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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.
Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka
on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.

Kansikuvat: V. Marinov lähetyskäynnillä Hollannissa. Takakansi:
Kastetilaisuus Suomessa.
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Sopusoinnussa luonnon
lakien kanssa
Sairaat parannetaan Jumalan ja ihmisten yhteistoiminnan avulla.
“Lääkintätyössä tulee lääkärin olla Kristuksen työtoverina. Vapahtaja
paransi sekä sielun että ruumiin. Hänen julistamansa evankeliumi sisälsi
samalla sanoman sekä hengellisestä elämästä että ruumiin parannuksesta.
Synnistä vapautuminen ja sairauden parantaminen liittyivät läheisesti
toisiinsa. Sama työ on uskottu kristitylle lääkärille. Hänen on Kristuksen
tavoin lievennettävä lähimmäistensä sekä ruumiillista että hengellistä
hätää. Hänen on oltava sairaille armon airuena, joka samanaikaisesti
lääkitsee sekä sairasta ruumista että syntistä sielua.
Kristus on lääkärien todellinen johtaja. Suurena Ylilääkärinä Hän on
kaikkien niiden hurskaiden lääkärintointa harjoittavien rinnalla, jotka
työskentelevät ihmisten kärsimysten lieventämiseksi. Käyttäessään
luonnon tarjoamia lääkkeitä ruumiillisia sairauksia vastaan on lääkärin
johdettava potilaansa suuren Lääkärin luo, joka voi parantaa sekä sielun
että ruumiin sairaudet. Lääkäri voi ainoastaan avustaa siinä työssä, jonka
Kristus lopullisesti suorittaa. Lääkäri koettaa auttaa luontoa
parannustyössä, mutta Kristus on varsinainen parantaja. Lääkäri koettaa
säilyttää elämän, Kristus lahjoittaa elämän.
Terveyden lähde
Vapahtajan suorittamissa ihmetöissä ilmeni se voima, joka jatkuvasti
työskentelee ihmisten hyväksi ylläpitäen ja parantaen heitä. Luonnon
tarjoamien voimien välityksellä Jumala työskentelee joka päivä, joka tunti
ja joka hetki pitääkseen meitä hengissä, vahvistaakseen ja uudistaakseen
meitä. Jos jokin ruumiinosa vahingoittuu, alkaa heti parantamistyö, luonto
ryhtyy toimintaan terveyden palauttamiseksi. Mutta se voima, joka
vaikuttaa näissä luonnon varokeinoissa, on Jumalan voima. Kaikki elämää
antava voima tulee Häneltä. Jos joku toipuu sairaudestaan, on Jumala se,
joka hänet parantaa.
Sairaus, kärsimys ja kuolema ovat vihollisen aiheuttamia. Saatana on
hävittäjä, mutta Jumala on parantaja.
Ne sanat, jotka aikoinaan lausuttiin Israelille, sopivat vielä tänäkin
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päivänä niille, jotka ovat saaneet takaisin ruumiin tai sielun terveyden.
»Minä olen Herra, sinun parantajasi.» 2. Moos. 15:26.
Jumalan siunattu tahto jokaisen ihmisolennon suhteen ilmenee Hänen
sanoissaan: »Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja
pysyt terveenä, niinkuin sielusikin menestyy.» 3. Joh. 2.
Hän se on, joka »antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki
sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut
armolla ja laupeudella.» Ps. 103: 3, 4.
Synti sairauden syynä
Parantaessaan sairaita Kristus varoitti heitä usein sanoen: »Älä enää
syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi.» Joh. 5:14. Näillä
sanoilla Hän tahtoi osoittaa heille, että he itse olivat syypäitä sairauteensa,
koska olivat rikkoneet Jumalan lakia, ja että he voivat säilyttää
terveytensä vain kuuliaisuutta noudattamalla.
Samoin tulee lääkärinkin neuvoa potilaitaan, että heidän on
työskenneltävä yhdessä Jumalan kanssa terveytensä palauttamiseksi.
Lääkäri joutuu jatkuvasti yhä selvemmin toteamaan, että sairaudet ovat
synnin seurauksia. Hän tietää, että luonnonlait ovat yhtä hyvin
jumalallisia kuin kymmenet käskytkin ja että terveys voidaan saavuttaa ja
säilyttää ainoastaan noudattamalla näitä lakeja. Hän toteaa monien
sellaisten kärsivän paheellisten elämäntapojensa seurauksista, jotka
varmasti saisivat takaisin terveytensä, jos vain tekisivät voitavansa
parantuakseen. Heille tulisi opettaa, että jokainen paha tapa, joka tuhoaa
ruumiillisia tai henkisiä voimia, on syntiä ja että terveys voidaan turvata
vain tottelemalla niitä lakeja, jotka Jumala on säätänyt koko ihmiskunnan
parhaaksi.
Jos lääkäri näkee jonkun henkilön kärsivän sairaudesta, mikä johtuu
sopimattomasta ruoasta tai juomasta tai muista vääristä tavoista, ja
kuitenkin laiminlyö huomauttaa hänelle siitä, niin hän tekee rikoksen
lähimmäistään kohtaan. Juomarit, henkisesti sairaat ja irstaisuudessa
elävät henkilöt, kaikki nämä ovat selvänä esimerkkinä lääkärille siitä,
kuinka sairaudet ovat synnin seurauksia. Niiden, jotka ymmärtävät elämän
pääperiaatteita, tulisi vakavasti pyrkiä vastustamaan sairauden syitä.
Kuinka voisikaan lääkäri vaieta, kun hän aina joutuu seuraamaan
kärsimyksiä vastaan käytävää taistelua ja itse lakkaamatta työskentelee
tuskien lieventämiseksi? Toimiiko hän silloin rakkaudessa, ellei hän
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osoita, miten välttämätöntä tautien parantamiseksi on noudattaa ehdotonta
pidättyväisyyttä?
Elämän jumalallinen laki
Tehtäköön selväksi, että Jumalan määräysten osoittama tie on elämän
tie. Jumala on säätänyt luonnonlait, mutta Hänen lakinsa eivät ole
mielivaltaisia ja kohtuuttomia vaatimuksia. Jokainen »Sinun ei pidä»,
olipa sitten kysymyksessä ruumiillinen tai siveellinen laki, sisältää
lupauksen. Jos noudatamme sitä, on siunaus seuraava askeleitamme.
Jumala ei milloinkaan pakota meitä tekemään oikein, mutta Hän koettaa
pelastaa meidät pahasta ja johdattaa meidät hyvään. Kiinnittäkäämme
huomiota niihin lakeihin, jotka annettiin israelilaisille. Jumala antoi heille
tarkat määräykset siitä, miten heidän oli elettävä. Hän sääsi heille lait,
jotka koskivat sekä ruumiillista että henkistäkin hyvinvointia, ja sillä
ehdolla, että he noudattaisivat niitä, Hän antoi heille vakuutuksen: »Herra
on poistava sinusta kaikki sairaudet.» 5. Moos. 7:15.
»Painakaa sydämiinne kaikki ne sanat, jotka minä tänä päivänä teen
todistajiksi teitä vastaan.» 5. Moos. 32:46. »Sillä ne ovat elämä sille, joka
ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa.» San.4:22.
Jumala toivoo meidän saavuttavan sen täydellisyyden asteen, johon
voimme päästä Kristuksen ansion tähden. Hän kehoittaa meitä tekemään
oikean valinnan, yhdistymään taivaallisiin voimiin ja omaksumaan ne
periaatteet, jotka uudistavat Jumalan kuvan meissä. Sekä kirjoitetussa
Sanassaan että luonnon suuressa kirjassakin Hän on ilmaissut elämän
perustotuudet. Meidän tehtävänämme on tutkia näitä totuuksia ja
kuuliaisina työskennellä yhdessä Jumalan kanssa sekä ruumiin että sielun
terveyden saavuttamiseksi.
Terveyden evankeliumi,
Ihmisille tulee opettaa, että he voivat ainoastaan vastaanottamalla
Kristuksen armon päästä osallisiksi kaikista kuuliaisuuden siunauksista.
Hänen armonsa se antaa ihmiselle voimaa totella Jumalan lakeja ja
vapauttaa hänet huonojen tapojen kahleista. Se on ainoa voima, joka voi
ohjata ihmistä ja pysyttää hänet oikealla tiellä. Kun evankeliumi
vastaanotetaan kaikessa puhtaudessaan ja voimassaan, se on erinomainen
synnin aiheuttamien sairauksien parannuskeino. »On koittava
vanhurskauden aurinko ja parantuminen on sen siipien alla.» Mal. 4:2.
Mitkään tämän maailman rikkaudet eivät kykene parantamaan murtunutta
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sydäntä, eivät palauttamaan mielenrauhaa eivätkä karkoittamaan surua ja
sairautta. Kunnia ja menestys ovat voimattomia ilahduttamaan
murheellista sydäntä ja palauttamaan tuhlattuja elinvoimia. Jumalan elämä
sielussa on ihmisen ainoa toivo.
Se rakkaus, jonka Kristus vuodattaa koko olemukseemme, on elämää
antava voima. Se lahjoittaa terveyttä kaikille tärkeimmille elimille —
aivoille, sydämelle ja hermoille. Se saa ihmisen parhaimmat voimat
toimimaan, se vapauttaa sielun syntitaakasta ja tuskista ja huolista, jotka
kuluttavat ihmisen elinvoimia. Se tuo mukanaan mielenrauhaa ja
tyyneyttä. Se tuo sieluun iloa, jota mikään maallinen ei voi turmella —
iloa Pyhässä Hengessä — vahvistavaa, elämää antavaa iloa.
Vapahtajamme sanat: »Tulkaa minun tyköni … niin minä annan teille
levon» Matt. 11:28. osoittavat meille parannuskeinon kaikkeen
ruumiilliseen ja sielulliseen sairauteen. Vaikka ihmiset ovatkin
aiheuttaneet itselleen kärsimyksiä omilla pahoilla teoillaan, Vapahtaja
kuitenkin säälii heitä, ja Häneltä he myös saavat avun. Vapahtaja tahtoo
tehdä suuria kaikkien hyväksi, jotka luottavat Häneen.
