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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.
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Kolportöörityön tarpeet
Perusteellinen valmistautuminen{KE 52.1}
Kolportöörikentällä voitaisiin tehdä vielä paljon tehokkaampaa työtä kuin
mitä on tehty. Kolportööri ei saisi olla tyytyväinen, ellei hän jatkuvasti
edisty. Hänen tulee valmistautua perusteellisesti, mutta hän ei saa tyytyä
muodollisiin sanoihin, vaan hänen tulee antaa Herralle tilaisuus
työskennellä hänen kanssaan ja vaikuttaa hänen mieleensä. Hänen
sydämessään pysyvä Jeesuksen rakkaus tekee hänet kykeneväksi keksimään
keinoja päästäkseen kosketukseen sekä yksilöiden että perheiden kanssa.
{KE 52.2}
Kolportööri tarvitsee itsekasvatusta ja hiottua käytöstä — ei maailman
teennäisiä ja luonnottomia tapoja, vaan miellyttäviä tapoja, jotka ovat
luonnollinen seuraus sydämen ystävällisyydestä ja kaipuusta seurata
Kristuksen esimerkkiä. Heidän tulisi kehittää huomaavaisia, huolellisia
tapoja, uutteruuden ja tahdikkuuden tottumuksia, ja koettaa tuottaa kunniaa
Jumalalle kehittämällä itseään kaikessa, mikä heille on mahdollista, Jeesus
teki äärettömiä uhrauksia asettaakseen heidät oikeaan suhteeseen Jumalaan
ja kanssaihmisiinsä, ja jumalallinen apu yhdistettynä inhimillisiin
ponnistuksiin on tekevä heidät kykeneviksi saavuttamaan oivallisuuden
korkean tason. Kolportöörin tulisi olla siveä niinkuin Joosef, nöyrä kuin
Mooses ja raitis kuin Daniel; silloin hänellä on mukanaan voima, minne
tahansa hän meneekin.{KE 52.3}
Vilpillisyyttä ei tule harjoittaa{KE 53.1}
Jos kolportööri seuraa vääriä menettelytapoja, jos hän puhuu valheita tai
harjoittaa petosta, hän kadottaa itsekunnioituksensa. Kenties hän ei ole
tietoinen siitä, että Jumala näkee hänet ja tuntee kaikki hänen liikeasiansa,
että pyhät enkelit punnitsevat hänen vaikuttimensa ja kuuntelevat hänen
sanojaan ja että hänen palkkansa on oleva hänen tekojensa mukainen; mutta
jos hänen olisikin mahdollista salata väärintekonsa inhimilliseltä ja
jumalalliselta tarkastelulta, niin se seikka, että hän itse tietää sen, alentaa
hänen mieltään ja luonnettaan. Yksi teko ei vaikuta ratkaisevasti
luonteeseen, mutta se murtaa suojapuomin, ja valmistaa tien seuraavalle
kiusaukselle, kunnes lopulta vilpillisyydestä ja epärehellisyydestä
liiketoimissa on tullut tapa, eikä tuohon henkilöön voida enää luottaa.{KE
53.2}
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Elämän puhtaus{KE 54.1}
Perheissä ja seurakunnissa on aivan liian paljon niitä, jotka kiinnittävät
vain vähän huomiota huutaviin epäkohtiin. On nuoria miehiä, jotka
esiintyvät sellaisina mitä he eivät todellisuudessa ole. He näyttävät
rehellisiltä ja tosilta, mutta he ovat valkaistujen hautain kaltaisia,
ulkopuolelta kauniita, mutta läpikotaisin turmeltuneita. Sydän on tahrainen,
synnin likaama, ja aikaisempi elämä pysyy näkyvissä taivaan
tuomioistuimen edessä. Heidän mielessään tapahtunut kehitys on tehnyt
heidät paatuneiksi ja tunteettomiksi. Mutta jos heidän luonteensa pyhäkön
mittapuun mukaan punnittuina julistetaan vajaamittaisiksi Jumalan suurena
päivänä, on se oleva onnettomuus, jota he eivät nyt voi käsittää. Totuuden,
kalliin, puhtaan totuuden tulee olla luonteen osana. {KE 54.2}
Mikä tahansa tie valitaankin, elämän polku on vaarojen ympäröimä. Jos
työntekijät missä tahansa työhaarassa tulevat huolimattomiksi ja
välinpitämättömiksi iankaikkisesta parhaastaan, he menettävät paljon.
Kiusaaja saa tilaisuuden lähestyä heitä. Hän levittää verkkoja heidän
jalkoihinsa ja johtaa heidät epävarmoille poluille. Ainoastaan ne ovat
turvassa, joiden sydänten varusväkenä ovat puhtaat periaatteet. Daavidin
tavoin he rukoilevat: »Hallitse minun käyntini poluillasi, ettei minun
askeleeni liukahtaisi.» Ps. 17:5 (vanha käännös). Ihmissydämen
turmeltuneisuuden ja itsekkyyden kanssa tulee käydä alituista taistelua.
Usein näyttää siltä kuin väärät menestyisivät teillään, mutta ne jotka
unohtavat Jumalan, vaikkapa vain hetkeksi tai pariksi, ovat vaarallisella
polulla. He eivät ehkä huomaa sen vaaroja, mutta ennen kuin he
huomaavatkaan, tottumus pitää heitä rautakahleen tavoin sen pahan vallassa,
jonka kanssa he ovat leikitelleet. Jumala pitää heidän tietään
halveksittavana, eikä Hänen siunauksensa seuraa heitä.{KE 54.3}
Älä leikittele synnin kanssa{KE 55.1}
Olen nähnyt nuorten miesten ryhtyvän tähän työhön ilman että he ovat
yhteydessä taivaan kanssa. He asettuvat kiusauksen tielle näyttääkseen
rohkeuttaan. He nauravat toisten typeryydelle. He tuntevat oikean tien, he
tietävät, kuinka heidän tulee menetellä. Kuinka helposti he voivatkaan
torjua kiusauksen! Kuinka joutavaa ajatella heidän lankeavan! Mutta he
eivät ota Jumalaa turvakseen. Saatanalla on valmistettuna salakavala ansa
heitä varten, ja he tulevat itse mielettömien pilkan esineeksi.{KE 55.2}
Suurella vastustajallamme on asiamiehiä, jotka alituisesti etsivät
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tilaisuutta tuhota sieluja niinkuin leijona vaanii saalistaan. Kaihda heitä,
nuori mies, sillä samalla kun he esiintyvät ystävinäsi, he viekkaasti johtavat
sinua pahaan. He imartelevat sinua huulillaan ja tarjoavat sinulle apuaan ja
johtoaan, mutta heidän askeleensa johtavat helvettiin. Jos kuuntelet heidän
neuvojaan, tulee siitä elämäsi käännekohta. Yksi särjetty omantunnon
suojavarustus, yksi myöden anto jollekin pahalle tottumukselle tai yksi
laiminlyöty, vähäinen velvollisuuden vaatimus voi olla alkuna vilpilliselle
vaellukselle, joka vie sinut niiden joukkoon, jotka palvelevat Saatanaa,
sinun kuitenkin kaiken aikaa vakuuttaessasi rakastavasi Jumalaa ja Hänen
asiaansa. Ajattelematon hetki, vähäinen harha-askel voi kääntää koko
elämäsi juoksun väärään suuntaan. Etkä koskaan tiedä, mikä aiheutti
perikatosi, kunnes kuulet sanat: »Menkää pois minun tyköäni, te
laittomuuden tekijät.»{KE 55.3}
Vältä pahoja tovereita{KE 56.1}
Jotkut nuoret miehet tietävät, että se mitä olen sanonut, kuvaa selvästi
heidän menettelyään. Heidän tiensä eivät ole kätketyt Herralta, vaikka ne
olisivatkin kätkössä heidän parhailta ystäviltään, vieläpä heidän isältään ja
äidiltäänkin. Minulla on vain vähän toivoa, että jotkut näistä joskus
muuttaisivat ulkokultaista ja petollista elämäntapaansa. Toiset, jotka ovat
erehtyneet, koettavat itse lunastaa itsensä. Saakoon rakas Jeesus auttaa heitä
kääntämään kasvonsa kivikovina kaikkea valheellisuutta vastaan sekä
niiden imarteluja vastaan, jotka tahtoisivat heikontaa heidän päätöstään
tehdä oikein tai jotka vihjaillen epäilyksistä ja pakanallisista käsityksistä
horjuttaisivat heidän uskoaan totuuteen. Nuoret ystävät! Älkää viettäkö
tuntiakaan niiden seurassa, jotka tahtoisivat tehdä teidät kykenemättömiksi
Jumalan pyhään ja puhtaaseen työhön. Älä tee vieraitten nähden mitään
sellaista mitä et tekisi isäsi ja äitisi nähden, tai mitä häpeäisit Kristuksen ja
pyhien enkelien edessä.{KE 56.2}
Jotkut voivat ajatella, että näitä varoituksia ei tarvita sapatinpitäjien
keskuudessa, mutta ne, joita ne koskevat, tietävät kyllä, mitä tarkoitan.
