12. raamattutunti ajalle 12.–18.9.2020

Jakamisen arvoinen sanoma
”Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla
taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille,
heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla
äänellä: ’Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia – hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa
häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja
vesien lähteet.’” (Ilm. 14:6, 7.)

Avaintekstit:
2. Piet. 1:12, 16–21;
Ilm. 19:11–18;
Ilm. 14:14–20;
Saarn. 12:13, 14;
Ilm. 14:6–12.

K

ristuksen sovituskuolema oli yleismaailmallinen; toisin sanoen, sovitus koski kaikkia koskaan eläneitä ihmisiä, elivätpä he milloin tai missä tahansa. Evankeliumi puhuttelee ihmisryhmiä jokaisesta kielestä, kulttuurista ja
taustasta. Se kuroo umpeen etnisiä jakaumia. Se on uskomattoman hyvä uutinen siitä, että Jeesus oman elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta on voittanut kaikki helvetin vallat ja voimat. Evankeliumissa on kyse kokonaan
Jeesuksesta. Hän kuoli puolestamme, ja nyt hän elää puolestamme. Hän tuli kerran vapauttamaan meidät synnin rangaistuksesta ja voimasta, ja hän tulee vielä toisen kerran vapauttamaan meidät kokonaan synnin läsnäolosta. Hän kuoli
sen kuoleman, jonka me olisimme ansainneet, jotta me saisimme elää sitä elämää, jonka hän ansaitsee. Kristuksessa olemme vanhurskautettuja, pyhitettyjä
ja eräänä päivänä kirkastettuja.
Raamattu keskittyy kertomaan Jeesuksen kahdesta tulemisesta. Ensin hän
tuli lunastaakseen meidät, ja kerran hän on vielä tuleva viemään kotiin sen, minkä on ostanut niin äärettömän kalliilla hinnalla. Raamatun viimeinen kirja, Ilmestyskirja, kirjoitettiin erityisesti valmistamaan maailmaa Jeesuksen paluulle. Ilmestyskirjalla on kiireellinen sanoma tälle sukupolvelle. Tämän viikon tutkistelussa paneudumme Ilmestyskirjan ajankohtaisuuteen tälle 2000-luvun nyky-yhteiskunnalle. Yhdessä löydämme jälleen Jeesuksen vetoomuksen viimeisten päivien seurakunnalle levittää tätä lopun ajan sanomaa.

Tämä tutkistelu on sapatiksi 19.9.2020
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SUNNUNTAI 13.9.2020