Vaikka synti vuosituhansien kuluessa on vain lujittanut otettaan
ihmissukuun ja vaikka Saatana vääryydellä ja viekkaudella on
heittänytkin tulkintansa mustan varjon Jumalan Sanan ylle ja saanut
ihmiset epäilemään Jumalan hyvyyttä, ei taivaallisen Isän armo ja rakkaus
ole lakannut tulvimasta maan päälle. Jos vain ihmiset antaisivat arvoa
Jumalan lahjoille ja avaisivat sielunsa ikkunat taivaan voimille, silloin
parantavan voiman runsas virta virtaisi vuolaana heihin.
Perusteellisen valmistautumisen tärkeys
Lääkärin, joka haluaa tulla hyväksytyksi Kristuksen työtoveriksi, on
koetettava hankkia pätevyys kaikilla työnsä eri toiminta-aloilla. Hänen on
opiskeltava ahkerasti, jotta hän tulisi päteväksi vastuunalaiseen toimeensa,
ja hänen on jatkuvasti koetettava edistyä lisätietoja, suurempaa taitoa ja
terävämpää huomiokykyä hankkimalla. Jokaisen lääkärin tulisi ymmärtää,
että se, joka suorittaa työnsä heikosti ja ala-arvoisesti, ei tee rikosta
ainoastaan sairaita, vaan myös lääkäritovereitaan kohtaan. Lääkäri, joka
tyytyy vähäiseen taitoon ja tietoon, ei vain väheksy lääkärivalaansa, vaan
tuottaa häpeää Kristukselle, Ylilääkärille.
Niiden, jotka huomaavat olevansa sopimattomia lääkintätyöhön, tulisi
valita jokin toinen toimiala. Henkilöt, jotka tosin sopivat hyvin
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sairaanhoitoalalle, mutta joiden koulutus ja lääketieteellinen pätevyys on
puutteellinen, tekevät parhaiten valitessaan työssä vaatimattomamman
toimen palvellen uskollisesti sairaanhoitajana. Työskennellessään
kärsivällisesti taitavien lääkäreiden johdolla he voivat jatkuvasti oppia, ja
jokaista tilaisuutta hyväkseen käyttäen he voivat kartuttaa tietojaan ja
saavuttaa vähitellen lääkärin toimeen vaadittavan pätevyyden. Älkööt
nuoret lääkärit Ylilääkärin työtovereina työskennellessään »vastaanottako
Jumalan armoa turhaan . . . älkööt he missään kohden antako aihetta
pahennukseen, ettei heidän virkaansa moitittaisi, vaan osoittautukoot he
kaikessa Jumalan palvelijoiksi.» 2. Kor. 6:1-4.
Jumalan tarkoitus meihin kaikkiin nähden on, että me aina
kehittyisimme. Oikean lähetyslääkärin tulee jatkuvasti lisätä tietojaan ja
taitoaan. Jumalan työhön olisi saatava hyvän ammattitaidon omaavia,
kyvykkäitä kristittyjä lääkäreitä, jotka kykenisivät kasvattamaan ja
opettamaan uusia työntekijöitä lääkintälähetysalalle.
Lääkärin tulisi koota sieluunsa Jumalan Sanan valoa ja jatkuvasti
kasvaa armossa. Hänelle ei uskonto saa olla jokin heräte muiden rinnalla,
vaan sen tulee olla kaikkein tärkein. Hänen on toimittava ylevistä, pyhistä
vaikuttimista — vaikuttimista, jotka ovat tehoavia, koska ne tulevat
Häneltä, joka antoi henkensä varmistaakseen meille voiton pahasta. Jos
lääkäri uskollisesti ja ahkerasti ponnistelee saavuttaakseen pätevyyden
toimessaan, jos hän pyhittäytyy Kristuksen palvelukseen ja suo itselleen
aikaa oman sydämensä tutkimiseen, tulee hän käsittämään, kuinka käydä
käsiksi pyhän kutsumuksensa salaisuuksiin. Hän voi siten itseään kehittää
ja kasvattaa, niin että kaikki, jotka joutuvat hänen vaikutuspiiriinsä,
toteavat sen kasvatuksen ja viisauden edut, jotka on hankkinut henkilö,
joka on yhteydessä viisauden ja voiman Jumalaan.” Jatkuu… S.L.S. 8793.

Ihmisen taipumus
Ihmisen tilanne
Syntiinlankeemuksen jälkeen ihmisen luonne tuli pahaksi ja sen
johdosta ihminen on taipuvainen tekemään sitä, mikä on Jumalan tahtoa
vastaan.
“Ihminen on luonnostaan taipuvainen noudattamaan Saatanan
ehdotuksia, eikä hän saata menestyksellisesti vastustaa niin kauheaa
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vihollista, ellei Kristus, väkevä Voittaja, asu hänessä ohjaten hänen
halujaan ja antaen hänelle voimaa. Ta. I, 106.
Ihminen on taipuvainen valitsemaan aina sellaisen, mikä häntä
miellyttää, ajattelematta, että se voi aiheuttaa hänelle vahinkoa.
Esimerkiksi syödä ja juoda, mikä maistuu hyvältä, mutta ei ole välttämättä
terveellistä. Lukea, kuunnella ja katsoa, mikä on miellyttävää,
ajattelematta, että se voi tuoda paljon vahinkoa sielulle. Halutaan mennä
tasaista
tietä,
ilman
vastoinkäymisiä,
mutta
se
johtaa
välipitämättömyyteen ja horrostilaan. Valitaan elämäntyyli, joka on
helppoa ja kiehtovaa, eikä huolehdita siitä, että hengellinen elämä on
kuolemaisillaan. Roomalaiskirjeessä 8:7 on sanottu “Sen tähden että lihan
mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle,
eikä se voikaan.” Miten voimme muuttaa mielemme?
“Lihan mieli” ei voi muuttua, sen taipumukset ovat aina Jumalan
tahtoa vastaan. Se tahtoo aina täyttää oman tahtonsa, eikä koskaan halua
antaa periksi. “Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli,..“
Room. 8:5. Pyhän Hengen johdolla apostoli selittää myös mikä on
lopputulos, jos ihminen elää lihan mukaan: “Sillä jos te lihan mukaan
elätte, pitää teidän kuoleman;…“ Room. 8:13
Miten taipumuksemme voivat muuttua?
Apostoli Paavali sanoo: “Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun
lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän
toteuttamiseen ei;” Room. 7:18. Sen vuoksi hän sanoo: “Minä viheliäinen
ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?” Room. 7:24. Me
tarvitsemme voimaa, joka voi tehdä sen, mitä me emme pysty ja tämä
voima on Kristus. Jos Vapahtajamme asuu meissä, silloin, ainoastaan
saamme uuden mielen ja taipumuksen valita toinen suunta. Sen johdosta
Paavali sanoo: “…mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin
saatte elää.” Room. 8:13 Myös omasta kokemuksesta apostoli sanoo:
“Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.” Fil. 4:13.
Kun sydämemme on tullut Jeesuksen asuinpaikaksi, silloin tapahtuu
ihmeitä elämässämme, uudesti syntymisestä alkaen! Meillä on
sanomattoman suuri ilo asua yhdessä Hänen kanssaan! Nyt
taipumuksemme on aivan erilainen. Me haluamme tulla Hänen
kaltaisekseen ja päästä irti kaikesta mikä voi aiheuttaa Hänelle surua.
Meillä on ilo täyttää Hänen tahtonsa ja asua Hänen läsnäolossaan. Hän
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tarjoaa meille päivittäin hengellistä leipää ja vettä, niin me vahvistumme
ja kasvamme uskossa. Olemme kiitollisia kaikista siunauksista.
Halu kasvaa rakkaudessa
“Rakkaus muuttaa luonnetta, hallitsee vaikuttimia, hillitsee vihamielisyyttä
sekä jalostaa tunteita. Tällainen rakkaus on yhtä laaja kuin maailmankaikkeus, se
on sopusoinnussa enkelien rakkauden kanssa. Jos vaalimme sitä sydämessämme,
se sulostuttaa koko elämän sekä levittää siunausta kaikkialle ympäristöön.
Rakkaus ja ainoastaan rakkaus voi tehdä meidät maan suolaksi.” Vs. 47.

Rakkaus synnyttää rakkautta. Kun Jeesus, joka on rakkaudenlähde
asuu meissä, Hän osoittaa sanomatonta rakkautta. Hänen rakkautensa
synnyttää rakkautta meissä, joka kasvaa jatkuvasti, koska se on rajaton. Se
jatkaa kasvamistaan taivaassakin! Tämä on kaikkein suurin ominaisuus ja
lahja, jonka Vapahtajamme antaa meille. Hän rakasti meitä niin suuresti,
että antoi elämänsä edestämme, niin mekin olemme valmiiita
rakastamaan Häntä kuolemaan saakka. Tässä on salaisuus, jossa on
kätketty pelastuksemme. Sen vuoksi Vapahtajamme pelastaa ne, jotka
ovat vastaanottaneet tämän rakkauden ja kasvavat siinä. Rakkauden
perusteella Jumala pelastaa lapsensa, sillä rakkauteen on kätketty kaikki
ominaisuudet. Itse Jumala on rakkaus ja Hänen lakinsa on rakkaus. Kun
rakastamme Jumalaa yli kaiken ja lähimäistämme niin kuin itseämme,
täytämme koko lain. Tämä tapahtuu, koska Jeesus asuu meissä ja me
Hänessä, olemme “uusi luomus” 2. Kor. 5:17.
Pyhän Hengen johdolla apt. Paavali kirjoittaa: “Niin pysyvät nyt usko,
toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.” 1. Kor.
13:13. Se on suurin, koska itse Jumala on rakkaus, ja se ei häviä koskaan
vaan kasvaa ja meille on annettu etuoikeus omistaa tämä rakkaus ja
kasvaa siinä. Kiitos taivaalliselle Isälle siitä!
