukkeen, jonka nojalla hän saattoi kohdistaa
kristittyihin säälimättömän julmuutensa.” ApT. s. 372.
”Nämä vainot, jotka Nero aloitti Paavalin marttyyrikuoleman aikoihin, jatkuivat
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enemmän tai vähemmän raivokkaina vuosisatoja. Kristittyjä syytettiin valheellisesti
mitä kammottavimmista rikoksista, ja heidän selitettiin olevan syynä suuriin
onnettomuuksiin — nälänhätään, ruttoon ja maanjäristyksiin. Heidän jouduttuaan
yleisen vihan ja epäluulojen kohteiksi monet olivat valmiit — maallisten etujen
tähden — kavaltamaan viattomia. Heidät tuomittiin valtiota vastustavina
kapinoitsijoina, uskonnon vihollisina ja yhteiskunnan vaivana. Heitä heitettiin
joukoittain villipetojen eteen tai poltettiin elävinä amfiteatterien areenoilla. Muutamia
ristiinnaulittiin, toisia käärittiin villieläinten nahkoihin ja työnnettiin areenoille
koirien raadeltaviksi. Heidän rangaistuksensa muodosti usein yleisten
juhlatilaisuuksien pääasiallisimman huvin. Suuret kansanjoukot kerääntyivät
nauttimaan näytelmästä ja tervehtivät marttyyrien kuolinkamppailua nauruin ja
kättentaputuksin.” ST. s. 40.
Rooman maailmanvallan jakaantuminen
6. Kuinka profetia esitti Rooman maailmanvallan lopun?
valtakunta jakaantui?

Koska tämä

Dan. 2:33, 41 Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea…
Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea,
osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta;
kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan
saven seassa.
”Sitten esitetään jakaannus; ja millainen symboli meillä sitä osoittaa? Ei mikään
muu kuin kuvapatsaan varpaat. Jos ne eivät esitä, niin meidät on jätetty pimeyteen
koskien sen jakaannuksen luonteesta ja laajuudesta, jonka ennustus näytti olevan
olemassa. Jos näin oletetaan, se heittäisi vakavan moitteen itse ennustukselle. Siksi
meidän on pitäydyttävä siinä johtopäätöksessä, että kuvapatsaan kymmenen varvasta
kuvaavat kymmentä osaa, joihin Rooman valtakunta jakaantui. Tämä jakaannus
saatettiin päätökseen vuosien 351 ja 476 jKr. välillä. Tämä jakaantumisen aikakausi
kesti siis satakaksikymmentäviisi vuotta, noin neljännen vuosisadan puolivälistä
viidennen vuosisadan viimeiseen neljännekseen. Kukaan tunnettu historioitsija ei
aseta Rooman jakaantumista aiemmaksi kuin 351 jKr, ja siitä on yleinen
yksimielisyys, että se aika päättyy 476 jKr.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel
and the Revelation, pp. 57, 58
7. Mitä historia kertoo Rooman maailmanvallan jakaantumisesta?

Dan. 2:42, 43 Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se
merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras.
Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne
sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa,
niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.
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”Maallisia valtoja ravistellaan. Meidän ei tarvi, emmekä voi, odottaa maan kasojen
yhdistymistä. Meidän tilamme on ilmaistu Nebukadnessarin kuvapatsaan varpaina,
erillisinä valtioina ja erilaisista materiaaleista koostuvina, jotka eivät liity yhteen.
Profetia osoittaa, että Jumalan suuri päivä on aivan edessämme. Se rientää kiireesti.”
–Testimonies for the Church, vol. 1, p. 360.
”Ne kymmenen kansaa, jotka olivat avainasemassa Rooman maailmanvallan
hajottamisessa, ja jotka jonkin aikaa historiansa aikana pitivät huomattavia osia
Rooman alueesta erillisinä ja itsenäisinä valtakuntina, voidaan luetella (ilman
aikajärjestystä perustamisen suhteen) seuraavasti: hunnit, itägootit visigootit, frankit,
vandaalit, sveebit, burgundit, herulit, anglosaksit ja langobardit.” –Uriah Smith, The
Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 58.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
Aikakausien Toivo, s. 25,26.
Profeetat ja kuninkaat s. 354.
”Rooman toisesta hallitsijasta Numa Pompiliuksesta (716-673 eKr.) historia kertoo
meille, että hän rakensi temppelin Janukselle... Tämän temppelin oli määrä olla
avoinna sodan aikaan ja suljettuna rauhan aikaan. Numan itsensä aikana temppeli oli
aina suljettu. Numan jälkeen koko Rooman hallituskauden ajan se tapahtui vain
kahdesti – ensimmäisen kerran ensimmäisen puunilaissodan loputtua, ja toisen kerran
keisari Augustuksen, ensimmäisen keisarin, hallituksen alussa.” –Dr. Starke,
Römische Geschichte (Roman History), p. 9.
***
12. läksy
Sapattina 20. maaliskuuta 2021