PIETARIN
SANOMA
TOTUUDESTA

12. raamattutunti

Kautta pelastushistorian Jumala on lähettänyt viestejä profeetallisen sanan välityksellä valmistaakseen ihmisiä siihen,
mikä heitä odotti. Jumalaa mikään ei koskaan pääse yllättämään (Jes. 46:9, 10). Hän valmistaa kansaansa tulevaisuutta
varten lähettämällä profeettoja paljastamaan sanomansa ennen kuin tuomio langetetaan (Aam. 3:7). Ennen vedenpaisumusta Jumala lähetti Nooan kautta sanoman siitä, että tulva
oli tulossa. Egyptissä Jumala nostatti Joosefin tekemään valmisteluja nälänhädän varalle. Juutalaisprofeetat varoittivat
Israelia Jerusalemin tulevasta tuhosta babylonialaisten käsissä. Johannes Kastajan sanoma ja kutsu tehdä parannus valmisti kansan Jeesuksen ensimmäiselle tulolle.
Lue 2. Piet. 1:12, 16–21. Mitä ilmaisua Pietari käyttää
kuvatessaan Jumalan sanomaa hänen sukupolvelleen?
Mikä oli tämä totuus, ”joka teille on annettu”, jota
Pietari ja opetuslapset julistivat?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ensimmäisen vuosisadan ihmisille sanoma oli se, että Kristus oli tullut. Isän rakkaus oli paljastettu Kristuksen ristillä antamassa uhrissa. Vaikka synnin palkka on kuolema, Kristuksen kautta ikuinen elämä oli taattu kaikille. On meidän valintamme, haluammeko vastaanottaa sen uskossa (Room. 3:23;
Room. 6:23; Ef. 2:8). Sanoma pelastuksesta Jeesuksessa ei
koskaan vanhene. Se on ajankohtainen totuus jokaiselle sukupolvelle.
Ilmestyskirja esittää Jeesuksen ja hänen ikuisen pelastuksensa lopunajan kontekstissa valmistaakseen kansan hänen
pikaiselle paluulleen. Kirja paljastaa ihmisperinteiden ja itsekeskeisen uskonnollisuuden virheellisyyden. Alusta loppuun
se paljastaa Jeesuksen ja hänen työnsä ihmiskunnan hyväksi.
Jeesus on aito todistus Isän luonteesta. Hän on ”maailman kuninkaiden hallitsija”. Hän on se, joka ”rakastaa meitä
ja on verellään vapauttanut meidät synneistämme – – [ja] on
tehnyt meidät kuningassuvuksi ja Jumalan, Isänsä, papeiksi”
(Ilm. 1:1–6). Ilmestyskirja on kirja Jeesuksesta ja hänen lopun
ajan sanomastaan, ja sen tarkoitus on valmistaa hänen kansansa hänen pikaiseen paluuseensa.
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MAANANTAI 14.9.2020

ILMESTYSKIRJA
KESKITTYY
LOPUN
AIKAAN

12. raamattutunti

Evankeliumit keskittyvät Kristuksen ensimmäiseen tulemiseen kertoen hänen syntymästään, elämästään, työstään,
kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Niiden pääpaino ei
ole Kristuksen toisessa tulemisessa. Ilmestyskirjan pääpaino sen sijaan on vuosisatoja pitkän suuren taistelun loppuhuipennuksessa. Jokainen kirjan suurista profetioista päättyy
Herramme kunniakkaaseen paluuseen.
Lue Ilm. 1:7; Ilm. 11:15; Ilm. 14:14–20 ja Ilm. 19:11–18.
Millaiseen samantapaiseen johtopäätökseen teksteissä päädytään?
_________________________________________________________________
Ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta viimeiseen asti jokaisen profetian huippukohtana on Jeesuksen paluu. ”Karitsa,
joka on teurastettu” (Ilm. 5:12) saapuu kuninkaiden Kuninkaana ja herrojen Herrana (Ilm. 19:16). Hän voittaa viholliset,
jotka sortavat hänen kansaansa (Ilm. 17:14). Hän vapauttaa
kansansa synnin painajaisesta ja tuo sen kotiin kirkkauteen.
Suuri taistelu hyvän ja pahan välillä saa päätöksensä. Maa
luodaan uudeksi ja lunastetut saavat asua Herransa kanssa
ikuisesti (Ilm. 21:1–4).
Ilm. 22:7 (ks. myös Ilm. 22:12, 17 ja 20) Jeesus sanoo:
”Minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa varteen tämän kirjan
ennussanat.” Jeesuksen viimeinen vetoomus ihmiskunnalle on vastata hänen rakkauteensa, hyväksyä hänen armonsa ja seurata hänen totuuttaan, jotta olisimme valmiita, kun
hän tulee takaisin. Ilmestyskirja päättyy Jeesuksen kutsuun:
”Henki ja morsian sanovat: ’Tule!’ Joka tämän kuulee, sanokoon: ’Tule!’” (Ilm. 22:17.)
Herramme kutsuu kaikkia, jotka etsivät ikuista elämää, tulemaan hänen luokseen. Sitten hän kutsuu pelastussanoman
vastaanottaneita, jotka innokkaasti odottavat hänen paluutaan, pyytämään toisiakin ottamaan vastaan hänen rakkauden sanomansa. Hän lähettää heidät levittämään sanomaa
ja valmistamaan maailmaa hänen pikaiselle paluulleen. Mikään ei ole palkitsevampaa kuin osallistua yhdessä Jeesuksen
kanssa hänen pelastussuunnitelmansa levittämiseen viimeisten päivien maailmalle.
Koska kuolleet eivät tiedä mitään, Kristuksen paluu on
vain silmänräpäyksen päässä kuolemastamme. Kuinka
tämä auttaa meitä ymmärtämään, miten nopeasti
Kristus on todellakin tulossa?
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TIISTAI 15.9.2020