“Ikuisuuden vuosien vieriessä tulee esiin yhä runsaammin ja yhä
kirkkaampia ilmestyksiä Jumalasta ja Kristuksesta. Tiedon karttuessa
lisääntyvät myös rakkaus, kunnioitus ja onni. Mitä paremmin ihmiset
oppivat tuntemaan Jumalaa, sitä enemmän he ihailevat hänen luonnettaan.
Kun Jeesus avaa heidän eteensä lunastuksen rikkaudet ja ihmeelliset
saavutukset suuressa taistelussa saatanaa vastaan, lunastettujen sydämet
täyttyvät yhä palavammalla rakkaudella, ja yhä ihastuneempina he
helähdyttävät kultaharppujaan, enkelijoukon, luvultaan kymmenentuhatta
kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, yhdistäessä äänensä
mahtavaan ylistyslauluun.” S. t. 655.
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Kun synti on poistettu, taipumus tehdä pahaa ei ole enää mahdollista
Jumalan lapsilla on loistava tulevaisuus! Kun taistelu päättyy ja Herran
avulla saadaan voitto, ei ole enää vaaraa langeta syntiin. Silloin ihmisen
luonnollinen taipumus tulee olemaan tehdä ainoastaan hyvää ja elää
Jumalan tahdon mukaan. Koetusajan jälkeen sanotaan: “Mitä teillä on
mielessä Herraa vastaan? Lopun hän tekee: ei nouse ahdistus kahta
kertaa.” Naah. 1:9. Läksy, jonka Jumala halusi antaa koko ihmiskunnalle
ja maailmankaikkeudelle on annettu ja jokainen tietää mitä paha
tarkoittaa, ja meille on ilmoitettu: “ei nouse ahdistus kahta kertaa.” Paha
ja sen alkuunpanija-saatana hävitetään ikuisesti. “Sillä katso: se päivä on
tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä,
mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka
tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa.”
Mal. 4:1.
Tulee uusi aikakausi maailmankaikkeudelle, kun hyvän ja pahantiedon
puu on poistettu ja kaikki asuvat turvassa ikuisesti. Meidän planeettamme
joka synnin tähden oli niin alas langennut korotetaan niin korkealle, että
tänne asetetaan Jumalan ja Karitsan valtaistuimet. Meillä on suuri
etuoikeus asua yhdessä Jumalan ja Vapahtajamme kanssa. Hän pelastaa
meidät suurella rakkaudellaan täydellisesti, kuin emme koskaan olisi
tehneet mitään Hänen pyhää tahtoansa vastaan.
“Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas
ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän
kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta
Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan
maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat
hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän
Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä,
eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole
enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." Ja valtaistuimella istuva
sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki." Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä
nämä sanat ovat vakaat ja todet." Ilm. 21:1. 5.
“Näin sangen suuren joukon enkeleitä tuovan kaupungista kirkkaita
kruunuja — jokaiselle pyhälle kruunun, johon oli kirjoitettu hänen
nimensä. Jeesuksen käskystä enkelit toivat kruunut hänelle, ja oikealla
kädellään suloinen Jeesus pani kruunut pyhien päähän. Samalla tavalla
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enkelit toivat harput, ja Jeesus ojensi nekin pyhille. Johtavat enkelit
antoivat ensin säveleen, ja sitten kaikki äänet yhtyivät kiitokseen ja
onnekkaaseen ylistykseen, ja jokainen käsi kosketteli taitavasti harpun
kieliä, saaden aikaan ihanaa, sointuvaa ja täyteläistä soittoa. Sitten minä
näin Jeesuksen ohjaavan lunastetun joukon kaupungin portille. Hän tarttui
porttiin työntäen sen taaksepäin kiiltävillä saranoillaan ja käski kansojen,
jotka olivat säilyttäneet totuuden, käydä sisälle. Kaupungissa oli kaikkea,
mistä silmä saattoi nauttia. Joka paikassa he näkivät suunnatonta loistoa.
Sitten Jeesus katseli lunastettuja pyhiään. Heidän kasvonsa säteilivät
kirkkautta. Kiinnittäessään lempeät silmänsä heihin hän lausui
täyteläisellä, sointuvalla äänellään: »Minä näen sieluni vaivan hedelmät ja
olen tyydytetty. "Te saatte nauttia tästä määrättömästä kirkkaudesta
iankaiken. Teidän murheenne ovat loppuneet. Kuolemaa ei ole enää oleva,
eikä surua eikä parkua eikä kipua ole enää oleva.» Minä näin lunastettujen
kumartavan ja heittävän kimmeltävät kruununsa Jeesuksen jalkain
juureen, ja sitten, kun hänen hellä kätensä oli nostanut heidät ylös, he
koskettelivat kultaisia harppujaan täyttäen koko taivaan ihanalla soitollaan
ja lauluillaan Karitsan kunniaksi.” H. k. 319, 320.
Rakkaat veljet ja sisaret, rukoilkaamme, että rakkautemme Jumalaa ja
lähimmäistä
kohtaan kasvaisi päivittäin, näin valmistautukaamme
kohtaamaan pian saapuva Vapahtajamme. Herra meitä auttakoon siihen.
Aamen.
Teidän veljenne Vladimir Marinov

Maalliset voimat eivät voi voittaa Jumalan
seurakuntaa
“Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana,
ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat
virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa,
nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän
opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä
Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.“ Jes. 2:2, 3.
Jokainen kristitty, joka rakastaa Jumalaa on hyvin kiinnostunut asioista,
jotka koskevat Hänen seurakuntaansa. Jumalan sana ja ennustukset
osoittavat selvästi, että Hänellä on seurakunta - yksi ainut seurakunta, joka
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on aina ollut saatanan hyökkäyksien kohteena. Kun seuraamme historiaa
luomisesta meidän päiviimme asti, saamme huomata, että paholainen on
ryhtynyt tuhoavaan sotaan päämääränään hävittää Jumalan seurakunta.
Mutta Herramme mahtava puolustus on tehnyt vihollisen suunnitelmat
tyhjäksi. Jumalan käsi on suojellut Hänen seurakuntaansa lupausten
mukaan: “Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä
rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.” Matt. 16:18.
Hänen sanansa kertoo, että siitä lähtien, kun suuri vihollinen on
poistettu taivaasta, hän on käyttänyt monia ovelia keinoja, hävittääkseen
Jumalan seurakuntaa. “Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan
päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt.” Ilm.
12:13. Katsokaamme tätä suurta taistelua, voidaksemme saada kuvan
siitä, millä perustuksella Jumalan seurakunta seisoo nykyisin ja miten
tulevaisuudessa. Seuraavat innoitetut lausumat esittävät kysymyksen
tärkeyden: “Langennut maailma on muuttunut suurten tapahtumien
taistelukentäksi jossa maailmankaikkeus ja maalliset voimat ovat
todistajana. Se on näytetty paikkana, jossa suuri taistelu hyvän ja pahan
välillä ja tuonelan ja paratiisin välillä tapahtuu. Jokainen inhimillinen
olento esittää osaansa tässä taistelussa. Kukaan ei voi seisoa turvallisella
maaperällä.” –(Manuscript 56, 1899) Lift Him Up, p. 253.
Määritelmä seurakunnasta
“’Seurakunta’ hengellisessä mielessä on kokonaisuus uskovista
Kristuksessa, jotka tunnustavat ja elävät tämän uskon mukaan ja ovat
yhdistetyt yhteen. Se sisältää kaikki uskovat maan päällä ja sitä kutsutaan
maailman seurakunnaksi. Lisäksi termi ’seurakunta’ kuuluu myös
paikallisseurakuntaan.” –Church Manual, p. 15.
Tämä määritelmä on sopusoinnussa Kristuksen opetuksen kanssa, että
tulee olemaan “yksi lauma ja yksi paimen.“ Matt. 10:16. Myös apostoli
Paavali sanoo: “yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin
yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra,
yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja
kaikkien kautta ja kaikissa.” Ef. 4:4, 6.
Oppi, että kaikki kristityt seurakunnat ja ryhmät muodostavat Jumalan
seurakunnan on epäraamatullinen ja väärä. Tämä on hyvin suunniteltu,
saatanallinen petos, johdattaa ihmisten mielet pois oikeasta Raamatun
opetuksesta, että Jumalalla on yksi seurakunta, jonka voi tunnistaa
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seuraavien tuntomerkkien perusteella:
• Se pitää Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon Ilm 14:12.
• Saarnaa kolmenenkelin sanomaa ja pitää seitsemättä päivää sapattia pyhänä. Ilm. 14:6-11.
• Opettaen
ajankohtaisen
totuuden
periaatteita
tukien
yksimielisyyttä uskossa, niin kuin ne on esitetty Raamatussa ja
Profetian Hengessä. Ilm. 12:17.
• Se paneutuu terveys- ja pukeutumisuudistuksen tärkeyteen, joka
tukee hengellistä, mieltä ja fyysistä voimaa jokaisessa ihmisessä
Jumalan kunniaksi. 1. Kor. 10:31; Kol. 3:17.
• Kohottaa korkeampaan moraaliseen tasoon, Kristus meidän
vanhurskautemme sanoman kautta. Room. 3:23-26; 5:1, 2; Ef.
2:5-10.
• Se vastustaa osallistumista sotaan ja maailman politiikkaan, joka
on Jumalan lakia vastaan. Joh. 17:14-17.
• Se saarnaa ekumeenista liittoa vastaan, tai yhdistymistä
langenneiden seurakuntien kanssa, kaupallisia yhdistyksiä, tai
riippumattomien adventistien tai muiden ryhmien kanssa. Se
tekee
sitä
tietoisesti,
ottaen
huomioon
tiedosta,
vastuunalaisuudesta ja eduista, jotka Jumala on uskonut
seurakunnallensa. 1. Piet. 2:9, 10: 2. Kor. 6:14-18.
