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2. raamattutunti ajalle 1.–7.4.2023

Kohtalon hetki

”Sitten näin tämän: Oli valkoinen pilvi, ja pilven 
päällä istui joku ihmisen kaltainen, jolla oli pääs-
sään kultainen seppele ja kädessään terävä sirppi. 
Temppelistä tuli toinen enkeli, joka kovalla äänellä 
huusi pilven päällä istuvalle: ’Pane sirppisi työhön 
ja leikkaa, nyt on sadonkorjuun aika. Maan sato on 
kypsä korjattavaksi.’” (Ilm. 14:14, 15.)

umala on aina puhunut kansalleen paljastaen heille kulloinkin niitä ajankoh-
taisia totuuksia, joita heidän juuri kyseisenä aikana tarvitsi kuulla. Jumala an-
toi varoituksen tulevasta vedenpaisumuksesta (1. Moos. 6:7); hän paljasti 
Jeesuksen ensimmäisen tulemisen (Dan. 9:24–27) sekä ennen toista tulemis-

Avaintekstit: 
Matt. 24:14; 
Ilm. 14:14–20; 
Matt. 16:27; 
Ap. t. 1:9–11; 
Mark. 4:26–29; 
Ilm. 16:1.

J
ta tapahtuvan tuomion (Dan. 7:9, 10; Dan. 8:14); samoin hän on paljastanut vii-
meiset tapahtumat ennen Kristuksen paluuta (Ilm. 12–14). Näitä ihmiskunnan 
historian viimeisiä päiviä silmällä pitäen hän on lähettänyt maailmalle ja kansal-
leen erityisen sanoman, jonka tarkoituksena on vastata juuri tämän ajan tarpei-
siin. Jumala kuvaa tämän sanoman kolmen enkelin tuomaksi sanomaksi. Enke-
lit lentävät keskitaivaalla mukanaan kiireellinen lopunajan sanoma koko maail-
malle.
 Kolmen enkelin sanoma on Jeesuksen viimeinen armon sanoma – kutsu, joka 
johtaa meidät luottamaan oman vanhurskautemme sijaan Jeesuksen vanhurs-
kauteen. Jeesus vanhurskauttaa meidät, hän pyhittää meidät ja ajan lopussa hän 
kirkastaa meidät.
 Kuten aina, meidän on kuitenkin valittava Kristus, antauduttava hänelle ja ol-
tava hänelle kuuliaisia. Valinnat, joita teemme nyt, vaikuttavat valintoihin, joita 
tulemme tekemään siinä viimeisessä kriisissä, joka meitä odottaa.
 Nyt on siis aika valmistautua.

8.4. Pääkonferenssin (kansainvälisen adventtikirkon keskustoimiston) 
ulkolähetyksen erityisuhrilahja: Missio maailma -projektit

Tämä tutkistelu on sapatiksi 8.4.2023
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SUNNUNTAI 2.4.2023 2. raamattutunti 

Ilmestyskirjan 14. luku on Jeesuksen viimeinen armon sano-
ma langenneelle maailmalle, joka on jo noin 6 000 vuoden 
ajan ollut täynnä syntiä ja pahuutta. Kerran tulee päivä, jol-
loin jokainen maapallomme ihminen tekee viimeisen, peruut-
tamattoman päätöksensä joko Jeesuksen puolesta tai häntä 
vastaan. Ilmestyskirjan sanoma Kristuksen vanhurskaudesta, 
joka pelastaa meidät synnin tuomiolta sekä vapauttaa mei-
dät synnin otteesta, tulee kaikumaan koko maailmassa.
Lue Matt. 24:14 ja vertaa Ilm. 14:6. Minkä lupauksen Jeesus 
antoi opetuslapsilleen koskien evankeliumin maailmanlaa-
juista leviämistä juuri ennen hänen paluutaan?