Iankaikkinen valtakunta
”Kuinka suuret ovat hänen tunnustekonsa ja kuinka voimalliset hänen ihmeensä!
Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta ja hänen valtansa pysyy suvusta
sukuun.” Dan. 4:3.
Pyhä valtakunta
1. Mihin valtakuntaan Daniel viittaa osoitettuaan maallisten valtakuntien
ajallisen luonteen? Ketä se kivi esittää?

Dan. 2:34, 44, 45 inun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei ihmiskäden
voimasta - ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja
murskasi ne… Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala
pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei
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toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja
tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, niinkuin sinä näit,
että kivilohkare irtautui vuoresta - ei ihmiskäden voimasta - ja murskasi
raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut
kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys
luotettava."
Jes. 28:16 sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin
peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo,
se ei pakene.
”Vaikka Nebukadnessar kohotettiin maallisen kunnian huipulle ja pyhä Kirjakin antoi
hänelle »kuninkaitten kuninkaan» arvon (Hes. 26:7), hän kuitenkin ajoittain myönsi
valtakuntansa mahtavuuden ja hallintonsa loiston johtuvan Herra n suosiosta. Näin
oli käynyt hänen nähtyään unen suuresta kuvapatsaasta. Tämä näky oli vaikuttanut
häneen syvästi samoin kuin ajatus siitä, että Babylonian valtakunta, niin
maailmanvalta kuin se olikin, lopulta kukistuisi ja toiset valtakunnat pääsisivät
valtaan, kunnes kaikkien maisten valtojen tilalle taivaan Jumala viimein pystyttäisi
ikuisesti kukistumattoman valtakuntansa.” PK. s. 354.
2. Mihin tapahtumaan tämä viittasi? Mikä suuri eksytys tapahtuu ennen tätä
tapahtumaa?

Joh. 14:3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä
takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
Matt. 24:23-27 Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi:
'Tuolla', niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja
nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos
mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sentähden,
jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi:
'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. Sillä niinkuin salama
leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan
tulemus.
”Saatana kruunaa työnsä petoksen suuressa murhenäytelmässä esiintymällä
Kristuksena. Kirkko on kauan selittänyt odottavansa Vapahtajan tulemusta
toiveittensa täyttymyksenä. Nyt suuri pettäjä saa näyttämään siltä kuin Kristus olisi
tullut. Eri osissa maailmaa saatana näyttäytyy ihmisten keskuudessa häikäisevän
kirkkaana majesteettisena olentona, samanlaisena kuin Johannes kuvaa
Ilmestyskirjassa Jumalan Poikaa. Ilm. 1:13—15. Häntä ympäröivä kirkkaus voittaa
kaiken, mitä kuolevaiset ihmiset koskaan ovat nähneet. … Tämä on väkevä, melkein
voittamaton eksytys.” ST. s. 605.
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3. Mikä yksin estää ihmistä ottamasta vastaan tätä voimallista eksytystä?