Yllä olevat tuntomerkit ovat hengellisen voiman lähde Jumalan
kansalle ja samaan aikaan ovat tehokkaita aseita suuren vihollisen
hyökkäyksiä vastaan. “Jumalalla on seurakunta maan päällä, joka nostaa
poljetun lain ja esittää maailmalle Jumalan Karitsan, joka otti pois
maailman synnit… On vain yksi seurakunta koko maailmassa, joka
nykyaikana seisoo vahvalla perustuksella ja rakentaa uudelleen ikivanhat
rauniot…. Olkaamme varovaisia, älkäämme nostako ääntämme
yksinomaan niitä vastaan, jotka täyttävät jäännöskansan tuntomerkit, joka
pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, joka korottaa
uskonperiaatteita näinä viimeisinä päivinä. Jumalalla on seurakunta maan
päällä – ihmisiä, joilla on valta opettaa totuutta ja korottaa Jumalan
lakia.”– Testimonies to Ministers and Gospel Workers, pp. 50, 58.
Aseita, joita paholainen käyttää, hyökätessään Jumalan seurakuntaa
vastaan
Saatanalla on monia keinoja ja tehokkaita aseita, joiden avulla hän
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hyökkää seurakuntaa ja sen kannattajia vastaan. Tässä on muutamia joita
hän on käyttänyt menestyksekkäästi saadakseen kiedottua uhrinsa:
Rukousviikkolukemiset s.13 3-11.12.2010
• Yleinen luopumus - poikkeaminen Jumalan laista. Hebr. 3:12, 13;
1. Joh. 3:4.
• Rahanhimo, kerskaus, ylpeys, jumalanpilkka, tottelemattomuus,
tyytymättömyys, totuuden halveksiminen, rakkaus Jumalaa ja
lähimmäistä kohtaan on hävinnyt, anteeksiantamattomuus,
panettelu,
itsensä
hillitsemättömyys,
karkeus,
hyvän
halveksiminen, kavaluus, jumalisuuden ulkokuoren ottaminen,
samanaikaisesti kieltäen Hänen voimansa. 2. Tim. 3:2-5.
• Vaino, vastoinkäymisiä ja kaikkinaista ahdingon keinojen
käyttämistä 2. Tim. 3:11, 12.
• Seksuaalinen epämoraali, joka on tämän sukupolven kirous. 1.
Tess. 4:3-6.
• Riidat seurakunnassa, työpaikalla, kotona ja yhteiskunnassa. Jaak.
4:1, 2.
• haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus,
vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
kateus, juomingit ja mässäykset Gal. 5:19-21.
• huorin tekijät, epäjumalanpalvelijat, homoseksualismi, varkaat,
ahneet, juomarit ja pilkkaajat. 1. Kor. 6:9, 10.
• ulkokultaisuus ja teeskentely. Juud. 4.
• farisealainen ylpeys ja kiittämättömyys, epärehellisyys ja
muodollisuus. Matt. 23:13, 15.
• röyhkeitä syntejä. Ps. 19:13, 14; 5. Moos. 17:12, 13.
• maailmallinen muoti, kaunistaminen ja korut, kalliit vaatteet. Jes.
3:16-24.; 1. Tim. 2:9, 10.
• Harhaoppeja, kapina seurakunnan järjestystä ja organisaatiota
vastaan. Ef. 4:14.
Kuten näimme yllä olevista Profetian Hengen lainauksista, jokainen
seikoista kuvaa suurta taistelua hyvän ja pahan välillä - Kristuksen ja
saatanan välillä. Yksi kohta, jota yleensä ei ole vakavasti tutkittu on, että
kun teemme päätöksiä, meihin vaikuttaa kaksi henkivaltaa. Meidän tulisi
asettua kaikkivaltiaan Jumalan esitetyn tahdon ja Hänen seurakuntasa
puoleen. Kun rikomme Hänen käskynsä, tai teemme yhdenkin synnin
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niistä, jotka on mainittu tässä - niin kauan ennen kuin teemme
parannuksen, tunnustamme ja etsimme Jumalaa koko sydämestämme, toki
olemme Jumalan vihollisia jos käyttämme saatanallisia tapoja.
Mahtava vakuus suojeluksesta
“Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt
hyväksi antaa teille valtakunnan.” Luuk. 12:32.
“Meidän pitää muistaa, että seurakunta on heikko ja puutteellinen
kuitenkin ainut paikka maan päällä jolle Jumala on luvannut suuren
palkkansa. Hän valvoo aina sen yllä huolella ja vahvistaa sitä Pyhällä
Hengellänsä.” - (Manuscript 155, 1902)
“Luovuttakaa itsenne Jumalan johdatukseen. Hän opettaa
seurakuntansa. Huolimatta sen heikkoudesta ja puutteellisuudesta,
kuitenkin se on Hänen silmäteränsä.” –(Letter 279, 1904) Selected
Messages, book 2, p. 396.
“Ei mitään maan päällä ole niin rakasta Jumalalle kuin Hänen
seurakuntansa. Mitään ei ole niin kiivaasti ja huolella varjeltu. –
Testimonies for the Church, vol. 6, p. 42.
“Kristuksen seurakunta on Jumalan keino levittää totuutta; Hän on
antanut tukensa työlle, ja jos se on uskollinen Jumalalle, tottelevainen
Hänen käskyilleen, silloin sielulla on jumalallisuuden erinomainen voima.
Jos hän kunnioittaa Israelin Herraa Jumalaa, ei ole voimaa olemassa, joka
vastustaisi sitä. Jos se on uskollinen palveluksessaan, silloin vihollisen
voimat eivät pysty voittamaan sitä, niin kuin akanakaan myrskyä
vastaan.” – Testimonies for the Church, vol. 8, p. 11.
“Herralla on seurakunta, joka on kestänyt vainoja, taisteluja ja
pimeyttä. Jeesus rakastaa seurakuntaa Hän uhrasi itsensä sen edestä ja
Hän hioo sen, puhdistaa, jalostaa ja kohottaa sen, seisoakseen lujana
maailman turmelevan vaikutuksen keskellä. Jumalan valittuja miehiä, oli
määrätty valvomaan kiivaudella, valveilla, ettei mikään saatanan paha
suunnitelma vahingoittaisi seurakuntaa, vaan seisomaan lujana
maailmassa ja saarnamaan Jumalan kunniaa ihmisille.” –Testimonies to
Ministers and Gospel Workers, pp. 52, 53.
“Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut
pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin
koskee, se koskee hänen silmäteräänsä.” Sak. 2:8.
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Ei ole syytä pelätä
“Ei ole syytä pelätä tulevaisuuden vuoksi, jos emme unohda tietä
Hänen opetustansa menneisyyden historiasta, jolle Jumala on johdattanut
meidäta.” - Life Sketches of Ellen G. White, p. 196.
Menneisyys vahvistaa varmuuttamme tulevaisuuteen. Tarkkuus, jolloin
jokainen ennustus on toteutunut tai toteutuu meidän aikanamme,
vakuuttaa meille, että ennustukset, jotka kuuluvat tulevaisuuteen myös
toteutuvat aivan varmasti. Ne ihmeelliset varjeluksen keinot, joilla Herra
on suojelut ja johdattanut kansaansa kaikkina aikakausina, tekee tyhjäksi
pahojen voimien suunnitelmat, osoittaa, että nykyinen seurakunta
johdattaa eteenkinpäin, siihen saakka kun se pian muuttuu voitosta
riemuitsevaksi seurakunnaksi. Se käy läpi ankaran vainon ja taistelun.
Ennen viimeistä pelastuksemme suurta päivää tästä maailmasta ja ennen
koetuksemme loppua, kun ihmiset voivat vielä ottaa vastaan evankeliumin
lahjan, seuraavat ennustetut tapahtumat toteutuvat: 144 000 sinetöiminen,
Ehtosateen vuodattaminen, “voimakkaan huudon” kaikuminen,
seulominen, sunnuntailain pakottaminen, Jumalan työn päättyminen ja
koetuksen lopun, jota seuraavat seitsemän viimeistä vitsausta. Tämä ei
tarkoita sitä, että nämä tapahtumat pitää tapahtua aivan tässä
järjestyksessä kuin mainittiin. Jotkut niistä voivat toteutua
samanaikaisesti. Näiden tapahtumien aikana Jumalan kansa tulee olemaan
vakavasti koeteltu ja testattu. Nämä tapahtumat aiheuttavat ennenaikaista
ahdistusta ja vainoa. Ilmestyskirjassa 13:11-17 on annettu ennustus
vainosta, joka tulee tapahtumaan ennen koetuksen loppua ja sunnuntailain
pakottamista; sen jälkeen se tulee vaikeammaksi, erityisesti Jaakobin
ahdistuksen aikana.
“Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme,
pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin
helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa
kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen,
joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä,
ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.” Hebr. 12:1, 2. Jumalan
kansa (1. Piet. 5:6-10; Jak. 4:7, 8) vahvistetaan jos:
• Pitää Hänen pyhää lakinsa 5. Moos. 4:5-8.
• Osoittaa vilpitöntä rakkautta Hänen tahdolleen 5. Moos. 6:4, 5;
Mark. 12:30
• Uskollinen ja rehellinen Häntä kohtaan Joh. 4:24; Ef. 6:16.
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• Vihkiytyy ja sitoo itsensä Häneen Ef. 6:13, 14.
• Valvova ja ahkera todistamisessa Hänestä Ef. 6:8.
• Rukoilee ja mietiskele aina 1. Tess. 5:17, 18; Ef. 6:18.