Kehotan teitä, nuoret miehet, varomaan, sillä ette voi tehdä mitään, mikä ei
olisi avointa Jumalan ja enkelien katseelle. Et voi tehdä yhtä ainoata pahaa
tekoa toisten vahingoittumatta siitä. Samalla kun toimintasi suunta osoittaa,
millaista rakennusainetta käytät oman luonteesi rakentamiseen, sillä on
myöskin voimakas vaikutus toisiin. Älä koskaan kadota mielestäsi sitä
tosiseikkaa, että kuulut Jumalalle, että Hän on ostanut sinut kalliisti, ja että
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sinun täytyy tehdä Hänelle tili kaikista Hänen sinulle uskomistaan lahjoista.
Ei kenelläkään, jonka kädet ovat synnin tahraamat tai jonka sydän ei ole
oikeassa suhteessa Jumalaan, tulisi olla mitään osaa kolportöörityössä, sillä
sellaiset henkilöt tuottavat varmasti häpeää totuuden asialle. Ne jotka ovat
työntekijöitä lähetyskentällä, tarvitsevat Jumalan ohjausta. Heidän tulee
katsoa tarkoin, että aloittavat oikein, ja sitten pysytellä tyynesti ja
järkähtämättä vilpittömyyden polulla. Heidän tulee olla horjumattomia, sillä
Saatana on itsepintainen ja uupumaton ponnistuksissaan voittaa heidät.{KE
57.1}
Aikakauslehdet{KE 58.1}
On tehty virhe otettaessa tilauksia aikakauslehdillemme vain muutamiksi
viikoiksi, kun asianmukaisella yrityksellä olisi saatu tilaus paljon
pitemmäksi ajaksi. Yksi koko vuoden tilaus on suurempiarvoinen kuin
monta lyhytaikaista. Kun lehti tilataan vain muutamaksi kuukaudeksi,
mielenkiinto usein loppuu lyhyen tilausajan mukana. Vain harvat uudistavat
tilauksensa pidemmäksi ajaksi, ja näin kuluu paljon aikaa, josta saadaan
vain vähän tuloksia, kun käyttämällä vain hiukan enemmän tahdikkuutta ja
sitkeyttä olisi saatu koko vuosikerran tilauksia. Tähtäätte liian alas, veljet;
olette liian rajoitettuja suunnitelmissanne. Ette pane työhönne kaikkea sitä
tahdikkuutta ja sitkeyttä mitä se ansaitsee. Tässä työssä on enemmän
vaikeuksia kuin muutamissa muissa työmuodoissa, mutta läksyt, jotka siinä
opitaan, tahdikkuus ja harjaannus, jotka saavutetaan, tekevät teidät
kykeneviksi muille kentille, joilla voitte palvella sieluja. Ne jotka ovat
huonosti oppivaisia ja käyttäytyvät ihmisiä lähestyessään huolimattomasti ja
töykeästi, ilmentäisivät samoja käytösvirheitä, samaa tahdikkuuden ja
taidon puutetta ihmismielen käsittelyssä, jos he ryhtyisivät saarnatyöhön.
{KE 58.2}
On erehdys ottaa lyhytaikaisia tilauksia{KE 59.1}
Suostuttaessa vastaanottamaan lyhyitä tilauksia jotkut eivät tahdo nähdä
vaivaa saadakseen ne pitempiaikaisiksi. Kolportöörien ei tulisi käydä
kenttäänsä huolimattomalla ja välinpitämättömällä tavalla. Heidän tulee
tuntea, että he ovat Jumalan työmiehiä, ja rakkauden sieluihin tulisi johtaa
heidät tekemään jokaisen mahdollisen ponnistuksen totuuden valaisemiseksi
ihmisille. Jumalan huolenpito ja armollinen apu, apuneuvot ja tulokset
liittyvät läheisesti toisiinsa. Kun Hänen työntekijänsä tekevät kaiken
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voitavansa, Jumala tekee heidän puolestaan sen mitä he eivät itse voi tehdä;
mutta ei kenenkään tarvitse luulla menestyvänsä ilman Jumalan apua vain
omin ponnistuksiinsa. Toimellisuuden täytyy liittyä lujaan Jumalaan
luottamiseen.{KE 59.2}
Jokaisessa Herran työn haarassa tarvitaan taloudellisuutta. Tämän ajan
nuorille on niin luonnollista laiminlyödä ja halveksia säästäväisyyttä ja pitää
sitä ahdasmielisyytenä ja saituutena. Mutta säästäväisyys käy yhteen mitä
laajimpien ja vapaamielisimpien mielipiteitten ja tunteitten kanssa; ei voi
olla mitään todellista anteliaisuutta siellä, missä sitä ei harjoiteta. Ei
kenenkään tulisi ajatella arvoaan alentavan oppia säästäväisyyttä ja parhaita
keinoja palasten korjaamiseksi. Sanoihan Kristuskin suoritettuaan
huomattavan ihmeteon: »Kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään
joutuisi hukkaan.» Joh. 6: 12.{KE 59.3}
Säästäväisyys ja itsensäkieltäminen{KE 60.1}
Hotellilaskuihin, jotka eivät ole ollenkaan tarpeellisia, voidaan kuluttaa
melkoinen summa. Jumalan asia oli niin lähellä tämän sanoman
uranuurtajien sydäntä, että he harvoin aterioivat hotellissa, vaikka aterian
hintana olikin vain 25 senttiä (nelisenkymmentä markkaa). Mutta nuoria
miehiä ja naisia ei yleensä ole kasvatettu säästäväisyyteen, ja niin he
tuhlaavat tuhlaamistaan kaikkialla. Joissakin perheissä tuhlataan niin paljon,
että sillä rahamäärällä voitaisiin ylläpitää jokin toinen perhe, jos
harjoitettaisiin järkevää säästäväisyyttä. Jos nuoremme matkustellessaan
pitäisivät tarkkaa laskelmaa kuluttamistaan rahoista kohta kohdalta, heidän
silmänsä avautuisivat näkemään vuotokohdat. Vaikka heitä ei pyydetäkään
kieltäytymään lämpimistä aterioista, kuten varhaiset työntekijät tekivät
matkustaessaan paikasta toiseen, he voivat oppia täyttämään todelliset
tarpeensa pienemmin kustannuksin kuin mitä he nyt ajattelevat
välttämättömäksi. On sellaisia seurakunnanjäseniä, jotka harjoittavat
itsensäkieltämistä auttaakseen Jumalan asiaa; silloin tulee myöskin Hänen
työntekijäänsä harjoittaa itsensäkieltämistä supistamalla menonsa niin
pieniksi kuin suinkin mahdollista. Kaikille työntekijöillemme olisi hyväksi
tutkistella valdolaisten lähetystyöntekijöitten historiaa ja seurata heidän
esimerkkiään uhraamisessa ja itsensäkieltämisessä.{KE 60.2}
Olkaa Raamatun tutkijoita{KE 61.1}
Meillä on suuri työ tehtävänä Mestarille: avata Jumalan Sana niille, jotka
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ovat erehdysten pimeydessä. Nuoret ystävät! Toimikaa ikään kuin teillä olisi
pyhä tehtävä. Teidän tulee olla Raamatun tutkijoita, aina valmiita
selostamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä
on. Anna todellisella kristityn arvokkuudellasi todistus, että tiedät
omistavasi totuuden, joka ihmisten on mielenkiintoista kuulla. Jos tämä
totuus on painunut sieluun perinpohjin, se on ilmaiseva itsensä kasvoissa ja
käytöksessä, tyynenä, jalona itsehallintana ja rauhana, jonka vain kristitty
voi omata.{KE 61.2}
Älä luota palkintoihin{KE 61.3}
Niillä jotka ovat todella nöyriä ja joiden mielen evankeliumin esittämät
totuudet ovat avartaneet, on oleva huomattava vaikutus. He tekevät syvän
vaikutuksen mieliin ja sydämiin ja heitä kunnioittavat monet sellaisetkin,
jotka eivät tunne mitään myötätuntoa heidän uskontoaan kohtaan. Raamatun
totuuksien ja meidän kallisarvoisten lehtiemme välityksellä he tulevat
saamaan menestystä, sillä Herra on avaava heille tien. Lehtiemme
tyrkyttämisellä ihmisille sillä tavalla, että annetaan lahjoja ja palkkioita
niiden tilaamisesta, ei ole pysyväistä hyvää vaikutusta. Jos työntekijämme
kulkisivat eteenpäin luottaen Raamatun totuuksiin ja sydämessään rakkaus
Kristukseen ja sieluihin, he saisivat aikaan enemmän ottaen pysyviä
tilauksia kuin luottamalla palkintoihin ja alhaisiin hintoihin. Se huomattava
asema, johon nämä lehden tilaamisen houkuttelut on asetettu, antaa sen
käsityksen, ettei lehdellä itsellään olekaan mitään todellista arvoa. Tulokset
olisivat paremmat, jos itse lehti tehtäisiin huomattavaksi ja palkintoihin
käytetyt rahat varattaisiin muutamien vapaakappaleiden jakamiseen.