ILMESTYSKIRJAN
LOPUN AJAN
SANOMA

12. raamattutunti

Luku 14 on Ilmestyskirjan keskus. Siinä avautuu Jumalan viimeisten päivien sanoma, joka on äärimmäisen tärkeä Jumalan kansalle ja koko ihmiskunnalle.
Lue Ilm. 14:14–20. Millaista symboliikkaa tässä käytetään kuvaamaan Herramme paluuta?
_________________________________________________________________
Sadonkorjuun symboliikkaa on käytetty läpi Raamatun kuvaamaan Kristuksen paluuta (Matt. 13:37–43; Mark. 4:29). Ilmestyskirjan luvussa 14 kypsä viljasato kuvastaa vanhurskaiden lunastusta. Ylikypsien rypäleiden sato taas kuvastaa jumalattomien tuhoa. Ilm. 14:6–12 sisältää kiireellisen viimeisten päivien sanoman, jonka tarkoituksena on valmistaa ihmiset maailman viimeiseen sadonkorjuuseen.
Lue Ilm. 14:6, 7. Miten jakeet auttavat meitä ymmärtämään oman osamme seurakuntana tässä ajassa?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ensimmäisen enkelin sanoma luvussa 14 vetoaa 2000-luvun
sukupolviin, jotka etsivät merkitystä elämälleen. Se tuo julki Jumalan armon evankeliumin, joka tarjoaa anteeksiantoa
kaikille. Se puhdistaa meidät synnin syyllisyydestä ja antaa
meille voiman olla voittajia. Sanoma tarjoaa perustan omanarvontunnollemme siinä, että Kristus on luonut ja lunastanut
meidät. Se kertoo, että eräänä päivänä kaikki epäoikeudenmukaisuus lakkaa Jumalan antaessa viimeisen tuomionsa. Se
on uskomattoman hyvä uutinen, koska se paljastaa, ettei jumalattomuus jatku ikuisesti.
”Seitsemännen päivän adventistit on erityisellä tavalla asetettu maailmaan vartijoiksi ja valonkantajiksi.
Heille on uskottu viimeinen varoitus hukkuvalle maailmalle. Heille on loistanut Jumalan sanasta ihmeellistä
valoa. Heille on annettu mitä vakavin tehtävä – ensimmäisen, toisen ja kolmannen enkelin sanoman julistaminen. Ei ole olemassa mitään näin tärkeää työtä. He
eivät saa antaa minkään muun viedä huomiotaan.” (Ev
119, 120.) Miten voimme seurakuntana ja ennen kaikkea yksilöinä ottaa nämä sanat sydämemme asiaksi?
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KESKIVIIKKO 16.9.2020