Meidän pitää muistaa, että sodassa saatanan kanssa, meidän pitää
käyttää taivaallisia aseita. Jeesus ei koskaan käyttänyt vihollisen aseita
taistelussa saatanaa vastaan, vaan ainoastaan hengellistä asetta. Hän
taisteli saatanan kanssa taivaassa, erämaassa ja Golgatalla. Jokaisen
taistelun hän voitti, mutta minkälaisia aseita Hän käytti voittaakseen
hänet? Vastaus on: Jumalan sanaa, rukousta ja armonsanoja. Hän sanoi
myös: “Tapahtukoon!”. Meidän pitää harjoitella käyttämään taivaallisia
sanoja ja käyttää niitä hengellisessä taistelussamme. Tämä antaisi meille
ratkaisevan voiton saatanaa vastaan. Voimme varmana lausua yhdessä
profeetan kanssa sanat kuningas Joosafatille: “Kuunnelkaa, kaikki te
Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat ja sinä kuningas Joosafat. Näin
sanoo teille Herra: Älkää peljätkö älkääkä arkailko tätä suurta joukkoa,
sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan. Mutta silloin ei ole teidän asianne
taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät,
Juuda ja Jerusalem. Älkää peljätkö älkääkä arkailko; menkää huomenna
heitä vastaan, ja Herra on oleva teidän kanssanne.” 2. Aikak. 20:15, 17.
Vaino ja suuri seulominen
“Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa,
joutuvat vainottaviksi.” 2. Tim. 3:12.
“Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän
on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä
solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä
samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.” Matt. 5:10-12.
“Silloin täyttyvät kirjaimellisesti Paavalin sanat: »Kaikki, jotka
tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat
vainottaviksi.» 2 Tim. 3:12. Kun totuuden puolustajat kieltäytyvät
kunnioittamasta sunnuntai-lepo-päivää, heitetään muutamia heistä
vankeuteen, toisia ajetaan maanpakoon ja joitakuita kohdellaan orjina.
Inhimilliselle ymmärrykselle tämä kaikki näyttää nyt mahdottomalta.
Mutta kun Jumalan hillitsevä Henki vetäytyy pois ihmisistä ja he joutuvat
Jumalan käskyjä vihaavan saatanan hallintaan, ilmenee outoja asioita.
Sydän voi olla hyvin julma, kun Jumalan pelko ja rakkaus ovat poistuneet.
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Myrskyn lähestyessä monet, jotka ovat tunnustaneet uskovansa
kolmannen enkelin sanoman, mutta eivät ole tulleet pyhitetyiksi totuuden
kuuliaisuuden kautta, tulevat luopumaan uskostansa ja liittymään
vastustajiin.” S. t. 592.
“Voimakas järkkyminen on alkanut, ja se on jatkuva. Jokaisen, joka ei
asetu rohkeasti ja järkkymättömästi totuuden puolelle, jokaisen, joka ei
uhraa Jumalalle ja hänen asialleen, tulee tuo järkkyminen ravistamaan
pois.“ H. k. 58.
“Seurakunnan jäsenet koetellaan ja testataan erillään. He joutuvat
tilanteisiin, joissa heidän on pakko todistaa totuudesta, minkä omistavat.
Monet joutuvat todistamaan neuvostojen ja oikeuden edessä,
todennäköisesti erikseen ja yksin… Pian Jumalan lapset koetellaan
kauheilla koettelemuksilla, ja monet niistä, jotka näyttävät nyt rehellisiltä
ja todellisilta, tulee ilmi, että ovat vain halpaa metallia. Sen tilalle, että
vahvistuisivat ja kestäisivät kiusauksen, uhkaa ja vahinkoa, peläten he
menevät vihollisen puolelle… Ripeästi lähestyvät ne päivät, kun tulee
suuri hätä ja hämmennys. Saatana puettuna valkeuden enkelin pukuun
tulee eksyttämään, jos mahdollista, jokaisen valitunkin. Tulee olemaan
paljon jumalia ja monia herroja. Väärät opintuulet tulevat puhaltamaan.
Ne, jotka ovat kunnioittaneet niin sanottua ’epäluotettavaa tiedettä’ eivät
ole johtamassa silloin. Ne, jotka luottivat älykkyyteen, nerokkuuteen tai
talentteihinsa, eivät ole korkeassa asemassa. He eivät ottaneet huomioon
valoa. Niille, jotka osoittautuivat epäuskollisiksi ei luovuteta lauman
johtoa. Viimeisessä juhlallisessa työssä on muutamia tärkeitä miehiä. He
ovat riippumattomiaa Jumalasta ja Hän ei voi käyttää heitä. Jumalalla on
uskollisia palvelijoita, jotka nähdään seulomisen ja koetuksen aikana.” –
Testimonies for the Church, vol. 5, pp. 463, 136, 80, 81.
“Minä näin, että nyt olemme koetuksen ajassa.” –Testimonies for the
Church, vol. 1, p. 429.
“Nyt Jumala seuloo kansaansa, tutkii heidän päämääränsä ja
aikomuksensa. Monet ovat akanoita joissa ei ole arvoa, eivät vehnää. ” –
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 51.
“Ne, joilla oli suuri valo ja arvokaita etuja, eivät tee heitä paremmiksi,
syystä tai toisesta he lähtevät pois meistä. Saamatta rakkautta totuuteen,
he eksyvät vihollisen viettelyksiin ja kiinnittävät huomionsa vietteleviin
henkiin ja saatanallisiin oppeihin, niin he luopuvat uskosta. Mutta
toisaalta, kun vainon myrsky tulee päällemme, silloin todellinen lammas
Sapatin Vartija

18

Heinä-Elokuu 2013

kuulee hyvän Paimenen äänen. Itse- kieltäymysponnisteluja tehdään,
voidaksemme pelastaa kadotettuja ja monet, jotka menivät kauas tarhasta,
tulevat takaisin, seuratakseen suurta Paimenta. Jumalan lapset tulevat
yhteen ja tulevat kuin yhdistettyyn rintamaan vihollista vastaan. Katsoen
yleiseen vaaraan, kilpailu ensimmäisestä paikasta loppuu; eikä riidellä
kuka on suurin.” –Testimonies for the Church, vol. 6, pp. 400, 401.
Ennustetun Uskonpuhdistuksen kokemus Laodikean seurakunnassa
Uskonpuhdistus
vuonna
1914
aiheutti
suuren
seulonnan
Adventtiseurakunnassa ja se on esimerkki, mitä jäännösseurakunta tulee
kokemaan tulevaisuudessa.
• Jumalan lapsien pitää olla koeteltuja, testattuja ja todettu
uskollisiksi; pääkoetus on uskollisuudessa Jumalan käskyille
ihmisten käskyjen rinnalla.
• Jumalan lapset ovat kykenemättömiä kestämään koetusta, jos eivät
ole kokeneet uudestisyntymistä ja muutosta. Lankeemus, joka
suvaittiin seurakunnassa aiheutti Jumalan lain yleisen rikkomisen.
• Että olisi todellinen ja uskollinen jäännös, josta Jumalan
seurakunta muodostuu, ensimmäinen seulomisvaihe Laodikean
seurakunnassa sallittiin vuonna 1914; tulos oli että 98% luopui
todellisista uskonperinaateista ja 2% jäi uskollisiksi.
• Kuitenkin, siitä lähtien, kun jäännöskansa on ollut taistelussa
suuren vihollisen ja hänen agenttiensa kanssa, ennustus
Ilmestyskirjasta 12:17 osoittaa, että lohikäärme on vihastunut
jäännöskansaan, vaimon puhtaaseen siemeneen, joka on nykyinen
seurakunta. Sota päättyy vielä yhteen seulomiseen, ja ne, jotka
kestävät, heitä kutsutaan uskollisiksi ja totisiksi.
Tämä johdattaa meitä sinne, missä olemme tänään; on hyvin
tarpeellista vihkiytyä ja antautua täydellisesti Jumalalle ajatellen kauheita
tapahtumia ja koetuksia, jotka ovat edessämme. Vain täydellinen
antautuminen Jumalalle ja jatkuva kasvaminen armossa tulee suojelemaan
jokaista suuresta vaarasta maailmassa ja varjelisi Jumalan pyhitetyt
miehet ja naiset yhdistettynä, Kristuksen tuloa varten kirkkaudessa.
Profeetta Aamos ennustaa: “Sillä katso, minä käsken seuloa Israelin
heimoa kaikkien kansain seassa, niin kuin seulalla seulotaan: ei jyvääkään
putoa maahan.” Aam. 9:9. Vaikealla hetkellä Jeesus sanoi Pietarille:
“Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen
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teitä niin kuin nisuja; mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei
sinun uskosi raukeaisi tyhjään.” Luuk. 22:31, 32.
Jokainen Jumalan lapsi erikseen ja seurakunta kokonaisuudessa tulee
kohtamaan erikoisen uskonkoetuksen. Tätä koetusta kutsutaan
“järkyttäminen” tai “seulominen”. Se on tapahtunut aikaisemmin, mutta
se toistetaan ajan lopussa. Vihollinen tietää, että hänellä on vähän aikaa,
työskentelee suurella vihalla, saadakseen niin paljon, kuin mahdollista
tuhottuja sieluja. Seurakunnan historian viimeisessä vaiheessa, tapahtuu
suuri seulominen jäsenien kesken. Pääsyyt siitä tulee oleman seuraavat:
• Uskonnon laiminlyöminen, välinpitämättömyys ja yleinen
lankeemus
• Pelko tulevan sunnuntailain pakottamisesta.
• Laodikean sanoma ei vaikuta ihan kaikkiin ihmisiin samalla
tavalla,
saaden
aikaan
parannukseen,
herätyksen
ja
uskonpuhdistuksen.
• Valitseminen seuramaan vääriä ja kieroutuneita oppeja.
• Astuminen vihollisen puolelle.
“Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.” 1. Kor.
10:12. Jumalan kansa voittaa. Mutta sitä kokevat vain ne, jotka ovat aitoja
ja pyhittäneet itsensä Jumalalle.
“Minä näin muutamien rukoilevan Jumalaa lujalla uskolla ja tuskallisin
huudoin. Heidän kasvonsa olivat kalpeat, ja niissä kuvastui syvä huoli,
mikä ilmaisi heidän sisäistä kamppailuaan. Heidän kasvoillaan kuvastui
myöskin luja päättäväisyys ja suuri vakavuus. Suuria hikipisaroita valui
heidän otsiltaan. Silloin tällöin valkenivat heidän kasvonsa merkiksi
Jumalan mielisuosiosta, ja jälleen he saivat saman vakavan, hartaan ja
tuskaisen ilmeen.” H. k. 299.