Tarjoamalla palkintoja saadaan kyllä jotkut sellaiset tilaamaan lehti, jotka
eivät sitä muuten tekisi, mutta toiset tulevat kieltäytymään, koska he pitävät
sitä keinotteluna. Jos kolportööri esittäisi vain lehden omat arvot ja
kohottaisi sydämensä Jumalan puoleen menestyäkseen sekä luottaisi
vähemmän palkintoihin, saataisiin paljon enemmän aikaan.{KE 61.4}
Pyri levittämään valoa{KE 62.1}
Tänä aikana ylistetään ja suurennellaan arkipäiväistä. Halutaan mitä
tahansa, mikä herättää huomiota ja menee kaupaksi. Maa on tulvillaan mitä
arvottominta kirjallisuutta, jota on kirjoitettu vain rahan saamisen
tarkoituksessa, ja toisaalta todella hyvät ja arvokkaat kirjat jäävät myymättä
ja lukematta. Ne jotka myyvät tätä mieltä kiihottavaa kirjallisuutta, koska
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siten saavat suuremman palkan, kadottavat kalliin tilaisuuden tehdä hyvää.
Maailmassa on taisteltavana suuri taistelu miesten ja naisten huomion ja
mielenkiinnon kiinnittämiseksi todella arvokkaisiin kirjoihin, jotka
perustuvat Raamattuun, ja tulee olemaan yhä vaikeampaa löytää tunnollisia,
Jumalaa pelkääviä työntekijöitä, jotka tahtovat lähteä kentälle myymään
näitä kirjoja päämääränään valon levittäminen.{KE 62.2}
Luonteen rehellisyys ja lahjomattomuus{KE 63.1}
Työntekijä, jolla on Jumalan asia sydämellään, ei pane painoa suurimman
palkan saamiselle. Hän ei sano, kuten jotkut nuoristamme ovat tehneet, että
ellei hän voi esiintyä tyylikkäästi ja aistikkaasti ja majailla parhaissa
hotelleissa, hän ei välitä koko tehtävästä. Mutta kolportööri ei niinkään
paljoa tarvitse moitteetonta vaatetusta ja keikarin tai ilveilijän käytöstä kuin
luonteen rehellisyyttä ja lahjomattomuutta, joka heijastuu ulkonäössä.
Ystävällisyys ja hyvyys lyövät leimansa kasvoihin, ja harjaantunutkaan
silmä ei huomaa mitään petosta eikä tapojen pöyhkeyttä.{KE 63.2}
Hyvin monet ovat lähteneet kentälle kolportööreinä, joille palkinnot ovat
ainoa menestyksen välikappale. Heillä ei ole mitään todellista arvoa
työntekijöinä. Heillä ei ole mitään kokemusta käytännöllisestä uskonnosta.
Heillä on samat luonteenvirheet, samat mieltymykset ja sama
nautinnonhalu, jotka olivat tunnusomaisia heille ennen kuin he väittivät
olevansa kristittyjä. Heistä voidaan sanoa, ettei Jumala ole heidän
ajatuksissaan eikä Hänellä ole mitään oleskelupaikkaa heidän sydämessään.
Heidän luonteessaan ja käytöksessään ilmenee joutavuutta, maailmallisuutta
ja turmeltuneisuutta, joka todistaa heitä vastaan, että he kulkevat oman
sydämensä tietä ja oman mielensä mukaan. He eivät halua harjoittaa
itsensäkieltämistä, vaan päättävät nauttia elämästä. Taivaalliset aarteet eivät
viehätä heitä. Kaikki heidän mieltymyksensä ovat alaspäin eikä ylöspäin.
Eivät ystävät eivätkä omaiset voi kohottaa sellaisia henkilöitä, sillä heillä ei
ole sellaista mieltä joka hylkisi pahaa ja valitsisi hyvän.{KE 63.3}
Arvostelukykyä työntekijöitä valittaessa{KE 64.1}
Mitä vähemmän luotamme näihin ihmisiin, jotka eivät suinkaan ole
harvat, vaan lukuisat, sitä paremman arvon saa nykyisen totuuden työ
maailman silmissä. Veljiemme tulisi osoittaa arvostelukykyä valitessaan
kolportöörejä, elleivät mieli totuuden tulevan väärinymmärretyksi ja väärin
edustetuksi. Heidän tulee antaa kaikille tosi työntekijöille hyvä palkka,
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mutta sitä ei saa kohottaa sen tähden, että siten aivan kuin ostettaisiin
kolportöörejä, sillä sellainen menettely vahingoittaa heitä. Se tekee heidät
itsekkäiksi ja tuhlaaviksi. Koettakaa juurruttaa heihin todellisen lähetystyön
henkeä ja niitä välttämättömiä edellytyksiä, jotka takaavat menestyksen.
Jeesuksen rakkaus sielussa saa kolportöörin tuntemaan etuoikeudekseen
työskennellä valon levittämiseksi. Hän tutkii ja suunnittelee asiaa ja rukoilee
sen puolesta.{KE 64.2}
Kehitykselle ei tule asettaa rajoja{KE 65.1}
Tarvitaan nuoria miehiä, jotka ovat ymmärryksen miehiä, jotka pitävät
arvossa Jumalan heille antamia henkisiä kykyjä ja vaalivat niitä mitä
huolellisimmin. Harjoitus kasvattaa näitä kykyjä, ja ellei sydämen sivistystä
ole laiminlyöty, on luonteesta kehittyvä hyvin tasasuhtainen. Kehityksen
välikappaleet ovat kaikkien ulottuvilla. Älköön siis kukaan tuottako
pettymystä Mestarille, kun Hän tulee etsimään hedelmää, tuomalla esiin
vain pelkkiä lehtiä. Kristuksen armon pyhittämä, päättävä määrätietoisuus
on tekevä ihmeitä. Jeesus ja pyhät enkelit antavat menestystä lahjakkaiden,
Jumalaa pelkäävien miesten ponnistuksille, miesten, jotka tekevät kaikkensa
pelastaakseen sieluja. Hiljaa, vaatimattomasti ja ylitsevuotava rakkaus
sydämessään koettakoot he voittaa mieliä tutkimaan totuutta johtaen ihmisiä
raamatuntutkisteluihin, milloin vain voivat. Niin tehden he kylvävät
totuuden siementä kaikkien vetten varsille ylistäen Häntä joka on kutsunut
heidät pimeydestä ihmeelliseen valoon. Ne jotka tekevät tätä työtä oikeista
vaikuttimista, tekevät tärkeätä lähetystyötä. Heidän luonteensa ei ole heikko
ja horjuva. Heidän mielensä kasvaa jatkuvasti ja heidän tapansa yhä
hienostuvat. Heidän ei tulisi asettaa kehitykselleen mitään rajoja, vaan tulla
joka päivä entistä kyvykkäämmiksi suorittamaan hyvää työtä.{KE 65.2}
Erikoisten lisäpalkkioiden tarjoamista kartettava{KE 66.1}
Monet kolportöörikentällä työskentelevistä eivät tee mitään uhrauksia.