Joh. 5:39, ensim. osa Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä
iankaikkinen elämä…
2 Piet. 3:14 Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että
teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen
edessänsä;
”Vain ne, jotka ovat ahkerasti tutkineet Raamattua ja vastaanottaneet rakkauden
totuuteen, tulevat varjelluiksi siltä väkevältä eksytykseltä, jonka valtaan maailma
joutuu. Raamatun todistuksen avulla nämä tulevat huomaamaan valepuvussa olevan
pettäjän. Kaikki tulevat koeteltaviksi. Tämä seulonta ilmaisee todelliset kristityt.
Ovatko Jumalan lapset nyt niin lujasti asettuneet hänen sanansa perustukselle, etteivät
anna myöten aistiensa todistukselle?” ST. s. 606.
”Ne, jotka yhdistyvät maailimaan, saavat maailman muodon ja valmistuvat pedon
merkkiä vastaanottamaan. Ne, jotka eivät luota itseensä, vaan nöyrtyvät Jumalan
edessä ja puhdistavat sielunsa totuuden kuuliaisuudessa, - ne vastaanottavat
taivaallisen luonteen ja valmistautuvat vastaanottamaan Jumalan sinetin otsaansa.
Kun käsky annetaan ja sinetti painetaan, heidän luonteensa säilyy puhtaana ja
tahrattomana kautta ikuisuuden.” Ta.2, s. 66.
Vapahtajan tulemus taivaan pilvissä
4. Kuinka Kristuksen toinen tulemus tapahtuu? Mikä pyyntö Herran
rukouksessa silloin täyttyy? Kuka vain voi tulla tämän valtakunnan
kansalaiseksi?

Ilm. 1:7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet,
niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat
hänen tullessansa. Totisesti, amen.
Matt. 6:10, ensim. osa tulkoon sinun valtakuntasi;
Joh. 3:3, 5 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon
sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."
… Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny
vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
”Pian ilmestyy itäiselle taivaalle pieni musta pilvi, suunnilleen miehen puolen
kämmenen suuruinen. Tämä on Vapahtajaa ympäröivä pilvi, joka etäällä näyttää
olevan pimeyteen verhottuna. Jumalan lapset tietävät tämän olevan Ihmisen Pojan
merkin. …Kuningasten Kuningas astuu alas leimuavien liekkien ympäröimän pilven
päällä. Taivas väistyy pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon maa vapisee hänen
edessään ja kaikki vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltansa.” ST. s. 618,619.
”Mutta kirkkauden valtakunta pystytetään lopullisesti vasta kun Kristus tulee toisen
kerran tähän maailmaan. »Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan
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alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle» (Dan. 7:27). He perivät valtakunnan,
joka on ollut heille »valmistettuna maailman perustamisesta asti» (Matt. 25:34). Ja
Kristus ottaa suuren voimansa ja ryhtyy hallitsemaan.” Vs. s. 108.
Kuninkaan reaktio
5. Minkä vaikutuksen unen selitys teki kuningas Nebukadnessariin? Mitä hän
tiedosti?

Dan. 2:46, 47 Silloin kuningas Nebukadnessar lankesi kasvoillensa ja
kumartui maahan Danielin edessä ja käski uhrata hänelle ruokauhria ja
suitsutusta. Kuningas vastasi Danielille ja sanoi: "Totisesti on teidän
Jumalanne jumalien Jumala ja kuningasten herra ja se, joka paljastaa
salaisuudet; sillä sinä olet voinut paljastaa tämän salaisuuden."
”Nebukadnessar tunsi, että hän voi hyväksyä tämän selityksen jumalallisena
ilmoituksena; sillä Danielille oli näytetty jokainen yksityiskohta unesta. Juhlalliset
totuudet, jotka ilmoitettiin yöllisen näyn selityksessä tekivät syvän vaikutuksen
itsevaltiaan mieleen, ja nöyränä ja syvän kunnioituksen vallassa hän 'lankesi
kasvoillensa ja kumartui maahan Danielin edessä.'... Nebukadnessar näki selvästi
eron Jumalan viisauden ja valtakuntansa kaikkein oppineimpien miesten viisauden
välillä.” –(The Youth’s Instructor, September 8, 1903) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 4, p. 169
6. Miten kuningas palkitsi Danielin?