“Saatana tulee tekemän ihmeitä, eksyttääkseen; hän käyttäytyy
hallitsevalla voimalla. Saattaa näyttää aivan kuin seurakunta kaatuisi,
mutta se ei kaadu. Se kestää siihen asti, kun syntiset Siionissa seulotaan
pois - akanat erotettuvat arvokkaista jyvistä. Tämä on kauhea koetus,
kuitenkin sen pitää tapahtua.” – Selected Messages, book 2, p. 380.
Hengellisen tilanteen tutkiminen
“Missä on seurakunnan hengellisyys? Missä on miehet ja naiset täynnä
uskoa ja Pyhää Henkeä? Rukoukseni on puhdista seurakuntasi oi
Jumala… Jumala seuloo lapsensa. Hänellä tulee olemaan puhdas ja pyhä
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seurakunta. Me emme voi lukea ihmisten sydämiä, mutta Jumala on
antanut keinoja, voidaksemme pitää seurakunnan puhtaana. Turmeltuneet
ihmiset eivät voi elää yhdessä Jumalan lapsien kanssa. He ylenkatsovat
moitteita eivätkä ole tehneet muutosta. Heillä oli mahdollisuus ymmärtää,
että ovat väärällä taistelukentällä. Heillä oli aikaa tehdä parannus
virheistänsä; mutta heille oma minä oli liian arvokas, voidakseen kuolla.
He ruokkivat sitä ja se kasvaa tukevaksi ja he eroavat Jumalan
luotettavista lapsista, jotka Herra puhdistaa itselleen. Meidän kaikkien
pitää kiittää Jumalaa, että on löydetty keino seurakunnan pelastamiseksi,
mutta Jumalan viha vuodatetaan päällemme, jos nämä turmeltuneet
ihmiset pysyvät keskuudessamme.” –Testimonies for the Church, vol. 1, p.
99.
“ Jumalalla on varastossa rakkaus, ilo, rauha ja ihana riemuvoitto
kaikille, jotka palvelevat Häntä Hengessä ja totuudessa. Ihmiset, jotka
pitävät Hänen käskynsä, ovat aina vastuussa palveluksestaan. Heidän
pitää saada suuri armo ja voima ja paljon tietoa Pyhän Hengen työstä.
Mutta monet eivät ole vielä valmiita, saadakseen ihmeellisen Hengen
lahjan, jota Jumala odottaa vuodattaakseen heidän päällensä. He eivät
saavuttaneet korkeampaa ja vielä korkeampaa asemaa saadakseen voimaa
ylhäältä, ja vuodatettujen lahjojen kautta voidakseen tulla tunnistetuiksi
Jumalan erikoiseksi kansaksi, sinetöidyksi hyviä tekoja varten.
“Perusteellisen uskonpuhdistuksen aika on tullut. Kun tämä
uskonpuhdistuksen ajan ja rukouksen henki täyttää jokaisen uskovan se
poistaa seurakunnalta eripuraisuuden ja taisteluhengen. Ne, jotka eivät ole
eläneet kristillisessä seurassa lähestyvät toisiansa. Yksi jäsen, joka
työskentelee oikealla linjalla johdattaa muitakin yhtymään hänen
kanssaan ja ovat välittäjänä Pyhän Hengen ilmestykselle. Ei tule
sekaannusta, koska kaikki ovat saman Hengen alaisia. Väliseinät, jotka
erottavat uskovan uskovasta poistuvat ja Jumalan palvelijat puhuvat
asioista yhtä ja samaa. Herra tulee olemaan yhteistyössä Hänen
palvelijainsa kanssa. Kaikki rukoilevat myötätuntoisella rukouksella, jolla
heidän Opettajansa on opettanut: ’tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon
sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.’ Matt. 6.10.” –
Testimonies for the Church, vol. 8, pp. 247, 248, 251.
Toivoni ja rukoukseni on, että Jumala Hänen armossaan antaisi meille
tämän kokemuksen. Aamen.
Parmenas Shirima, Tansania
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USKOLLISUUDEN PALKKA
”Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan
sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen
nimensä ja hänen Isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikäänkuin
paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni,
jonka minä kuulin, oli ikäänkuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan
soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän
olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne
sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta. Nämä ovat
ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat
niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän
menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle,
eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.” Ilm.
14:1-5.
Nämä Ilmestyskirjan jakeet antavat meidän syntiselle maailmallemme
historialle riemuitsevan soinnun. Kahdessa edellisessä luvussa kuvaillaan
pitkää, laajalle levinnyttä taistelua pimeyden voimien ja Jumalan kansan
välillä kristillisen seurakunnan perustamisesta ajan loppuun asti 13. luvun
viimeiset jakeet maalaavat sellaisen painostavan kuvan taistelun
kiivaudesta, että täytyy vain ihmetellä, että joku ylipäänsä vielä pelastuu
tästä taistelusta Herra ei anna meidän kuitenkaan joutua epätoivoon.
Meille osoitetaan erikoinen joukko, joka selviytyy tästä taistelusta
täydellisenä voittajana,» Lukumäärä ei ole suuri, mutta on kuitenkin
muutamia uskollisia.
Kuinka hirveitä ovatkaan Jumalan kansalle ne tapahtumat, jotka
edeltävät Herran tuloa! Heiltä otetaan kaikki ihmisoikeudet pois. He eivät
pysty edes elämän välttämättömyyksiäkään ostamaan. Heiltä kielletään
kaikki liiketoiminta. Ja koska tämä ei vielä riitä, että he jättäisivät uskonsa
julistetaan vielä raskaampi käsky heitä vastaan. Heidät tuomitaan
kuolemaan. Käsky on sellainen, "että kaikki, jotka eivät kumarra pedon
kuvaa, tapettaisiin,," Ilm. 13:15.
"Kun inhimillisten lakien suoja riistetään niiltä, jotka kunnioittavat
Jumalan lakia, valmistaudutaan eri maissa samanaikaisesti tuhoamaan
heidät. Säädöksessä määrätyn ajan lähestyessä kansa ryhtyy yksissä
neuvoin toimenpiteisiin tuon vihatun lahkon hävittämiseksi. Päätetään
antaa määrättynä yönä ratkaiseva isku, joka lopullisesti vaientaa,
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erimielisyyden ja nuhteen äänen." S. t. 614.
Tämä viimeinen suuri taistelu tuo sen sotimisen joka on kestänyt noin
kuusituhatta vuotta kohokohtaansa. Silloin ei ole mitään mahdollisuutta
ottaa puolueetonta asennetta tässä taistelussa. Jokainen henkilö, joka sinä
aikana elää maan päällä, saa joko Jumalan sinetin tai pedon merkin.
Inhimillisesti mitattuna näyttää mahdottomalta, että kukaan voisi pelastua,
mutta kuten aina, niin nytkin on oleva vain uskollisten "jäännös". Nämä
harvat ovat aina kestäneet uskollisesti jokaisen koetuksen. He tulevat esiin
voittajina.
Tällä 144 000:n joukolla on ainutlaatuinen kokemus, se on jotain aivan
erikoista. Kun Jeesus tulee, he katsovat taaksepäin läpikäymiään
kokemuksia. (Kristuksen toisessa tulemuksessa kaikki 144 000 elävät,
sillä Dan.12:2:n mukainen osittainen ylösnousemus niille, jotka ovat
kuolleet uskossa kolmannen enkelin sanomaan on juuri vähän ennen, vielä
vitsausten aikana, tapahtunut.) He ovat kestäneet pedon merkin
koetuksen. Sitä paitsi heidän on täytynyt seistä ilman taivaallisessa
pyhäkössä olevaa Puolustajaa viimeisten maanpäällisten tapahtumien
aikana. Armonaika kului loppuun, ja seitsemän viimeistä vitsausta
vuodatettiin maan päälle. He ovat kestäneet Jaakobin ahdistuksen. Heidän
täytyi saavuttaa korkeampi aste Herran kanssa kuin menneisyyden
uskovien.
Katsokaamme näiden voittajien hengellistä tilaa. He ovat eläneet niin
sisäisessä yhteydessä Kristuksen kanssa, että Hän voi merkitä heidät
omikseen. Heiden, otsiinsa on kirjoitettu "Hänen nimensä" ja "Hänen
Isänsä nimi". Heidän ratkaisunsa ei ollut mitään jaettua. He eivät olleet
mikään puolisydäminen kansa. He eivät vain vastaanottaneet Jeesuksen
nimeä, vaan he palvelivat Häntä uskollisesti rakkaudesta suurimmasta
vastustuksestakin huolimatta. Jumala itse painaa heihin hyväksymisensä
sinetin. Heidät otetaan ainiaaksi Hänen perheeseensä.»
144 000:lla on kuvaamaton luottamus, he pystyvät laulamaan uutta
laulua, kokemustensa laulua. Ei yksikään, joka ei ole läpikäynyt näitä
kokemuksia, pysty niitä täysin ymmärtämäänkään. Se on täydellisen
voiton laulua, ei vain omilla ponnistuksilla, vaan Jumalan voiman kautta,
joka on auttanut heitä kehittämään luonteensa.
Minkätähden nämä ovat erikoinen kansa? Meille sanotaan: "Nämä
eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa." Profeetallisessa kielessä
nainen kuvaa seurakuntaa. Ilmestyskirjan 12. luvussa meillä on kuva
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puhtaasta vaimosta, joka esittää uskollista ja puhdasta seurakuntaa, ja
saastainen, siveetön nainen Ilmestyskirjan 17 luvussa kuvaa epäpuhdasta
seurakuntaa sekä kaikkia langenneita uskontoja. Tämä väärä valta saa
täydellisen valvonnan melkein kaikilla aloilla maan viimeisten
tapahtumien aikana. Se saa melkein kaikki planeettamme asukkaat
juomaan väärien oppiensa viiniä. Kaikki ne, jotka haluavat maailman
ystävyyttä; kaikki ne, jotka ovat kiintyneet vääriin opettajiin, tulevat
olemaan niiden joukossa, jotka vastaanottavat pedon merkin. Vain pieni
joukko jää uskolliseksi Herralle näinä koetuksen aikoina. He pysyvät
kaukana kaikista vääristä opeista. He eivät ole tahraantuneet toisten
kristittyjen pahoista teoista. He eivät ole kysyneet: "Mitähän toiset
ajattelevat?" Heidän ainoa ojennusnuoransa on elävän Jumalan sana.