Luokkana heillä on vähemmän lähetyshenkeä kuin minkään muun
ryhmäkunnan työntekijöillä. He ovat halukkaat lähtemään kentälle vasta
sitten, kun tie on kokonaan valmistettu heille, ja kun he voivat saada
korkeimman palkan. Kolportööreille tarjotaan monia lisäpalkkioita, että he
myisivät yleisön suosimia kirjoja. Heille tarjotaan suuria palkkoja, ja monet
kieltäytyvät työskentelemästä pienellä palkalla nykyistä totuutta
käsittelevien kirjojen levittämiseksi. Sen tähden lisäpalkkiot on nostettu
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yhdenmukaisiksi niiden kanssa, joita muut kustantajat tarjoavat, ja
seurauksena siitä kustannukset julkaisujemme saattamiseksi ihmisille ovat
suuret. Näin monet kolportöörit saavat rahansa helposti ja kuluttavat sitä
myöskin runsaasti.{KE 66.2}
Tarmokkuuden ja innostuksen tarve {KE 67.1}
Kansan keskuudessa, joka tunnustaa nykyistä totuutta, ei ole
lähetyshenkeä, joka olisi yhdenmukainen uskomme kanssa. Luonteen
puhdasta kultaa puuttuu. Kristityn elämä on enemmän kuin minä he sitä
pitävät. Se ei sisällä ainoastaan ystävällisyyttä, kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja
hyväntahtoisuutta. Nämä avut ovat välttämättömiä, mutta niiden ohella
tarvitaan myöskin rohkeutta, voimaa, tarmoa ja kestävyyttä. Monet jotka
ryhtyvät kolportöörityöhön, ovat heikkoja, arkoja, velttoja ja helposti
masentuvia. Heiltä puuttuu yritteliäisyyttä. Heillä ei ole niitä luonteen
myönteisiä piirteitä, jotka antavat ihmiselle voiman tehdä jotakin — henkeä
ja tarmoa, joka sytyttää innostuksen. Kolportöörin työ on kunnioitettavaa,
eikä hänen tule käyttäytyä ikäänkuin hän häpeäisi sitä. Jos hän tahtoo
menestyksen liittyvän ponnistuksiinsa, tulee hänen olla rohkea ja toiveikas.
{KE 67.2}
Tahdikkuuden tärkeys {KE 67.3}
Aktiivisia hyveitä täytyy vaalia samoin kuin passiivisiakin. Samalla kun
kristityn tulee olla valmis antamaan lempeä vastaus, joka taltuttaa kiukun,
hänellä täytyy olla sankarin rohkeus vastustaa pahaa. Kaikkikestävän
rakkauden ohella hänellä tulee olla luonteen voima, joka on tekevä hänen
vaikutuksensa myönteiseksi voimaksi hyvän palvelukseen. Uskon täytyy
olla kudottuna hänen luonteensa kankaaseen. Hänen periaatteittensa täytyy
olla lujia. Hänen tulee olla ylevämielinen, yläpuolella kaikkea
halpamaisuuden epäilystäkin. Kolportööri ei saa olla itsetietoinen.
Seurustellessaan ihmisten kanssa hän ei saa tehdä itseään huomiota
herättäväksi puhuen itsestään kerskailevalla tavalla, sillä siten hän herättäisi
vastenmielisyyttä älykkäissä, ymmärtäväisissä ihmisissä. Hänen ei tule olla
itsekäs tottumuksissaan eikä käskevä ja määräävä tavoissaan. Hyvin monet
ovat tulleet siihen tulokseen, ettei heillä ole aikaa lukea edes yhtä
kymmenestä tuhannesta niistä kirjoista, joita julkaistaan ja lasketaan
markkinoille. Ja monissa tapauksissa, kun kolportööri esittää asiansa,
sydämen ovi sulkeutuu lujasti. Juuri siksi on niin tärkeätä, että hän tekee
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työtään tahdikkaasti ja nöyrässä rukouksen hengessä. Hänen tulisi olla hyvin
perehtynyt Jumalan Sanaan ja hänellä tulisi olla sana vallassaan esittäessään
kallista totuutta ja osoittaessaan sen puhtaan lukemisen suurta arvoa, jota
hän tuo ihmisille.{KE 67.4}
Huolimaton työ on vaarallista {KE 68.1}
Jokaisen tulisi mitä suurimmassa määrin tuntea tämän työn
henkilökohtainen vastuu. Kolportöörin tulee tarkoin harkita kuinka hän
parhaiten saisi ihmisten huomion kiinnitetyksi asiaansa, sillä hänen tapansa
esittää totuutta voi määrätä sielun kohtalon. Jos hän tekee edullisen
vaikutuksen, voi se olla tuolle sielulle elämän tuoksu elämäksi. Ja saatuaan
valon totuudesta hän voi vuorostaan valaista monia muita. On sen tähden
vaarallista tehdä huolimatonta työtä ollessaan tekemisissä ihmisten kanssa.
{KE 68.2}
Työ on arvokasta ja kohottavaa {KE 69.1}
Kolportöörityö on Jumalan välikappale niiden monien saavuttamiseksi,
joihin totuus ei muilla tavoin pääsisi vaikuttamaan. Työ on hyvää työtä,
jonka päämäärä on korkea ja kohottava, ja työn suorittajien tulisi omata
vastaava käytöksen arvokkuus. Kolportööri tapaa erilaisia ihmisiä. Hän
kohtaa sellaisia, jotka ovat tietämättömiä ja halveksittuja ja jotka eivät anna
arvoa millekään, josta ei heille ole rahallista hyötyä. Nämä ihmiset kenties
loukkaavat häntä, mutta hänen ei tule olla millänsäkään. Hänen hyvä
luontonsa ei saisi koskaan pettää, vaan hänen tulisi ottaa iloinen, toiveikas
asenne joka tilanteessa. Hän tulee kohtaamaan myöskin surevia,
masentuneita ja hengessään haavoittuneita ja sairaita. Hänellä on oleva
monia tilaisuuksia puhua sellaisille ystävällisiä sanoja, rohkaisun, toivon ja
uskon sanoja. Jos niin tahtoo, hän voi olla vesilähde, joka virvoittaa toisia,
mutta tehdäkseen tämän hänen täytyy itsensä ammentaa elävän totuuden
Lähteestä. {KE 69.2}
Huolellisuutta työntekijöitä valittaessa {KE 70.1}
Kolportöörityö on tärkeämpää kuin minä monet ovat sitä pitäneet, ja
valittaessa työntekijöitä tähän työhön on osoitettava yhtä suurta
huolellisuutta ja viisautta kuin valittaessa miehiä saarnatyöhön. Nuoret
miehet voidaan totuttaa tekemään paljon parempaa työtä kuin mitä tähän
asti on tehty, ja paljon pienemmällä palkalla kuin mitä monet ovat saaneet.
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Kohottakaa lippu, ja liittykööt itsensä kieltävät ja -uhraavat miehet ja naiset,
jotka rakastavat Jumalaa ja ihmiskuntaa, työntekijöiden armeijaan. Tulkoot
he, ei odottaen helppoa ja mukavaa oloa, vaan käyden rohkeasti ja
urhoollisesti kohtaamaan vastoinkäymisiä ja töykeätä kohtelua. Tulkoot ne,
jotka voivat antaa hyvän todistuksen painotuotteistamme, koska he itse
pitävät niitä arvossa. {KE 70.2}
Kompassineulan uskollisuus {KE 70.3}
Saakoon Herra auttaa jokaista kehittämään hänelle uskotut talentit
mahdollisimman pitkälle. Ne jotka työskentelevät tämän asian
palveluksessa, eivät tutki Raamattuaan niin kuin heidän tulisi. Jos he niin
tekisivät, sen käytännöllisillä opetuksilla olisi myönteinen vaikutus heidän
elämäänsä. Mikä tahansa työnne lieneekin, rakkaat veljet ja sisaret, tehkää
se niin kuin Mestarille, ja tehkää parhaanne. Älkää ylenkatsoko niitä
kultaisia tilaisuuksia, joita teillä parhaillaan on älkääkä antako elämänne
epäonnistua istumalla joutilaana ja uneksien helpoista oloista ja
menestyksestä työssä, johon Jumala ei koskaan ole tehnyt teitä kykeneviksi.