Dan. 2:48 Sitten kuningas korotti Danielin ja antoi hänelle paljon suuria
lahjoja ja asetti hänet koko Baabelin maakunnan herraksi ja kaikkien
Baabelin viisaitten ylimmäiseksi päämieheksi.
”Daniel oli uskollinen valtionmies Babylonin hovissa; sillä hän rakasti Jumalaa ja
luotti Häneen; ja koetuksen ja vaaran aikana Jumalan voima piti hänestä huolta. Me
luemme, että Jumala antoi Danielille viisautta ja ymmärrystä.” –Fundamentals of
Christian Education, pp. 204, 205.
”Kun kaikki hänen liiketoimensa asetettiin mitä tarkimman tarkastuksen alle, mitään
virhettä ei voitu havaita. Kertomus hänen liike-elämästään, vaikka se ei olekaan
täydellistä, sisältää opetuksia, joita kannattaa tarkastella. Se osoittaa, että liikemies ei
välttämättä ole juonitteleva poliitikko. Se voi olla ihminen, jota Jumala ohjaa joka
askeleella. Daniel oli Jumalan profeetta ollessaan Babylonian valtakunnan
pääministeri, ja hän sai taivaan innoituksen valoa. Hänen elämänsä on kuvausta siitä,
millainen jokainen kristitty liikemies voi olla.” –Testimonies for the Church, vol. 7, p.
248.
7. Ketä Daniel ajatteli myös silloin, kun häntä kunnioitettiin?

Dan. 2:49 Ja Danielin anomuksesta kuningas antoi Sadrakin, Meesakin ja
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Abednegon hoitoon Baabelin maakunnan hallinnon. Mutta Daniel jäi
kuninkaan hoviin.
”Danielin tapaus esitettiin minulle. Vaikka hän oli ihminen, jolla oli samat intohimot
kuin meilläkin, innoituksen kynä esittää hänet virheettömänä luonteeltaan. Hänen
elämänsä on annettu meille kirkkaana esimerkkinä siitä, millaiseksi ihminen voi tulla
jo tässä elämässä, jos hän tekee Jumalan voimakseen ja käyttää viisaasti tilaisuudet ja
etuoikeudet, joita hänellä on ulottuvillaan. Daniel oli älyn jättiläinen; mutta
kuitenkin hän etsi jatkuvasti suurempaa tietoa ja korkeampaa viisautta. Toisilla
nuorukaisilla oli samat edut; mutta he eivät käyttäneet Danielin tavoin kaikkia
voimiansa etsiäkseen viisautta – tietoa Jumalasta sellaisena, kuin se on ilmoitettu
Hänen sanassaan ja Hänen teoissaan. Vaikka Daniel oli yksi maailman suurmiehistä,
hän ei ollut ylpeä tai itseriittoisa. Hän tunsi tarvetta virkistää sieluaan rukouksella, ja
joka päivä hän oli vakavassa rukouksessa Jumalan edessä. Hän ei luopuisi tästä
etuoikeudesta, vaikka leijonien luola uhkasi häntä, jos hän jatkaisi rukoilemistaan.” –
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 569.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
Matt. 25:34.
Joh. 18:36.
Krituksen vertaukset s. 256,257.
”Jokaiselle kansakunnalle, joka on astunut tapahtumain näyttämölle, on suotu
paikkansa maailmassa, jotta kävisi ilmi toteuttaako se Tarkkailijan ja Pyhän
tarkoituksia. Profetia on hahmotellut maailman suurvaltojen nousun ja vaiheet —
Babylonian, Meedia-Persian, Kreikan ja Rooman. Näissä kaikissa, kuten
vähäisempienkin kansojen vaiheissa, historia on toistanut itseään. Kullakin on ollut
koekautensa, ja kukin niistä on epäonnistunut, kadottanut loistonsa ja menettänyt
voimansa.” PK: s. 368.
***
13. läksy
Sapattina 27. maaliskuuta 2021

Tulikoe
”...vastasivat: "Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.” Apt. 5:29.
Babylonian kuninkaan kuvapatsas ja määräys
1. Mitä kuningas Nebukadnessar teki valtansa huipulla? Mikä innosti häntä
antamaan tämän käskyn?