Heidän ainoa kysymyksensä on: ”Mitä minun Herrani vaatii minulta?”
Nämä epäsuosiossa olevat hurskaat kristityt eivät taipuneet samoin
ajattelevien painostuksesta, he eivät suostuneet toisten toivomuksiin
eivätkä matkineet muiden näennäisten kristittyjen elämää. Jumalan kansa
on aina ollut erikoinen, maailmasta erillään oleva kansa. Tämä ilmenee
myös erikoisella tavalla viimeisten kriittisten tapahtumien aikana. He
olivat täysin yksin tässä maailmassa. Se on aina ollut todellisten Jumalan
lasten osa, ja se on aivan erikoisella tavalla oleva myös viimeisten
koetusten aikana.
Tämä erikoinen luokka tulee olemaan yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan
ei tänä aikana ole vain uskonsa tyhjä tunnustaja. Meidän päivinämme on
monia, jotka tunnustavat olevansa Jumalan lapsia. He voivat jopa kantaa
ristiä kaulassaan. Ehkä he ovat myös hyvin toimivia seurakunnissaan.
Heidän läheisessä ympäristössään olevat ihmiset näkevät heissä jopa
jumalisuuden esikuvan. Mutta todellisuudessa he näyttelevät vain
teatteria. Ketään tästä luokasta ei löydetä 144 000:n joukosta. ”Eikä
heidän suussaan ole valhetta havaittu.” Tämä kansa oli täysin Herran
puolella. He ovat osoittautuneet uskollisiksi Häntä kohtaan,
kustannuksista välittämättä he ovat täysin antautuneet Herralle.
Niille, joilla näinä päivinä on palava halu palvella Herraa uskollisesti,
kaikuvat nämä sanat: "Hyvä, sinä hurskas ja uskollinen palvelija, vähässä
sinä olet ollut uskollinen, minä tahdon panna sinut paljon haltijaksi. Mene
Herrasi iloon." Matt.25:21. Tänään on monia, jotka julistavat, että sillä ei
ole mitään väliä, kuinka joku uskoo, kun hän vain vastaanottaa Kristuksen
Herrana ja Vapahtajana. On totta, että Kristuksen vastaanottamisen täytyy
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olla ensimmäinen ja tärkein, mutta uskon, kuuliaisuuden ja rakkauden
täytyy seurata sitä. Meidän täytyy olla halukkaat ja antaa Herran
työskennellä ei vain sydämissämme, vaan myös elämässämme. Meidän
täytyy täyttää Isämme tahtoa, jos haluamme kerran saada etuoikeuden
syödä elämän puusta. "Autuaat ovat ne, jotka pitävät Hänen käskynsä, että
heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle
kaupunkiin." Ilm. 22:14.
Monet tulevat kovin pettymään löytäessään kerran itsensä porttien
ulkopuolelta ja Herran hylkäämänä. "Moni sanoo minulle sinä päivänä:
'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun
nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta
voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki: Minä en ole koskaan
teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät." Matt.
7:22, 23.
Mihin luokkaan sinä ja minä kuulumme sinä päivänä? Olemmeko me
niiden joukossa, jotka kuulevat kirouksen sanat vai lukeeko Herra meidät
lunastetuikseen? Usein nousee kysymys: "Miten olisi mahdollista saada
täydellinen kristillinen luonne?" Meidän täytyy antaa Jumalan sanan
vastata tähän kysymykseen. "Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet
kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin
teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja
vavistuksella, että pelastuisitte; sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa
sekä tahtomisen että tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi." Fil.
2:12, 13.
"Katsellessamme itseämme jumalallisesta kuvastimesta, Jumalan laista,
näemme synnin valtavan synnillisyyden ja oman, surullisen tilamme
lainrikkojina. Mutta katumuksen ja uskon kautta meidät vanhurskautetaan
Jumalan edessä ja jumalallisen armon kautta kykenemme tottelemaan
Jumalan käskyjä." (Bibl. Heilig. 65.)
Kaikkien niiden, jotka tuntevat kolmen enkelin sanoman tai voisivat
sen tuntea, mutta hylkäävät sen tietoisesti ja tarkoituksella, on mahdotonta
nousta suuren joukon mukana taivaaseen. Me kuulumme joko tähän 144
000 erikoiseen joukkoon, tai menemme kadotukseen.
Jospa jokainen meistä ottaisi vaarin tämän ajan vakavuudesta ja
pesisimme vaatteemme Karitsan veressä nykyisen totuuden rakkaudessa
ja täydellisessä kuuliaisuudessa, jotta pian voisimme seistä lasisella
merellä omistaen voiton kruunun ja harpun.
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Helmut H. Kramer
"Meidän täytyy nyt oppia tuntemaan Jumalaa, koettelemalla Hänen
lupaustansa luotettavuutta. Enkelit kirjoittavat muistiin jokaisen vakavan
ja vilpittömän rukouksen. Meidän tulee mieluimmin luopua itsekkäistä
nautinnoista, kuin laiminlyödä seurustelu Jumalan kanssa. Suurin köyhyys
ja itsensä kieltäminen Jumalan suosiossa on parempi kuin rikkaus, maine,
mukavuus ja ystävyys ilman sitä. On otettava aikaa rukoukseen. Jos
annamme maallisten harrastusten kokonaan vallata mielemme, niin Herra
kenties antaa meille aikaa rukoilemiseen, riistämällä meiltä kultaiset
epäjumalamme, talomme ja viljavat peltomme.
Me elämme tämän maailman historian vakavinta aikaa. Ihmiskunnan
kohtalo ratkeaa pian. Meidän nykyisestä menettelystämme riippuu oma
tulevaisuutemme sekä toisten pelastus. Totuuden Hengen tulee saada
johtaa meitä. Jokaisen Kristuksen seuraajan tulisi vakavasti kysyä: ”Herra,
mitä sinä tahdot minun tekevän?” Meidän on tarpeellista paastoten ja
rukoillen nöyrtyä Herran edessä ja paljon ajatella Hänen sanaansa,
varsinkin sen kuvauksia tuomiosta. Meidän tulisi nyt saada syvä ja elävä
kokemus jumalallisissa asioissa. Meillä ei ole varaa tuhlata hetkeäkään.
Tärkeitä asioita tapahtuu ympärillämme. Me olemme saatanan lumoamalla
alueella. Älkää nukkuko, te Jumalan asettamat vartijat! Vihollinen väijyy
lähellä, joka hetki valmiina hyökkäämään kimppuunne, ja ottamaan teidät
saaliikseen, jos tulette välinpitämättömiksi ja uneliaiksi."
E. G. White

Terveisiä Hollannista
“Kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta.”
Sananl. 25:25.
Euroopan osaston johtokunnan suunnitelman mukaan Hollannissa oli
16-19.7.2013. symposiumi, jossa oli edustajia Suomesta, Hollannista,
Englannista, Saksasta, Sveitsistä, Espanjasta, Portugalista, Italiasta,
Bulgariasta, Ukrainasta ja Kanadasta. Läsnä oli myös pääkonferenssin
sihteeri ja varajohtaja Pablo Hunger.
Oli suuri ilo nähdä veljiä, joita pitkään aikaan en ole nähnyt, sain
tutustua myös uusiin henkilöihin.
Jokaisen edustajan piti kertoa seurakunnan toiminnasta omassa
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maassaan, jäsenien ja työntekijöiden määrästä ja lähetystyön
edistämisestä. Piti kertoa uusia lähetystyön menetelmiä, mutta ei saa jättää
pois vanhojakaan. Espanjassa järjestetään kokkikursseja ja on saatu tosi
hyviä tuloksia. Portugalissa järjestetään terveysesitelmiä ja on tullut
positiivisia tuloksia. Veli Jose Giner ehdotti organisoida hengellisiä
konsertteja, mikä on ollut myös minun ajatukseni. Kauniilla hengellisellä
musiikilla ja lauluilla voi johtaa paljon sieluja Jeesukselle. Veli Oscar
Kanadasta kertoi miten voi käyttää tiedotusvälineitä lähetystyön
viemiseksi. Hän ja Gabriel Poras näyttivät myös miten voi suorittaa
mielipidetiedusteluita ja saada kiinnostuneita Raamattukurssille.
Veli Pablo Hunger esitti aiheet: “Suunnittelun tekniikkaa.” ja “Miten
voimme motivoida seurakuntaa tekemään lähetystyötä?” Tarvitaan
herätystä, aikamme on hyvin vakava, pitää tehdä suunnitelmia ja toimia
niiden mukaan.
Veli Daniel Garcia puhui Euroopan osaston johtokunnan tärkeydestä.
Hän vetosi että johtokunta tulee toimimaan seurakunnan käsikirjan
mukaan. Joka päivä paitsi ilta ja aamu hartaus tilaisuudet lisäksi oli
hengellisiä aiheita. Veli Giner ja Trujillo esittivät useampia lauluja. Meillä
oli yhteinen henki ja tunsimme että Jumala oli läsnä kanssamme.
Keskustelimme lähetyskoulusta ja mitä aineita siellä opiskellaan. On 4
maata ehdokkaana, missä koulu voisi alkaa. Hollanti, Saksa, Italia ja
Unkari. Tässä kokouksessa lopullista päätöstä ei tehty. Kipeästi tarvitaan
uusia työntekijöitä. Jeesus sanoi: “Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän
lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.” Matt. 9:38
Koko ajan minä olin myös kääntäjänä Bulgariaa puhuville veljelle ja
Vladimir Saloznille.