Tehkää se työ, joka on teitä lähinnä, Tehkää sitä, vaikka se olisi vaarojen ja
vastoinkäymisten saartamaa lähetyskentällä, mutta pyydän teitä: älkää
valittako vastoinkäymisistä ja itsenne uhraamisesta. Tarkatkaa valdolaisia.
Huomatkaa, mitä suunnitelmia he keksivät, että evankeliumin valo olisi
loistanut pimeydessä elävien mieliin. Meidän ei tule työskennellä odottaen
saavamme palkkamme tässä elämässä, vaan katseemme tulee olla lujasti
kiinnitetty siihen palkintoon, jonka saamme kilpailun päättyessä. Nyt
tarvitaan miehiä ja naisia, jotka ovat yhtä uskollisia velvollisuudelleen kuin
kompassineula osoittamaan pohjoista, - miehiä ja naisia, jotka tahtovat
työskennellä ilman että heidän tiensä ensin pehmitetään ja jokainen este
poistetaan.{KE 70.4}
Vihollisetkin kunnioittavat {KE 71.1}
Olen kuvaillut, millaisia kolportöörien tulisi olla. Avatkoon Herra heidän
mielensä ymmärtämään tämän asian kaikessa pituudessaan ja leveydessään
ja käsittäkööt he velvollisuutensa edustaa Kristuksen luonnetta
kärsivällisyydellään, rohkeudellaan ja järkähtämättömällä rehellisyydellään.
Muistakoot kolportöörit, että he voivat kieltää Hänet epävakaisella,
huolimattomalla ja horjuvalla luonteella. Nuoret miehet! Jos noudatatte
näitä periaatteita kolportöörikentällä, teitä kunnioitetaan, ja monet uskovat
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totuuden, jota edustatte, koska elätte uskonne mukaan - koska päivittäinen
elämänne on kuin kynttilänjalkaan asetettu kirkas valo, joka loistaa kaikille
huoneessa oleville. Vieläpä vihamiehennekin, niin paljon kuin he sotivatkin
opinkohtianne vastaan, tulevat kunnioittamaan teitä. Ja kun olette päässeet
näin pitkälle, teidän yksinkertaisilla sanoillanne on oleva voima, joka
vakuuttaa sydämiä. Testimonies, osa 6, ss. 396—406. {KE 71.2}
K. E. 52-71

Voitto
"Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!" 1. Kor. 15:57.
Kuusituhatta vuotta miehet ja naiset ovat luottaneet voiton lupaukseen
Jeesuksen Kristuksen ansioiden kautta, ja tänä päivänä tätä voittoa tulisi
pitää kallisarvoisena etuoikeutena. Jokaisen vilpittömän ja rehellisen
kristityn tulisi ajatella sitä, sillä niin yksityisen ihmisen kuin
seurakunnankin tulee saada voitto kaikesta, millä on huono nimi ja joka
vastustaa vanhurskautta ja oikeutta. Vain se, joka kestää loppuun saakka ja
voittaa jokaisen synnin ja pahan teon, pelastuu - saa voiton. "Mutta joka
vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu." Matt. 24:13.
Ihmisen pahin vihollinen yrittää kaikkensa saadakseen aikaan
sekaannusta ja saattaakseen ihmiset perikatoon - jos mahdollista niin
valitutkin. Tänä päivänä enemmän kuin koskaan saatana etsii niin kuin
kiljuva jalopeura, kenet saisi niellä (1. Piet. 5:8). Epäilemättä Jumalan
lapset ovat alttiit koetukselle toisensa jälkeen; yksiä yhdellä, toisia toisella
tapaa, sillä koetuksissa uskovan todellinen luonne tulee ilmi. Jumalan
päämäärä on, että kaikki, mikä on sydämen sopukoissa, tulee päivänvaloon,
ja niin meidän luonteemmekin oikea väri tulee ilmi, ei siksi, että me
masentuisimme ja joutuisimme kadotukseen, vaan että kääntyisimme
katuvina Hänen puoleensa.
Se päivä ei ole kaukana, kun taivas paljastaa, kuka todella seuraa
Jumalaa rakkaudesta. Koko maailmankaikkeus tulee pian tuntemaan ne,
jotka saavat liittyä enkeleiden ja toisten planeettojen lankeamattomien
asukkaiden seuraan. Meille antaa elämään rohkeutta toivo, että me
voitamme Kristuksessa. Voitto on varma niille, jotka valvovat, rukoilevat ja
pyrkivät Hänen autuuteensa pelolla ja vavistuksella.
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Jumalalla on päämäärä
Jokaisen ihmisen joka on syntynyt tämän maan päälle, tulisi työskennellä
taivaan edustajien kanssa yhteistyössä omien kykyjensä kehittämisessä,
jotta Jumalan suunnitelma voisi toteutua. Meidän täytyy pian tehdä tili
kaiken Luojalle tuhlatusta ajasta ja tilaisuuksista. Jos me emme päivittäin
saa voittoja Kristukselle ja Hänen kanssaan, on meidän tappiomme varma.
Kerran joku lahjoitti minulle pienen kirjan, jossa oli viehättävä kertomus:
Kolme uskaliasta nuorta miestä lähtivät pyöräretkelle Patagonian
(Argentiinassa) eteläisimmästä kärjestä. Heidän päämääränsä oli päästä
Alaskan länsiosaan. Kolumbian ja Panaman välillä, Daarian rämeissä kävi
kuitenkin toisin. Yksi heistä sai jonkin tulehduksen ja häilyi pian elämän ja
kuoleman välillä, kun se levisi koko ruumiiseen. Vaikka hänellä ei ollut
mitään selvää käsitystä Jumalan olemassaolosta, hän lupasi, että jos hän
selviää hengissä, hän tekee jotakin Jumalalle. Jumala armahti tätä nuorta
miesparkaa ja paransi hänet ihmeellisellä tavalla. Tämä kokemus hänen
elämässään sai hänet muuttamaan suunnitelmaansa, ja hän päätti palvella
Jumalaa maanmiehensä kanssa (ryhmä koostui kahdesta uusiseelantilaisesta
ja yhdestä englantilaisesta). Myöhemmin toinen heistä työskenteli
Raamatun kääntämiseksi sen seudun alkuperäiskansalle ja toinen palasi
Uuteen-Seelantiin työskentelemään maanmiestensä parissa. Englantilainen
saavutti menestyksekkäästi seikkailunsa päämäärän, mutta mitä hänestä
sanottiin hänen sankaritekonsa vuoksi? Hänet yksinkertaisesti unohdettiin,
niin kuin useimmille sankareille käy. Mutta näin ei käy taivaassa niille,
jotka asettuvat tässä maailmassa Herran puolelle.
Seuraava raamatunpaikka on suurena rohkaisuna meille: "Silloin myös
Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja
kuulee, ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka
Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät. Ja he ovat, sanoo
Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä
olen heille laupias, niinkuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee.
Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen
välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei häntä palvele." Mal. 3:16-18.
Näkyvintä elämässämme on epävarma polku, jolla vaellamme tämän
maailman läpi, kunnes Jumala määrää meidän askeleemme. "Minä tiedän,
Herra, ettei ihmisen tie ole hänen vallassansa, eikä miehen vallassa, kuinka
hän vaeltaa ja askeleensa ohjaa." Jer. 10:23. "Ihmisen sydän aivoittelee
hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa." Snl. 16:9. Kun taivas
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ottaa hallintaansa meidän elämämme, silloin alkaa todellinen voittaminen.