JUMALAN
SANOMAN
YMMÄRTÄMINEN
TÄYDEMMIN

12. raamattutunti

Lopun ajan sanoma esittelee Jeesuksen hänen pelastavan armonsa täyteydessä, jota tarjotaan koko ihmiskunnalle (Ilm.
14:6). Se on vakava vetoomus pelätä ja kunnioittaa Jumalaa
kaikessa, mitä teemme – kunnioittaa hänen käskyjään ja noudattaa hänen lakiaan hänen tuomionsa edellä (Ilm. 14:7). Jumalan ”pelkääminen” liittyy ajattelumalliimme. Se on kehotus elää Jumalaa miellyttäen ja antaa hänelle ensi sija ajatuksissamme. Se on kuuliaisuuden asenne, joka saa meidät elämään hurskaasti (Sananl. 3:7; Ap. t. 9:31; 1. Piet. 2:17). Sanoma kehottaa antamaan Jumalalle kunnian – kunnioittamaan
häntä sillä, mitä teemme elämämme eri käänteissä.
Lue Saarn. 12:13, 14 ja 1. Kor. 6:19, 20. Miten jakeet
auttavat ymmärtämään, mitä Jumalan pelkääminen ja
hänelle kunnian antaminen tarkoittavat?
_________________________________________________________________
Moraalisen vastuuttomuuden aikakautena, kun miljoonat
ajattelevat, että he eivät ole teoistaan vastuussa kenellekään
muulle kuin itselleen, tämä tuomion hetken sanoma muistuttaa siitä, että olemme vastuussa teoistamme. Jumalan kun
nioittamisen, kuuliaisuuden ja tuomion välillä on suhde. Kuuliaisuus Jumalalle on hedelmä siitä, että ihmisellä on pelastava suhde Jeesukseen. Vain Jeesuksen vanhurskaus riittää vapauttavaan tuomioon. Vain hänen vanhurskaudessaan olemme turvassa. Hänen vanhurskautensa ansiosta elämme tuodaksemme kunniaa hänen nimelleen kaikessa, mitä teemme.
Lue Ilm. 14:7; Ilm. 4:11; 1. Moos. 2:1–3 ja 2. Moos.
20:8–11. Mikä on todellisen Jumalan palvomisen perusta ja miten sapatti liittyy siihen?
_________________________________________________________________
Paholainen on hyökännyt sapattia vastaan, sillä se korottaa
Kristusta Luojana ja kehottaa kaikkia ihmisiä kumartamaan
häntä, joka on luonut taivaan ja maan (Ilm. 14:7). Sapatti puhuttelee evoluutiouskon aikakautta kutsuen meitä takaisin
palvomaan Jeesusta, joka loi meidät ja saa meidät ymmärtämään todellisen arvomme hänessä.
Sapatti muistuttaa Jumalasta Luojana, joka yksin on arvollinen saamaan palvontamme. Mikä muu opetus on
niin tärkeä, että Jumala vaatii 1/7 ajastamme joka viikko, jotta muistaisimme paremmin häntä Luojanamme?
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TORSTAI 17.9.2020

JUMALAN
VIIMEINEN
VETOOMUS

12. raamattutunti

Lue Ilm. 14:8; Ilm. 17:3–6 ja Ilm. 18:1–4. Mitä jakeet
opettavat hengellisestä Babylonista?
_________________________________________________________________
Ilmestyskirjassa termi ”Babylon” edustaa väärää uskontojärjestelmää, joka perustuu ihmisten teoille, ihmisten perinteille
ja väärille opeille. Babylon nostaa ihmisiä ja heidän itsevanhurskauttaan Jeesuksen ja hänen synnittömän elämänsä yläpuolelle. Se asettaa uskonnollisten opettajien käskyt Jumalan
käskyjen yläpuolelle. Babylon oli epäjumalanpalvonnan, auringonpalvonnan ja sielun kuolemattomuutta julistavan harhaoppisen opetuksen keskus. Monia muinaisen Babylonin uskonnollisia tapoja on taitavasti ujutettu lopunajan väärän uskontojärjestelmän palvontamenoihin. Jumalan viimeisten päi
vien sanoma kuolevalle planeetallemme on sanoma Jeesuksesta ja hänen vanhurskaudestaan. Siinä kaikuu taivaan vetoomus: ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! – – Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani[.]”
(Ilm. 18:2, 4.) Jumala on sallimuksessaan nostattanut seitsemännen päivän adventistit korottamaan sanomaa Kristuksesta. Jeesuksen korottaminen on hänen opetustensa korottamista. Tehtävämme on julistaa häntä, joka on ”tie, totuus ja
elämä” (Joh. 14:6). Tehtävämme on paljastaa Babylonin virheet ja korvata ne Jeesuksen totuuksilla.
Lue Ilm. 14:7, 9–11. Mitkä vastakkaiset palvonnan kohteet nostetaan jakeissa esiin?
_________________________________________________________________
Ilm. 14 kuvailee kahden eri kohteen palvontaa: Luojan ja pedon. Palvonnassa korostuu joko Jumalan todellinen sapatti
tai sen korvike, väärennetty sapatti. Sapatti edustaa lepoa,
varmuutta ja turvaa Kristuksessa, Luojassamme, Lunastajassamme ja tulevassa Kuninkaassamme. Väärennetty päivä
edustaa ihmisten luomaa korviketta, jonka perusta on ihmisjärkeilyssä ja ihmisten asetuksissa.
Lue Ilm. 14:12. Mitä jae sanoo? Mieti sitä erityisesti edellisten jakeiden valossa. Miten laki ja armo molemmat ilmenevät tekstissä? Mitä tämän tulisi opettaa
meille siitä, kuinka laki ja armo ovat kaksi toisistaan
erottamatonta evankeliumin puolta?