Dan. 3:1 Kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan, jonka
korkeus oli kuusikymmentä kyynärää ja leveys kuusi kyynärää, ja pystytti sen
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Duuran lakeudelle Baabelin maakuntaan.
”Ajan mittaan hän lakkasi kunnioittamasta Jumalaa ja ryhtyi jälleen palvomaan
epäjumaliaan entistä innokkaammin ja kiihkeämmin… Hänen valtakuntansa viisaat
käyttivät hyväkseen tätä sekä hänen paluutaan epäjumalain palvontaan ja ehdottivat,
että hän pystyttäisi samanlaisen kuvapatsaan kuin oli nähnyt unessaan ja asettaisi sen
näytteille. Näin kaikki saisivat katsella sen kultaista päätä, jonka oli selitetty esittävän
hänen valtakuntaansa.... Hän ei valmistaisi kuvapatsastaan vain näkemänsä mallin
mukaiseksi vaan tekisi siitä alkuperäistä komeamman. Hänen patsaansa ei arvoltaan
laskisikaan päästä jalkoihin mentäessä vaan olisi kokonaan kullasta. Näin se
kauttaaltaan kuvaisi Babyloniaa ikuisena, kukistumattomana, kaikkivaltiaana
valtakuntana, joka musertaisi kaikki muut valtakunnat ja pysyisi itse iankaikkisesti.”
PK. s. 346,347.
2. Ketkä kutsuttiin kuvapatsaan vihkimistilaisuuteen? Kun kaikki olivat
koolla, minkä käskyn kuninkaan sanansaattaja ilmoitti?

Dan. 3:2-6 Ja kuningas Nebukadnessar lähetti kokoamaan satraapit,
maaherrat, käskynhaltijat, neuvonantajat, aarteiden hoitajat, lainoppineet,
tuomarit ja kaikki muut maakuntain virkamiehet, että he tulisivat sen
kuvapatsaan vihkiäisiin, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt.
Silloin kokoontuivat satraapit, maaherrat, käskynhaltijat, neuvonantajat,
aarteiden hoitajat, lainoppineet, tuomarit ja kaikki muut maakuntain
virkamiehet sen kuvapatsaan vihkiäisiin, jonka kuningas Nebukadnessar oli
pystyttänyt, ja he asettuivat sen kuvapatsaan eteen, jonka kuningas
Nebukadnessar oli pystyttänyt. Ja kuuluttaja huusi voimallisesti: "Teille,
kansat, sukukunnat ja kielet, julistetaan: heti kun te kuulette torvien, huilujen,
kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden
soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa kultaista
kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Mutta joka ei
lankea maahan ja kumarra, se heitetään sillä hetkellä tuliseen pätsiin."
”Eikä ole lainkaan ihmeteltävää, että maassa, missä kaikkialla palvottiin epäjumalia,
tämä upea ja arvaamattoman kallis kuvapatsas vihittäisiin palvottavaksi, kun se
sijoitettiin Duuran lakeudelle edustamaan Babylonin loistoa, suuruutta ja valtaa. Tätä
varten suoritettiin tarpeelliset valmistelut ja annettiin käsky, että patsaan
vihkiäispäivänä kaikkien tuli kumartamalla kuvapatsasta osoittaa olevansa
ehdottoman uskollisia Babylonin vallalle.” PK. s. 348.
Kolme nuorukaista seisoo Jumalan puolella
3. Mitä valloitettujen kansojen edustajat tekivät tämän uskomattoman paineen
alaisina? Mutta ketkä eivät voineet kumartaa tätä kuvapatsasta?
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Dan. 3:7-12 Sentähden, heti kun kaikki kansat kuulivat torvien, huilujen,
kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden
soittimien äänen, lankesivat kaikki kansat, sukukunnat ja kielet maahan ja
kumartaen rukoilivat kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar
oli pystyttänyt. Silloin astui heti kaldealaisia miehiä esiin syyttämään
juutalaisia. He lausuivat ja sanoivat kuningas Nebukadnessarille: "Kuningas
eläköön iankaikkisesti! Sinä, kuningas, olet antanut käskyn, että jokainen,
joka kuulee torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja
kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkoon maahan ja kumartaen
rukoilkoon kultaista kuvapatsasta, ja että joka ei lankea maahan ja kumarra,
se heitetään tuliseen pätsiin. On juutalaisia miehiä, joiden hoitoon sinä olet
antanut Baabelin maakunnan hallinnon, Sadrak, Meesak ja Abednego: nämä
miehet eivät välitä sinun käskystäsi, kuningas; he eivät palvele sinun
jumaliasi eivätkä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet
pystyttänyt."
”Voiton hurmiossaan juhlivalle Nebukadnessarille tuotiin sana, että hänen
alamaistensa joukossa oli muutamia, jotka uskalsi vat olla tottelematta hänen
käskyään. Eräät viisaista olivat kateellisia Danielin uskollisten tovereiden osaksi
tulleesta kunniasta ja kertoivat nyt kuninkaalle, miten räikeästi nämä olivat
loukanneet hänen toivomuksiaan.” PK. s. 348,349.
”Valittu päivä oli tullut, ja suuret ihmisjoukot olivat kokoontuneet, kun kuninkaalle
tuotiin sanoma, että ne kolme nuorukaista, jotka hän oli asettanut Babylonian alueen
hallintatehtäviin, olivat kieltäytyneet kumartamasta kuvapatsasta. He olivat Danielin
kolme toveria, jotka kuningas oli nimennyt Sadrakiksi, Meesakiksi ja Abednegoksi.
Täynnä raivoa kuningas kutsuu heidät eteensä ja, viitaten tuliseen pätsiin, kertoo
heille heidän osakseen tulevan rangaistuksen, jos he kieltäytyvät tottelemasta hänen
tahtoaan.” –The Review and Herald, February 1, 1881.
4. Minkä mahdollisuuden kuningas vielä näille nuorukaiselle tarjosi?