Varmasti se ei aluksi ole valtavaa, mutta vuosien kuluessa pienet voitot
ehkä impulsiivisesta, kiivaasta, suvaitsemattomasta ja tottelemattomasta
luonteesta näkyvät ympärillä oleville ihmisille. Sitten he vakuuttuvat siitä,
että olemme olleet Jeesuksen kanssa.
Seuraava lainaus Profetian Hengestä osoittaa meille, miten on
mahdollista muuttua ja elää sellaista elämää, joka muistuttaa
Vapahtajamme, Jeesuksen elämää:
"Elämämme tulee kytkeytyä Kristuksen elämään. Meidän tulee jatkuvasti
osallistua hänestä, elämän leivästä, joka tuli alas taivaasta, ja juoda
lähteestä, joka alati raikkaana kumpuaa runsaita aarteitaan. Jos pidämme
katseemme aina Herraan kiinnitettynä ja kiitämme ja ylistämme häntä koko
sydämestämme, niin hengellinen elämämme säilyy aina raikkaana.
Rukouksemme muuttuvat sävyltään keskusteluiksi Jumalan kanssa aivan
kuin puhuisimme ystävän kanssa. Hän kertoo meille salaisuuksiaan
henkilökohtaisesti. Usein tunnemme Jeesuksen läsnäolon suloisuutta.
Palavin sydämin saamme usein kokea hänen lähestyvän meitä vaeltaakseen
kanssamme niin kuin muinoin Eenokin kanssa. Milloin kristitty todella
kokee tämän, hänen elämässään ilmenee yksinkertaisuutta, nöyryyttä,
sävyisyyttä ja sydämen vaatimattomuutta, mikä osoittaa kaikille, joiden
kanssa hän joutuu tekemisiin, että hän on ollut Jeesuksen seurassa ja
oppinut hänestä." KV. s. 90.
Lapsuudesta vanhuuteen meillä on pyhä velvollisuus askaroida
taivaallisten asioiden kanssa. Voitto meidän päävihollisestamme on
mahdollinen vain, jos olemme päivittäisessä elämässämme yhteydessä
Jumalaan. Taivaan keino tulla voittajaksi ei ole muuttunut tähän päivään
mennessä. Siksi meille vielä tänäänkin sanotaan: "Nämä sanat, jotka minä
tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Ja teroita niitä lastesi
mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata
pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot
muistolauseena sinun otsallasi. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja
portteihisi." 5. Moos. 6:6-9.
Ja he ovat voittaneet
Ennen kuin meidät temmataan pois tästä synnin ja tuskan maailmasta,
seurakunnan - sen jäsenten - täytyy olla täysin kääntynyt... Pyhistä, jotka
saavat ikuisesti olla Jumalan Karitsan kanssa, kirjoitetaan: "Ja minä näin, ja
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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 ikään kuin paljojen
vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä
kuulin, oli ikään kuin 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.
Jokainen synti on Jumalalle vastenmielinen. Mies tai nainen, joka
harjoittaa spiritismiä, aivan sama millaista, ne, jotka pettävät lähimmäistään
saadakseen maailmallista etua, jotka rikastuvat alkoholijuomien myynnillä
tai edistävät prostituutiota, tai tekevät mitä muuta syntiä hyvänsä, mikä
mainitaan Gal. 5. luvussa, antavat huomata, kuinka alas ja häpeään ihminen
voi vajota. Mutta on toisia syntejä, joita maailmankaikkeuden Majesteetti
pitää myös hyvin raskauttavina, ja joita itse Luoja nimittää kauhistukseksi,
joita harjoitetaan niin kutsuttujen kristittyjen keskuudessa. "Näitä kuutta
Herra vihaa ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu, ylpeitä silmiä,
valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, sydäntä, joka
häijyjä juonia miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan, väärää
todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken." Snl.
6:16-19.
Viha, kateus ja kostonhimo ovat yhtä pahoja syntejä kuin murha ja muut
vastaavat rikokset. Nämä synnit olivat tahranneet Joosefin, Jaakobin pojan,
veljet, ja Jumala salli, että näiden miesten todellinen luonne ilmaistiin
annettuna aikana. Vain Jumalan hyvyys varjeli Joosefin elämää, kuten
Profetian Henki kertoo: "Joosef saapui paikalle aavistamatta vaaraa ja
iloisena siitä, että hänen pitkäaikainen etsiskelynsä oli lopultakin johtanut
tulokseen. Mutta veljet eivät tervehtineet häntä niin kuin hän oli odottanut,
vaan kauhistuttivat häntä vihaisilla ja kostonhimoisilla katseillaan. He
kävivät häneen käsiksi ja riisuivat ihokkaan hänen yltään. Solvaukset ja
uhkaukset ilmaisivat heidän tappoaikeensa. Hänen pyytelynsä kaikuivat
kuuroille korville. Hän oli täysin noiden hurjistuneiden miesten vallassa. He
raastoivat hänet syvän kaivonkuopan reunalle ja tyrkkäsivät hänet sinne.
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Varmistuttuaan siitä, ettei hänellä ollut mitään pakomahdollisuutta he
jättivät hänet sinne kuolemaan nälkään ja itse he istuivat aterioimaan." PP.
s. 191.
Jos tällainen paha ja tällaiset taipumukset vallitsevat lopun aikana niiden
keskuudessa, jotka haluavat tulla sinetöidyiksi, ei ole pienintä epäilystä
siitä, että ne pitää voittaa. Kuinka paljon aikaa meillä vielä on voittaa
luonteenvirheemme ja saada voitto? Vain taivas tietää sen, mutta yksi on
varmaa, jos nyt ei tapahdu radikaalia muutosta, olemme suuressa vaarassa,
sillä paha, jota ei voiteta, tulee niin voimakkaaksi, että siitä taipumuksesta
tulee vastustamaton.
Rakas lukija, Jumala on valmis antamaan meille täydellisen voiton, niin
kuin Hän on jo niin monille antanut menneisyydessä. Ja Hän antaa sen
vieläkin. On totta, että meidän luontomme on paha, kuten apostoli Paavali
kuvailee: "Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu
mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen
ei; sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en
tahdo, minä teen. ... Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä
kuoleman ruumiista?" Room. 7:18,19,24. Mutta voitto on kaukana meidän
heikkojen inhimillisten ponnistelujemme ulottumattomissa, se on
kätkettynä meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. "Mutta sinä,
Herra, älä ole kaukana, sinä, minun väkevyyteni, riennä avukseni." Ps.
22:20. "Kaikki, jotka eivät antaudu minun turviini, eivät tee rauhaa minun
kanssani, tee rauhaa minun kanssani." Jes. 27:5. Tänä päivänä, enemmän
kuin koskaan, kutsutaan lapsia, nuoria, naimisissa olevia ja vanhoja ihmisiä
tutkistelemaan itseään ja kysymään: olenko saanut voiton? Olenko voittanut
huonot luonteenpiirteeni? Jos se ei vielä ole tapahtunut, silloin on parasta
antautua Jeesukselle, ettei joutuisi saatanan uhriksi.
Eräs pieni tyttö oli kauhistunut, kun hänen veljensä oli asettanut ansan
pyydystääkseen lintuja. Vihaisena hän juoksi äitinsä tykö kertomaan sen
hänelle. Äiti vastasi, että tämän tuli rukoilla, että yksikään lintu ei lähestyisi
ansaa. Hän teki tämän useaan kertaan, kunnes hänen pieneen mieleensä tuli
loistava ajatus: hän meni ansan luokse, kun hänen paha veljensä, kuten hän
tätä nimitti, ei ollut paikalla, ja rikkoi ansan. Sitten hän meni äitinsä tykö
takaisin ja sanoi hänelle varmalla äänellä, että hänen veljensä ei saisi yhtä
ainoata lintua ansaansa. Äiti katsoi häntä yllättyneenä ja kysyi, miksi hän
oli niin varma. Tyttö vastasi: "Minä rikoin ansan." Tällaisen
päättäväisyyden tulisi vallita meidänkin elämässämme. Kristuksen avulla
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me voimme tuhota paholaisen esteet, vaikka ne olisivat hyvin kätkettyjä.
Saatana on antanut enkeleilleen tehtäväksi tuhota kaiken, mikä on
mahdollista. Valitettavasti monet asettuvat hänen kiusauksilleen alttiiksi.