_________________________________________________________________
Jeesuksen lupaus siitä, että tämä ”valtakunnan evankeliu-
mi julistetaan kaikkialle maailmaan” (Matt. 24:14), saa täyt-
tymyksensä Kristuksen viimeisten päivien sanomassa (Ilm. 
14:6), jossa sanotaan, että evankeliumi julistetaan ”kaikille 
kansoille, heimoille, kielille ja maille”.
 Kolme kertaa Ilm. 22. luvussa Jeesus sanoo, että hän on 
tulossa pian (22:7, 12 ja 20). Pikaiseen paluuseensa liittyen 
Herra lisää: ”Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastai-
nen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon van-
hurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä.” (Ilm. 22:11.) 
Ilmestyskirjassa siirrytään siihen loistavaan huipentumaan, 
jossa jokainen johdetaan päättämään, haluaako hän olla Kris-
tuksen puolella vai häntä vastaan.
 Totta kai me päivittäisessä elämässämme, jopa pienis-
sä asioissamme, valitsemme olla joko Jeesuksen puolella tai 
häntä vastaan. Ei ole todennäköistä, että joku, joka jatkuvasti 
tekee elämässään vääriä valintoja, tekisi yhtäkkiä viimeises-
sä kriisissä valinnan Jeesuksen puolelle, varsinkin kun kaik-
ki pahuuden voimat ovat häntä vastaan. Meidän on tänään 
ja joka päivä valittava uskollisuus Kristukselle ja hänen käs-
kyilleen. ”Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pi dämme 
hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.” (1. Joh. 
5:3.) Ellen G. White on sanonut: ”Jeesus ei muuta kenenkään 
luonnetta, kun hän tulee takaisin. Muutostyö on tehtävä nyt. 
Päivittäinen elämä ratkaisee kohtalomme.” (TKK 198.)
Miten Jumala muokkaa luonnettamme? Mitä keinoja hän 
käyttää, että me kasvaisimme armossa? 

IKUISIA 
VALINTOJA
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MAANANTAI 3.4.2023 2. raamattutunti 

Ilmestyskirjan 14. luku sisältää keskeiset tekstit, jotka liitty-
vät Herran viimeisten päivien sanomaan kansalleen ja maail-
malle. Keskeisintä kaikessa on Jeesuksen paluu eli hänen lu-
pauksensa täyttymys siitä, että ”te saatte nähdä Ihmisen Po-
jan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien 
keskellä” (Mark. 14:62).
Lue Ilm. 14:14, VKR/RK 2012. Mitä nimitystä Jeesuksesta käy-
tetään, kun kuvataan hänen paluutaan maan päälle? Miksi 
luulet Johanneksen käyttävän tätä nimeä?

_________________________________________________________________
Jeesus käytti 82 kertaa evankeliumeissa nimeä Ihmisen Poi-
ka viitaten sillä itseensä. Se oli yksi niistä nimistä, joita hän 
mieluiten käytti itsestään. Hän käytti sitä rakkauden ilmauk-
sena, jolla hän osoitti samastuvansa meihin. Hän on Vapahta-
ja, joka ymmärtää meitä ja on kokenut samat kiusaukset kuin 
me. Hän on läpäissyt samat koettelemukset. Hän on Ihmisen 
Poika, joka palaa tänne viedäkseen meidät kotiin. Tämä Jee-
sus, joka tulee noutamaan meitä, on sama Jeesus, joka asui 
keskellämme. Hän on kelvollinen lunastamaan meidät, koska 
hän tuli yhdeksi meistä. Yhtenä meistä hän koki Paholaisen 
kiusausten täyden raivon, ja silti hän voitti.
Mitä seuraavat Matteuksen evankeliumin jakeet opettavat 
meille Jeesuksesta, Ihmisen Pojasta?
Matt. 16:27 ____________________________________________________

Matt. 24:27, 30 ________________________________________________

Matt. 25:31, 32 ________________________________________________
Huomaa, mitä elementtejä jakeista löytyy: 1) Jeesus, Ihmisen 
Poika, palaa kirkkaudessa yhdessä enkeleittensä kanssa. 2) 
Hän erottelee lampaat vuohista (pohjimmiltaan kyse on tuo-
miosta). 3) Kansakuntien ja koko ihmiskunnan kohtalo pääte-
tään ikuisiksi ajoiksi.
Ajattele nimeä ”Ihmisen Poika”. Mitä se kertoo Kristuksen ih-
misyydestä? Vaikka hän oli Jumala, hän tuli yhdeksi meistä – 
kuitenkin ilman syntiä. Mitä toivoa tämä antaa sinulle siitä, 
että 1) Jumala rakastaa sinua, ja että 2) hän ymmärtää tais-
teluitasi?