Dan. 3:13-15, ensimm. osa Silloin Nebukadnessar vihan vimmassa käski
tuoda Sadrakin, Meesakin ja Abednegon. Kun nämä miehet oli tuotu
kuninkaan eteen, lausui Nebukadnessar ja sanoi heille: "Aivanko tahallanne
te, Sadrak, Meesak ja Abednego, ette tahdo palvella minun jumalaani ettekä
kumartaen rukoilla kultaista kuvapatsasta, jonka minä olen pystyttänyt? Nyt,
jos te siinä silmänräpäyksessä, kun kuulette torvien, huilujen, kitarain,
harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen,
olette valmiit lankeamaan maahan ja kumartaen rukoilemaan kuvapatsasta,
jonka minä olen teettänyt, niin hyvä
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”Siksi hän antaisi heille vielä yhden tilaisuuden. Jos he vain ilmaisisivat haluavansa
kumartaen palvoa kuvapatsasta yhdessä muun väen kanssa, ei heillä olisi mitään
hätää.” PK. s. 349.
”Kuninkaan pitkämielisyys näkyi siinä, että hän vielä soi Sadrakille, Meesakille ja
Abednegolle mahdollisuuden korjata edellinen epäonnistuminensa noudattaa hänen
käskyään. Epäilemättä asia oli täydellisesti ymmärretty. He eivät voineet vedota
tietämättömyyteen. He tiesivät, mitä kuningas tahtoi, ja heidän epäonnistumisensa
täyttää tämä käsky oli tahallista ja tarkoituksellista kieltäytymistä tottelemasta häntä.
Monille kuninkaille tämä olisi riittänyt sinetöimään heidän kohtalonsa. Mutta ei,
sanoi Nebukadnessar, Minä katson tämän loukkauksen sormieni läpi, jos he toisella
yrittämällä noudattavat lakia. Mutta he antoivat kuninkaalle tiedoksi, että hänen ei
kannata vaivata itseään toistamalla koe.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel
and the Revelation, p. 73
5. Minkä uhkauksen kuningas sanoi toteuttavansa, jos he kieltäytyisivät
noudattamasta hänen käskyään?

Dan. 3:15, toisen osa Mutta ellette kumarra, niin teidät heti paikalla
heitetään tuliseen pätsiin; ja kuka on se jumala, joka pelastaa teidät minun
kädestäni?"
”Jos he vain ilmaisisivat haluavansa kumartaen palvoa kuvapatsasta yhdessä muun
väen kanssa, ei heillä olisi mitään hätää. »Mutta ellette kumarra», hän lisäsi, »niin
teidät heti paikalla heitetään tuliseen pätsiin.» Sitten hän kohotti kätensä uhkaavasti
ylöspäin ja kysyi: »Ja kuka on se jumala, joka pelastaa teidät minun kädestäni?»” PK.
s. 349.
Periaatteiden pyhä noudattaminen
6. Keneen nämä kolme nuorukaista luottivat?