Varjelkoon Jumala meitä ja auttakoon vastustamaan kiusauksia vaikeiden
koetusten aikana, kun tämän maailman vallat yhdistyvät tuhotakseen
Jumalan kansan. Voitto on varma sille, joka uskoo ja valvoo. Lukekaamme
ihanat voiton lupaukset niin Raamatusta kuin todistuksistakin: "Ja
Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on
kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä
rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät
kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima
aina ja iankaikkisesti! Aamen. ...Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani
on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. ... Autuaat
ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he
pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!" Ilm. 1:5,6; 22:12,14. "Taivaasta
kuuluu Jumalan ääni, joka ilmoittaa Jeesuksen tulemisen päivän ja hetken
sekä esittää iankaikkisen liiton Jumalan kansalle. Voimakkaimpien
ukkosenjyrähdysten kaltaisina hänen sanansa vyöryvät yli maailman.
Jumalan Israel seisoo kuunnellen, silmät suunnattuina taivasta kohti. Herran
kirkkaus valaisee vanhurskasten kasvot, ja ne loistavat niin kuin Mooseksen
kasvot, hänen tullessaan alas Siinain Vuorelta. Jumalattomat eivät voi
katsoa niihin. Ja kun siunaus julistetaan niille, jotka ovat kunnioittaneet
Jumalaa pyhittämällä hänen sapattinsa, kuuluu valtava voitonhuuto." ST. s.
618.
Herra olkoon kansansa kanssa. Rukoilkaamme, että tämä tulee
todellisuudeksi elämässämme ja että Herraa antaisi meille voiton. Aamen.
Henry Andrade

Daavid - Herran mielen mukainen ihminen
Miksi Herra valitsi Daavidin?
“…Herra on etsinyt itselleen mielensä mukaisen miehen…” 1. Sam.
13:14
Ihminen katsoo ulkomuotoon, mutta Jumala katsoo sydämeen. Ihmisen
sydän, eli mieli on ratkaiseva tekijä Jumalan edessä.
Etukäteen Herra näki, että Daavid on valmis alistumaan Jumalan tahdon
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alle ja antautumaan täydellisesti Hänelle. Olla Herran mielen mukainen
ihminen on paras todistus, jonka taivas voi antaa.
“Katsellessaan mielihyvin tuota hauskannäköistä, miehekästä ja
vaatimatonta paimenpoikaa Samuel kuuli Herran äänen sanovan: »Nouse ja
voitele tämä, sillä hän se on.» Daavid oli osoittautunut rohkeaksi ja
uskolliseksi vaatimattomassa paimenen tehtävässään, ja nyt Jumala oli
valinnut hänet kansansa päämieheksi. »Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli
hänet hänen veljiensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin, siitä päivästä
ja yhä edelleen.»” PP. 626.
Kaipaammeko olla Herran mielen mukaisia ihmisiä? Kyllä. Jumala meitä
auttakoon siihen.
Miten Herra opetti palvelijaansa?
Daavidin elämä oli täynnä kokemuksia, joiden kautta taivaan Opettaja
opetti palvelijaansa. Lampaiden paimenena ja kuninkaan hovissa häntä
valmistettiin tuleviin tehtäviin.
“Daavid sai kasvaa Jumalan ja ihmisten suosiossa. Hänelle oli opetettu
Herran tietä, ja nyt hän päätti entistä täydemmin menetellä kaikessa Jumalan
tahdon mukaan. Hänellä oli paljon uutta ajateltavaa. Hän oli ollut kuninkaan
hovissa ja nähnyt, miten vastuullista kuninkuus oli. Hän oli havainnut
muutamia Saulin mieltä vaivaavista kiusauksista ja päässyt selville eräistä
Israelin ensimmäisen kuninkaan luonnetta ja toimintaa koskevista
salaisuuksista. Hän oli nähnyt surun synkän pilven varjostavan kuninkuuden
loistoa ja tiesi Saulin ja hänen perheensä kotielämän olevan kaikkea muuta
kuin onnellista. Kaikki tämä huoletti häntä, koska hänet oli voideltu Israelin
kuninkaaksi. Mutta syvissä mietteissään ja tuskaisten ajatusten ahdistamana
hän alkoi näppäillä kanneltaan, ja sen soinnukkaat sävelet ylensivät hänet
ajattelemaan kaiken hyvän Antajaa ja hälvensivät tulevaisuuden
taivaanrantaa synkentävät pilvet.
Jumala opetti Daavidille vastuun ja luottamuksen läksyjä. Kuten
Moosesta harjoitettiin tehtäväänsä, Herra valmensi lisäin poikaakin valitun
kansan oppaaksi. Suojellessaan lammaslaumojaan hän oppi arvostamaan
suuren Ylipaimenen huolenpitoa laitumensa lampaista.” PP. 630.
Luonnossa lampaiden paimenena Daavid sai olla Jumalan läheisyydessä.
Siellä hän oppi ensimmäiset läksyt vahvasta uskosta Herraan, Hänen
huolenpitonsa ja suojeluksensa kautta. Siellä soittaen ja laulaen hän ylisti
maailman kaikkeuden Luojaa hänen rakkautensa, luottamuksensa ja
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kunnioituksensa Häneen kasvoi.
Mitä voimme oppia Daavidilta?
Hän kaipasi yhteyttä Jumalaan ja olessaan jatkuvassa kanssakäymisessä
Häneen, hänen uskonsa ja luottamuksensa lujittui. Lahjat, jotka oli uskottu
hänelle, hän käytti Jumalan kunniaksi.
“Päivittäin sai nuori runoilija havaita ilmauksia Luojansa luonteesta ja
majesteettiudesta, ja iloiten hän palvoi häntä koko sydämestään. Jumalan ja
hänen tekojensa mietiskely kehitti ja vahvisti Daavidin sielunkykyjä hänen
vastaista tehtäväänsä varten. Hän pääsi päivä päivältä yhä lähempään
yhteyteen Jumalan kanssa. Alati hän ulotti ajatuksensa uusiin syvyyksiin
ammentaakseen tuoretta innoitusta lauluihinsa ja sävelaiheita kanteleelleen.
Täysin rinnoin hän kajautti säveleitään kiirimään kaikuina kuin vastaukseksi
enkelten taivaisiin lauluihin.” PP. 627.
Herran nimessä ja Hänen avullaan, uskossa hän lähti filistealaisen
jättiläistä vastaan ja voitti. Kaikki Israelin sotilaat pelkäsivät sitä miestä,
mutta Daavid ei! Hän ei luottanut aseisiin tai omin voimiinsa ja taitoonsa,
vaan Jumalaan.
“Niin sai Daavid voiton filistealaisesta lingolla ja kivellä ja löi
filistealaisen kuoliaaksi, eikä Daavidilla ollut miekkaa kädessään.” 1. Sam.
17:50.
Lähtekäämme Daavidin tavoin taistelemaan synnin jättiläistä vastaan,
voimme olla varmoja voitosta, niin kuin hänkin oli.
Goljatin voiton jälkeen kansa antoi suuremman kunnian Daavidille, kuin
Saulille ja sen johdosta kuninkaan sydämessä syntyi kateus. Vaikka
kuningas yritti tappaa Daavidin, hän ei lakannut kunnioittamasta kuningasta.
Paossa olessaan Saulin vainon takia, Daavid ei nostanut kättänsä kuningasta
vastaan, vaikka siihen oli tilaisuus.
“Ja kun hän tuli tien varrella oleville karjatarhoille, oli siellä luola; ja
Saul meni luolaan tarpeelleen. Mutta Daavid ja hänen miehensä istuivat
luolan perällä. Niin Daavidin miehet sanoivat hänelle: "Katso, tämä on se
päivä, josta Herra on sanonut sinulle: 'Minä annan vihamiehesi sinun käsiisi,
tehdäksesi hänelle, mitä hyväksi näet'." Ja Daavid nousi ja leikkasi salaa
kappaleen Saulin viitan liepeestä. Mutta sen jälkeen Daavidin omatunto
soimasi häntä siitä, että hän oli leikannut Saulin viitan lievettä. Ja hän sanoi
miehillensä: "Pois se! Herra varjelkoon minua tekemästä sitä herralleni,
Herran voidellulle, että satuttaisin käteni häneen; sillä hän on Herran
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voideltu."“ 1. Sam. 24:4-7.