IHMISEN 
POIKA 
PALAA
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TIISTAI 4.4.2023 2. raamattutunti

Lue Ilm. 14:14 ja Ap. t. 1:9–11. Mitä yhtäläisyyksiä löydät teks-
teistä?

_________________________________________________________________
Johannes kertoo: ”Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja 
pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen[.]” (Ilm. 14:14, VKR.) 
Luukas kirjoittaa Ap. t. 1:9, että Jeesuksen noustessa taivaa-
seen opetuslapset ”näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pil-
vi vei hänet heidän näkyvistään”. Tuo pilvi oli enkelijoukko. 
Jeesus nousi taivaaseen enkelien saattelemana ja samoin 
hän palaa. Enkelit sanoivat opetuslapsille: ”Tämä Jeesus, joka 
otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, sa-
malla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.” (Ap. t. 
1:11.) Tähän liittyy epäsuorasti kerrottu jumalallinen totuus. 
”Tämä Jeesus”, joka käveli Nasaretin pölyisiä teitä, teki pal-
velustyötään Jerusalemin vilkkailla kaduilla, paransi sairaita 
Israelin kylissä ja julisti Jumalan sanaa Galilean viheriöivillä 
kukkuloilla, on tulossa takaisin.
 Ihmisen Poika mainitaan myös Dan. 7. luvun (VKR/RK 
2012) tuomionkuvauksen yhteydessä.
Lue Dan. 7:9, 10, 13, 14 (VKR/RK 2012). Miksi Daniel kutsui Jee-
susta Ihmisen Pojaksi niinkin vakavassa tilanteessa kuin tuo-
miolla? Mikä on lohdullista siinä, että Ihmisen Poika on niin 
keskeisellä sijalla tuomion ollessa käsillä?

_________________________________________________________________
Daniel katselee taivaallisen tuomioistuimen paikalleen aset-
tamista. Paikalla on paljon enkeleitä, jotka ovat keräänty-
neet valtaistuimen ympärille. Oikeus istuu tuomiolle ja kirjat, 
nuo taivaalliset muistiinpanot elämästämme, avataan maa-
ilmankaikkeuden nähtäväksi. Ihmisen Poika saapuu Ikiaikai-
sen (Isän) luo ja vastaanottaa ikuisen vallan. Tuomio paljas-
taa koko maailmankaikkeudelle, että Isä, Poika ja Pyhä Henki 
ovat tehneet kaikkensa pelastaakseen koko ihmiskunnan. Py-
hät vapautetaan syytöksistä ja Jumalan maine puhdistetaan 
Paholaisen vääristä syytöksistä (ks. Dan. 7:9–14, RK 2012; 
Job 1–2; Ps. 51:3–6).
Ajattele sitä, että koko elämäsi joutuu Jumalan tutkivan sil-
män alle. Mikä on silloin ainoa toivosi? (Room. 8:1.)

TAIVAAL-
LINEN 
TUOMIO
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KESKIVIIKKO 5.4.2023 2. raamattutunti 

Johannes kuvaa Jeesuksen Ihmisen Poikana, jolla on ”pääs-
sään kultakruunu ja kädessään terävä sirppi” (Ilm. 14:14; RK 
2012). Kruunua tarkoittava sana on alkukielellä stefanos. Kyse 
on voittajan palkinnosta. Kun urheilija voitti tärkeän kilpailun, 
hänelle annettiin stefanos, voitonseppele.
 Jeesus kantoi kerran päässään orjantappurakruunua, joka 
oli häpeän ja pilkan symboli. Silloin ihmiset halveksivat hän-
tä ja torjuivat hänet. Häntä pilkattiin ja parjattiin. Hänen pääl-
leen syljettiin. Häntä hakattiin ja ruoskittiin. Nyt hän kantaa 
kuitenkin kirkkauden kruunua tullessaan takaisin kuninkai-
den Kuninkaana ja herrojen Herrana.
Lue Ilm. 14:15 ja Mark. 4:26–29. Mitä yhtäläisyyksiä näet teks-
teissä? Mistä molemmissa puhutaan?