Dan. 3:16, 17 Sadrak, Meesak ja Abednego vastasivat ja sanoivat
kuninkaalle: "Nebukadnessar! Ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän
sanaakaan. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät
tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas.
”Me olemme nähneet kuvauksia lujan, uskonnollisen periaatteen ylläpitävästä
voimasta. Kuolemanpelkokaan ei saanut pyörtyvää Daavidia juomaan Beetlehemin
vettä saadakseen sitä, minkä edestä urheat miehet olivat vaarantaneet henkensä.
Ammottava leijonien luolan suuaukko ei estänyt Danielia pitämästä päivittäisiä
rukouksiaan, eikä tulinen pätsi saanut Sadrakia ystävineen lankeamaan polvilleen
epäjumalankuvan edessä, jonka Nebukadnessar oli pystyttänyt. Nuoret miehet, joilla
on vahvat periaatteet, karttavat nautintoja, uhmaavat kipua ja ovat rohkeita leijonien
luolan tai tulisen pätsin uhatessa, ennemmin kuin ovat uskottomia Jumalalle. Huomaa
Joosefin luonne. Hänen hyveellisyyttään koeteltiin ankarasti, mutta voitto oli
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täydellinen. Joka tilanteessa tämä jalo nuorukainen kesti koetuksen. Sama ylevä,
taipumaton periaate ilmeni joka koetuksessa. Herra oli hänen kanssaan, ja Hänen
sanansa oli laki. Sellainen lujuus ja peittelemätön periaate loistaa kirkkaimmin
verrattuna muiden samanikäisten heikkouteen ja saamattomuuteen.” –Testimonies for
the Church, vol. 5, p. 43.
7. Mutta mikä mahdollisuus heidän myös piti ottaa huomioon? Minkä
päättäväisen kannan he silti ottivat huolimatta tästä hirveästä uhkauksesta?

Dan. 3:18 Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme
palvele sinun jumaliasi emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta,
jonka sinä olet pystyttänyt."
”Isiensä historiasta he olivat oppineet, että tottelemattomuus Jumalaa kohtaan johtaa
häpeään, perikatoon ja kuolemaan; ...” PK. s. 349.
”Heidän vastauksensa oli rehellinen ja päättäväinen: 'Ei ole tarpeellista vastata tähän
sinulle sanaakaan.' Se tarkoittaa, ettei sinun tarvitse antaa meille suosiota toisesta
mahdollisuudesta; me olemme tehneet päätöksemme. Me voimme vastata yhtä hyvin
nyt kuin joskus tulevaisuudessakin; ja meidän vastauksemme on: 'Me emme palvele
sinun jumaliasi emmekä kumarra kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt. Meidän
Jumalamme pystyy meidät pelastamaan, jos Hän niin haluaa; mutta jos ei pelasta, me
emme valita. Me tiedämme Hänen tahtonsa, ja me pysymme Hänelle ehdottoman
kuuliaisina.'” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 73.
Henkilökohtaiseen tutkisteluun
Sanomia nuorisolle s. (27,28, englanninkielisessä kirjassa).
”Joosefin, Danielin ja hänen ystäviensä elämästä näemme, kuinka totuuden kultainen
ketju voi sitoa nuoria Jumalan valtaistuimeen. Heitä ei voitu kiusauksilla saada
poikkeamaan sivuun hyveen tieltä. He arvostivat Jumalan suosiota paljon
korkeammalle kuin ruhtinaiden suosiota ja kiitosta, ja Jumala rakasti heitä ja asetti
kilven heidän suojakseen. Heidän uskollisuutensa ja päättäväisyytensä tähden
kunnioittaa Jumalaa enemmän kuin mitään inhimillistä valtaa, Herra kunnioitta heitä
ihmisten edessä. Heitä kunnioitti sotajoukkojen Herra Jumala, jonka käsi hallitsee
kaikkea Hänen luomaansa taivaassa ja maan päällä. Nämä nuorukaiset eivät
hävenneet tunnustaa väriänsä. Kuninkaan palatsissakin he idän sanansa, tapansa ja
käytäntönsä tunnustivat heidän uskostaan taivaan Herraan Jumalaan. He kieltäytyivät
kumartamasta mitään maallista toimeksiantoa, joka veisi kunnioituksen Jumalalta.
Heillä oli taivaasta saatua voimaa tunnustaa liittonsa Jumalan kanssa.” –My Life
Today, p. 120.
***
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