88

PERJANTAI 18.9.2020

KERTAUS

12. raamattutunti

Lisäaineistoa: ”Jumala on kutsunut tämän päivän seurakuntansa olemaan valona maailmassa samalla tavalla kuin
hän kutsui muinaisen Israelin. Totuuden väkevällä terällä –
ensimmäisen, toisen ja kolmannen enkelien sanomilla – hän
on erottanut heidät seurakunnista ja maailmasta tuodakseen
heidät pyhään läheisyyteensä. Hän on tehnyt heistä lakinsa
säilyttäjiä ja uskonut heille tälle ajalle kuuluvien profetioiden
suuret totuudet. Kuten muinaiselle Israelille annetut ennustukset, nämäkin ovat pyhä varanto välitettäväksi maailmalle.
Ilmestyskirjan 14. luvun kolme enkeliä edustavat ihmisiä, jotka vastaanottavat Jumalan sanoman valon ja kulkevat hänen lähetteinään kuuluttamassa varoitusta kaikkialla koko maailmassa. Kristus julistaa seuraajilleen: ’Te olette
maailman valo.’ (Matt. 5:14.) Jokaiselle, joka ottaa Jeesuksen
vastaan, Golgatan risti julistaa: ’Katso, miten arvokas ihminen on! ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.”’ (Mark. 16:15.) Mikään ei saa estää
tätä työtä. Tämä on tärkein tehtävämme tässä ajassa. Sillä
on ikuisuuteen asti kantavat vaikutukset. Rakkaus, jota Jeesus osoitti ihmisiä kohtaan uhratessaan itsensä heidän lunastamisekseen, saa kaikki hänen seuraajansa liikkeelle.
Kristus hyväksyy iloiten jokaisen, joka antautuu hänelle.
Hän saattaa ihmisen yhteyteen Jumalan kanssa, jotta hän
voisi välittää maailmalle lihaksi tulleen rakkauden salaisuudet. Kerro, rukoile ja laula siitä! Täytä maailma hänen totuutensa sanomalla ja etene uusille alueille.” (CCh 58, 59.)
Keskustelunaiheita:
1. Miten kolmen enkelin sanomassa tiivistyy seitsemännen
päivän adventistien identiteetin ydin?
2. Pohtikaa sapatin merkitystä. Jumala käskee meidän erottaa 1/7 elämästämme, jotta muistaisimme hänet Luojanamme ja Lunastajanamme. Palvoaksemme meidän ei tarvitse
mennä päivän luo, toisin kuin jos luomisen muistomerkki olisi
jokin pyhä vuori tai kaupunki. Sapatti tulee meidän luoksemme joka viikko. Miten tämä totuus auttaa ymmärtämään päivän tärkeyden ja sen, mihin se viittaa?
3. Miten voimme selittää Babylonin kukistumisen ja pedon
merkin tavalla, joka loukkaa mahdollisimman vähän? Toki
ymmärrämme, että parhaista yrityksistämme huolimatta jotkut loukkaantuvat.
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