_________________________________________________________________
Enkeli lähtee temppelistä, Jumalan läsnäolosta. Jumala kat-
soo enkeliä ja sanoo: ”On aika. Sato on täysin kypsää korjat-
tavaksi.” Enkeli lentää temppelistä Jeesuksen luo ja kuuluttaa 
kovalla äänellä: ”On aika. Sato on kypsää.” Mene ja hae lap-
sesi ja tuo heidät kotiin.
 Jeesus käyttää toistuvasti Uudessa testamentissa maata-
loudesta tuttuja kuvauksia. Useammin kuin kerran hän käyt-
tää kypsyvää satoa symbolina evankeliumin siemenen kasva-
misesta hänen kansansa elämässä.
 ”Siemenen itäminen kuvaa hengellisen elämän alkua, ja 
kasvin kehittyminen kuvaa kauniisti kristillistä kasvua. Luon-
nossa käy samoin kuin armossa: ei voi olla mitään elämää il-
man kasvua. Kasvin täytyy joko kasvaa tai kuolla. Kuten sen 
kasvu on äänetöntä ja huomaamatonta mutta jatkuvaa, niin 
kehittyy kristillinen elämäkin. Jokaisessa kehitysvaiheessaan 
elämämme voi olla täydellistä, mutta jos Jumalan tarkoitus 
meidän suhteemme saa täyttyä, tapahtuu jatkuvaa edistystä. 
Pyhitys on elinajan työ. Tilaisuuksiemme moninkertaistuessa 
kokemuksemme avartuu ja tietomme lisääntyy. Voimistum-
me kantamaan vastuuta ja kypsymme etuoikeuksiemme mu-
kaisesti.” (KV 41.)
 Kultaisen viljan kypsyminen edustaa kaikkia niitä, jotka Ju-
malan armo on saanut muuttaa, ja jotka rakkauden motivoi-
mina elävät kuuliaista elämää Kristuksen nimen kunniaksi. 
Heidän sydämensä on yhtä Jeesuksen sydämen kanssa, ja he 
haluavat vain sitä, mitä hän haluaa.

VOITTAJAN 
KRUUNU
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TORSTAI 6.4.2023 2. raamattutunti

Ilmestyskirjan 14. luvussa kerrotaan kahdesta sadonkorjuus-
ta. Viljasadon korjaaminen edustaa vanhurskaita, ja rypälei-
den korjaaminen edustaa jumalattomia tai kadotettuja. Mo-
lemmat sadot ovat täysin kypsiä. Jokainen kylvetty siemen on 
kasvanut täyteen kypsyyteensä.
Lue Ilm. 14:17–20. Mitä ilmaisu ”Jumalan vihan viinikuurna” 
tarkoittaa? Ks. myös Ilm. 14:10; Ilm. 15:1 ja Ilm. 16:1.

_________________________________________________________________
”Myös alttarista tuli enkeli, se jolla on tuli vallassaan – –.” 
(Ilm. 14:18.) Tässä on enkeli, joka käskee Jumalan viimeisen 
tuomion tulia. Sato on kypsää. Synti on saavuttanut rajansa. 
Kapina on ylittänyt Jumalan armon rajan. Asiat ovat olleet tä-
hänkin asti huonosti, mutta kaikki muuttuu entistä pahem-
maksi ennen kuin kaikki on ohi. Rakastava Jumala on tehnyt 
kaikkensa meidän hyväksemme, jopa uhrannut itsensä ristil-
lä uhrina meidän syntiemme puolesta. ”Kristukseen, joka oli 
puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jot-
ta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.” (2. Kor. 
5:21; ks. myös Gal. 3:13.)
 Olisiko Jumala voinut tehdä mitään ristiä suurempaa? 
Armo ei voi tehdä enää enempää lunastaakseen niitä, jotka 
ovat toistuvasti hylänneet Pyhän Hengen.
 Tässä on Ilmestyskirjan 14. luvun kiireellinen sanoma. Jo-
kainen siemen on kypsynyt korjattavaksi. Vilja on täysin kyp-
sää ja rypäleet ovat täysin kypsiä. Jumalan kansa heijastaa 
maailmankaikkeudelle hänen kuvaansa, jossa näkyy armo, 
myötätunto ja rakkaus. Pahan lapsissa näkyy ahneus, himo, 
kateus ja viha. Jeesuksen luonne paljastuu toisessa ryhmässä 
ja Paholaisen toisessa.
 Maailmankaikkeus näkee Jumalan kansassa vanhurskau-
den ilmentymän, jollaista kenties yksikään sukupolvi ei ole 
aiemmin todistanut. Vastakohtana tälle maailmankaikkeus 
näkee täydessä kauheudessaan sen, mihin kapina Jumalaa 
vastaan johtaa. Jumalattomuus, pahuus, synti ja laittomuus 
ovat täysin esillä ihmisten ja enkeleitten edessä. Hyvän ja 
pahan, oikean ja väärän, kuuliaisuuden ja tottelemattomuu-
den välinen kontrasti on ilmeinen koko maailmankaikkeudel-
le, niin ihmisille kuin enkeleillekin.
Kuinka hyvin sinä voit havaita hyvän ja pahan välisen eron? 
(Ks. Hepr. 5:14.)