Että Euroopan osaston johtokunta voisi toimia normaalisti ja tehokkain
tässä symposiumissa valittiin osaston varajohtaja: Jose Giner ja
rahastohoitaja: Stefano La Corte. Näin Euroopan osaston johtokuntaan nyt
kuuluu 7 henkilöä:
1. Frencesko Caputo
2. Jose Giner
3. Stefano La Corte
4. Gustavo Castelanos
5. Hans Reker
6. Daniel Garcia
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7. Anton Tanucsev
Symposiumin jälkeen oli tosi siunattu juhla, jossa mottona oli: “…että
he kaikki olisivat yhtä…” ja kaikki aiheet, jotka esitettiin juhlilla oli
Johanneksen evankeliumin 17 luvusta. Tässä luvussa esitetyssä
rukouksessa Jeesus huokasi Isänsä puolen kolme kertaa yksimielisyyden
puolesta opetuslastensa ja seuraajiensa keskuudessa.
Jokainen puhuja korotti yksimielisyyden tärkeyttä. Yksimielisyydestä
riippuu menestymisemme lähetystehtävissä.
Sapattina sali oli ihan täynnä ja meitä oli noin 120 henkeä.
Rohkaisevan saarnan jälkeen veli Franco Caputo pyysi kaikki lapset eteen
ja pyydettiin Jumalan siunausta heille. Oli myös suuri ilo kun iltapäivällä
kaksi sielua luovutti kasteen kautta elämänsä Jeesukselle.
Todistuskokouksissa oli mahdollisuus kuunnella kokemuksia eri maista,
joiden kautta nähtiin miten ihmeellisesti Jumala on auttanut ja johdattanut,
ja tuonut kunniaa omalle nimelleen.
Saimme kuulla veli Josifin kokemus, joka onnettomuuden johdosta oli
mykkä puoli vuotta ja kasteen jälkeen puheenkyky palasi jälleen ilman
mitään puutteita. Minä sain todistaa, miten Jumala suojeli elämääni
kuoleman vaarasta ja vahingosta. Hänelle olkoon kunnia ja kiitos
kaikesta. Saimme kuulla myös kauniita lauluesityksiä lapsilta ja aikuisilta
eri kielillä. Veli Trujillon puheen jälkeen tosi siunattu sapatti päätyi. Se oli
kuin yksi päivä taivaassa.
Sunnuntaina aamu päivällä meillä oli vielä tilaisuuksia, joiden kautta
saatiin lisää eväitä uskonmatkaamme varten. Näillä juhlilla sain tavata
tuttavia Saksasta, joita en ole nähnyt yli 20 vuoteen. Oli tosi ilo jälleen
nähdä heitä. Lounaan jälkeen piti valmistautua paluumatkalle. Lento
Amsterdamista oli myöhässä ja tietysti saapuminen Riikaan oli myöhässä.
Aika koneenvaihtoa varten oli lyhyt ja pelkäsin, että en ehdi seuraavan
koneeseen, mutta onneksi sekin oli myöhässä, niin vaikka aikataulusta
myöhästynyt onnellisesti saavuin Helsinkiin ja sieltä kotiin päin. Vihdoin
aamuyöllä varttia vailla kolme pääsin kotiin. Kiitos Herralle Hänen
suojeluksesta ja varjeluksesta matkalla. Kaikki veljet ja sisaret Hollannista
ja muualta lähettivät terveisiä Suomen seurakunnalle.
Vladimir Marinov
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Muuttuneen elämän innoittavat
periaatteet
Elämän muutos edellytyksenä
Luonteen uudelleenmuovautuminen. — Työmme kiusattujen ja
langenneiden hyväksi saavuttaa todellista menestystä vain silloin, kun
Kristuksen armo muovaa ihmisen luonteen uudelleen ja ihminen pääsee
elävään yhteyteen äärettömän Jumalan kanssa. Tämä on kaiken oikean
raittiustyön tarkoitus. — Testimonies, osa 6, s. 111 (1900).
Kristus työskentelee sisältäpäin. — Ihmiset eivät ole todella raittiita
ennen kuin Kristuksen armo on pysyväisenä periaatteena heidän
sydämessään. Olosuhteet eivät kykene aikaansaamaan uudistusta.
Kristinusko pyrkii uudistamaan sydämen. Se mitä Kristus tekee sisäisesti,
saa kääntyneen älyn ohjauksella ulkonaisen ilmauksensa. Pyrkimys
vaikuttaa sisäiseen elämään alkamalla ulkoapäin on aina epäonnistunut ja
tulee aina epäonnistumaan. — Counsels on Diet and Foods, s. 35 (1938);
Special Testimonies, sarja A, n:o 9, s. 54 (1896).
Itsensä hallitsemiskyky palautettava. — Yksi alkuperäisen
luopumuksen valitettavimpia seurauksia oli itsensä hallinnan menetys.
Todellinen edistyminen on mahdollista vasta, kun tämä kyky saadaan
takaisin.
Ruumis on ainoa välikappale, jonka avulla mieli ja sielu kehittyvät
luonteen rakentumiseksi. Juuri tästä syystä sielunvihollinen kohdistaa
kiusauksensa ruumiin voimien heikentämiseen ja rappeuttamiseen. Jos
hän tässä onnistuu, koko olemus joutuu pahan valtaan. Elleivät
ruumiillisen luontomme taipumukset ole korkeamman voiman
hallinnassa, ne johtavat tuhoon ja kuolemaan.
Ruumis on saatettava alamaiseksi; olemuksen korkeampien voimien on
saatava hallita. Intohimojen on oltava tahdon hallinnassa, ja tahdon on
puolestaan oltava Jumalan hallinnassa. Järjen kuninkaallisella vallalla,
jonka Jumalan armo pyhittää, tulee olla yliherruus elämässämme. — The
Ministry of Healing, s. 129,130 (1905).
Turhaa pyrkiä lopettamaan vähitellen. — Väittävätkö ne, joilla on ollut
enemmän tilaisuuksia, paljon kallisarvoista valoa ja jotka nauttivat
kasvatuksen eduista, etteivät he kykene irrottautumaan epäterveellisistä
tavoista? Miksi eivät ne, joilla on erinomaista päättelykykyä, näe syiden ja
seurausten välistä suhdetta? Miksi he eivät aja uudistuksen asiaa olemalla
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lujasti periaatteellisia ja päättäen olla maistamatta alkoholijuomia tai
käyttämättä tupakkaa? Ne ovat myrkkyjä, ja niiden käyttö on Jumalan lain
rikkomista. Jotkut sanovat, kun heitä yritetään valistaa tässä asiassa:
Lopetan vähitellen. Mutta saatana nauraa kaikille sellaisille päätöksille.
Hän sanoo: He ovat täysin minun vallassani. Siksi minulla ei ole mitään
pelättävää heidän suhteensa.
Mutta hän tietää, ettei hänellä ole valtaa ihmiseen, jolla on —
synnintekijäin houkutellessa häntä — siveellistä rohkeutta kieltäytyä
päättävästi ja jyrkästi. Sellainen ihminen on hylännyt paholaisen seuran,
ja niin kauan kuin hän pitää kiinni Jeesuksesta Kristuksesta, hän on
turvassa. Hän on tilassa, jossa hän voi olla yhteydessä taivaallisiin
enkeleihin ja saada heiltä siveellistä voimaa selviytyä voittajana. —
Käsikirjoitus 86, 1897.
Ankara taistelu, mutta Jumala auttaa. — Käytätkö tupakkaa tai
päihdyttäviä juomia? Heitä ne syrjään, sillä ne lamaannuttavat henkisiä
kykyjäsi. Luopuminen näiden aineiden käytöstä merkitsee ankaraa
taistelua, mutta Jumala auttaa sinua voittamaan tämän taistelun. Pyydä
häneltä armoa saavuttaaksesi voiton, ja usko, että hän antaa sitä sinulle,
koska hän rakastaa sinua. Älä anna maailmallisen seuran johtaa sinua
rikkomaan kuuliaisuuttasi Kristusta kohtaan. Kiinnitä mielesi tämän
seuran asemesta Kristukseen. Sano heille, että etsit taivaallista aarretta. Et
ole itsesi oma, sinut on kalliisti ostettu Jumalan Pojan hengellä, ja sinun
tulee kirkastaa Jumalaa ruumiissasi ja hengessäsi, sillä ne ovat hänen. —
Kirje 226, 1903.
Apua Jumalalta ja jumalaapelkääviltä ystäviltä. — Minulla on sanoma
Herralta kiusatulle sielulle, joka on ollut saatanan vallassa mutta joka
kamppailee murtautuakseen vapauteen. Ano Herralta apua. Käänny niiden
puoleen, joiden tiedät rakastavan ja pelkäävän Jumalaa, ja sano: Ottakaa
minut hoiviinne, sillä saatana kiusaa minua hirvittävästi. Minulla ei ole
voimaa väistää hänen paulaansa. Pysyttäkää minut lähettyvillänne joka
hetki, kunnes minulla on enemmän voimaa vastustaa kiusausta. — Kirje
166, 1903.
Henkilökohtainen suhde Jumalaan. — Kerro aina tarpeesi, ilosi, surusi,
huolesi ja pelkosi Jumalalle. — — »Herra on laupias ja armahtavainen»
(Jaak. 5: 11).
Raitius 107-109
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- Ilmoituksia -

Seminaari 12-15.09.2013
veli Tzvetan Petkov – Pääkonferenssin saarnaajanosaston
johtaja

Syysrukouspäivät 6-8.12.2013
Aihe: ”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää
voidaan...” Jes. 55:6.
Pitkien sapattien aiheita
Pääaihe: “Kasvatuksen perusperiaatteita”
2. Kor. 3:18.

Raittius ja ruokavalio
05.10.2013.

Virkistys
02.11.2013

Käytännöllistä työtä koskeva koulutus
01.12.2013.

Sydämellisesti tervetuloa!
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