JOKAINEN 
SIEMEN 
TUOTTAA 
SADON
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PERJANTAI 7.4.2023 2. raamattutunti 

Lisäaineistoa: ”Katselemalla me muutumme. Tämä periaate 
pätee niin älylliseen kuin hengelliseenkin kehitykseen. Mie-
li omaksuu vähitellen asiat, joita pitkään mietiskellään. Ne 
sulautuvat yhteen rakastettujen ja arvostettujen käsitysten 
kanssa. Ihmiset eivät kuitenkaan koskaan nouse korkeam-
malle kuin ihanne, jonka he ovat puhtaudelle, hyvyydelle tai 
totuudelle asettaneet. Jos oma minä on korkein tavoite, ei ih-
minen voi koskaan saavuttaa mitään parempaa. Pikemmin-
kin hän vajoaa yhä vain alemmaksi. Vain Jumalan armossa on 
voima nostaa ihminen ylös. Oman avun varassa suunta voi 
olla vain alaspäin.” (ST nettiversio 656.)
 Hienovaraisesti ja niin huomaamattomasti, että sitä aluk-
si tuskin havaitsee, meidän luonteemme ja persoonamme 
muuttuu niiden siementen vaikutuksesta, joita me kylvämme 
mieleemme. Kylvä hyviä siemeniä, niin tuotat hyvää hedel-
mää. Jos kylvät tämän maailman pahoja siemeniä, tuotat tä-
män maailman hedelmää luonteessasi. Jos kylvämme välinpi-
tämättömyyttä Jumalaa ja hengellisiä arvoja ja prioriteetteja 
kohtaan, korjaamme välinpitämättömyyden hedelmää: apa-
tiaa, hengellistä omahyväisyyttä ja turhautumista hengelli-
seen elämäämme. Siksi ne, jotka ajattelevat: Niin, tiedän kyl-
lä, että jonakin päivänä alkavat lopunajan vainot ja tulee pe-
don merkki jne., mutta selvitän nuo asiat sitten, kun se aika 
koittaa, valitsevat hyvin vaarallisen tien. Jumala kutsuu meitä 
nyt, juuri tällä hetkellä antamaan elämämme hänelle. Mitä pi-
dempään ihminen viivyttelee vastauksessaan Pyhän Hengen 
kutsuun, sitä kovemmaksi hänen sisimpänsä muuttuu Juma-
lan kehotuksille ja sitä alttiimpi hän on lankeamaan Paholai-
sen valheisiin ja uskomaan niihin.

Keskustelunaiheita:
1. Mikä suhde armosta pelastumisella ja armossa kasvamisel-
la on toisiinsa Ilm. 14:14–20 kontekstista ja sadonkorjuuperi-
aatteen näkökulmasta katsottuna?
2. Keskustelkaa kasvien kasvun kannalta välttämättömis-
tä elementeistä ja verratkaa niitä meidän hengelliseen kas-
vuumme. Mitä yhtäläisyyksiä löydätte? Mitä sellaista voim-
me oppia kasvien kasvusta, jota voimme soveltaa omaan elä-
määmme?
3. Onko Jumalan meille antaman valintakyvyn ja tahdonvoi-
man välillä jotakin eroa? Miksi tämän eron ymmärtäminen on 
tärkeää kristityn kasvun kannalta?

KERTAUS