Daavidilla oli suuri sydän, koska hän taipui Jumalan johdatukseen.
Silloinkin, kun oli matkalla joukkonsa kanssa kostamaan Naabalille, joka
kielsi antamasta heille ruokaa, vaikka he olivat vihollisten suojana tämän
miehen paimenille ja laumoille, Daavid oli valmis perumaan
kostosuunnitelmansa ja antamaan anteeksi.
“Anna palvelijattaresi rikkomus anteeksi. Sillä Herra on rakentava minun
herralleni pysyväisen huoneen, koska minun herrani käy Herran sotia; eikä
mitään pahaa löydetä sinussa koko elinaikanasi… Niin Daavid sanoi
Abigailille: "Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, joka tänä päivänä lähetti
sinut minua vastaan. Ja siunattu olkoon sinun ymmärtäväisyytesi, ja siunattu
ole sinä itse, joka tänä päivänä estit minut joutumasta verivelan alaiseksi ja
auttamasta itseäni omalla kädelläni.” 1. Sam. 25:28. 32, 33.
Herra meitä auttakoon olemaan aina valmiita antamaan toinen
toisillemme anteeksi.
Oliko Daavid vapaa virheistä ja synneistä?
Sitä huolimatta, että hän oli Herran mielen mukainen ihminen, Raamattu
ilmoittaa myös synneistä, joita hän teki. Yksi raskaimmista synneistä oli se,
että hän olessaan kuninkaana tappoi miehen ja otti hänen vaimonsa
puolisoksi.
“Ja Herra lähetti Naatanin Daavidin tykö. Kun hän tuli hänen tykönsä,
sanoi hän hänelle: "Kaksi miestä oli samassa kaupungissa, toinen rikas ja
toinen köyhä. Rikkaalla oli lampaita ja raavaita hyvin paljon. Mutta
köyhällä ei ollut muuta kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut.
Hän elätti sitä, ja se kasvoi hänen luonansa yhdessä hänen lastensa kanssa:
se söi hänen leipäpalastansa, joi hänen maljastansa, makasi hänen sylissään
ja oli hänelle niinkuin tytär. Niin rikkaalle miehelle tuli vieras. Mutta hän ei
raskinut ottaa omia lampaitansa eikä raavaitansa valmistaakseen ruokaa
matkamiehelle, joka oli tullut hänen luoksensa; vaan hän otti köyhän
miehen karitsan ja valmisti sen miehelle, joka oli tullut hänen luoksensa."
Niin Daavid vihastui kovin siihen mieheen ja sanoi Naatanille: "Niin totta
kuin Herra elää: mies, joka tämän on tehnyt, on kuoleman oma. Ja karitsa
hänen on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki näin ja koska hän ei
sääliä tuntenut." Mutta Naatan sanoi Daavidille: "Sinä olet se mies. Näin
sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Minä olen voidellut sinut Israelin kuninkaaksi
ja pelastanut sinut Saulin käsistä. Minä olen antanut sinulle herrasi linnan ja
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antanut herrasi vaimot sinun syliisi; ja minä olen antanut sinulle Israelin ja
Juudan heimot. Ja jos tämä olisi vähän, niin minä antaisin sinulle vielä sekä
sitä että tätä. Miksi sinä olet pitänyt halpana Herran sanan ja tehnyt sitä,
mikä on pahaa hänen silmissään? Heettiläisen Uurian sinä olet surmannut
miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla, ja hänen vaimonsa
sinä olet ottanut vaimoksesi… Niin Daavid sanoi Naatanille: "Minä olen
tehnyt syntiä Herraa vastaan." Naatan sanoi Daavidille: "Niin on myös
Herra antanut sinun syntisi anteeksi; sinä et kuole.” 2. Sam. 12:1-9. 13.
Daavidille ei ollut vaikea tunnustaa, että on tehnyt syntiä, mutta kuinka
monella on vaikea sanoa: “Olen tehnyt syntiä.”
Tämän synnin takia kuningas ja patriarkka sai kärsiä hyvin paljon omassa
elämässään. Psalmissa 51 hän esittää tuskansa Jumalalle ja nöyrällä
sydämellä pyytää anteeksiantoa. Hänen harras pyyntönsä oli myös: “Jumala,
luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä
minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.” Ps.
51:12, 13. Hän tiesi, että tarvitsee uudistusta ja elävää yhteyttä taivaaseen
Pyhän Hengen kautta. Herra meitä auttakoon, että meidänkin
harraspyyntömme taivaalliselle Isälle olisi sama, kuin Daavidilla.
Runoilija, patriarkka ja kuningas Daavid teki parannuksen koko
sydämestään ja hänen suvustaan tuli Maria, josta syntyi maailman Vapahtaja
– Jeesus.
“Ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin
Daavid”
“Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja
kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja
Daavidin suku on oleva niinkuin jumal'olento, niinkuin Herran enkeli
heidän edessänsä.” Sak. 12:8.
Mistä ajasta tässä on kysymys? Onko tämä ennustus täyttynyt, tai ei?
Tässä on ihana lupaus! Lukekaamme mitä Profetian Henki ilmoittaa tästä:
“Mikä oli seurauksena helluntaipäivänä tapahtuneesta Hengen
vuodatuksesta? Ilosanoma ylösnousseesta Vapahtajasta vietiin asutun
maailman ääriin. Kun opetuslapset julistivat sanomaa lunastavasta armosta,
tämän sanoman voima taivutti sydämet. Seurakunta sai nähdä kääntyneiden
tulevan luokseen suurin joukoin kaikilta suunnilta. Luopuneet kääntyivät
uudelleen. Syntiset etsivät kallisarvoista helmeä yhdessä uskovien kanssa.
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Joistakin evankeliumin katkerimmista vastustajista tuli sen sankareita. Nyt
täyttyi ennustus: »Kompastuvainen on oleva niin kuin Daavid, ja Daavidin
suku niin kuin Herran enkeli» (Sak. 12:8). Jokainen kristitty näki veljessään
jumalallisen rakkauden ja laupeuden ilmennyksen. Heillä oli yksi
pääharrastus, yksi ainoa kilvoittelun kohde syrjäytti kaikki muut. Uskovien
valtahaluna oli ilmentää Kristuksen luonteen kaltaisuutta ja toimia hänen
valtakuntansa laajentamiseksi.” Ap. t. 39, 40.
Meille tuli selväksi, että “aamu sateen” aikana profeetta Sakariaan
ennustus (12:8) on toteutunut. Silloin Pyhän Hengen vaikutuksesta yhdessä
päivässä tuhansia kääntyi Jumalan puoleen.
Mutta meillä on myös lupaus “ehtoosateesta” josta profeetta Jooel on
ilmoittanut ja tulokset tulevat olemaan vielä suurempia. Silloin vielä kerran
profeetta Sakariaan ennustus toteutuu. Miten Jumala valmistaa kansaansa
ehtoosateen vuodatusta varten?
“On tullut perusteellisen uskonpuhdistuksen hetki. Kun tämä
uskonpuhdistus alkaa, rukouksen henki on ohjaava jokaista uskovaa ja
karkottava seurakunnasta epäsovun ja riidan hengen. Ne, jotka eivät ole
eläneet kristillisessä ystävyydessä, tulevat läheisiksi toisilleen. Yksi oikeaan
suuntaan pyrkivä jäsen saa muita jäseniä tuekseen rukoilemaan Pyhän
Hengen ilmenemistä. Minkäänlaista sekaannusta ei esiinny, sillä kaikki ovat
sopusoinnussa Hengen mielen kanssa. Rajat, jotka erottavat uskovaisia
toisistaan, häviävät, ja Jumalan palvelijat puhuvat yhdellä suulla. Herra on
yhteistyössä palvelijoittensa kanssa. Kaikki lausuvat ymmärryksellä
rukouksen, jonka Kristus opetti palvelijoilleen: »Tulkoon sinun
valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin
taivaassa» (Matt.6:10).” Ta. III, 246, 247.
“Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja
teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat,
nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle
minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.” Jooel 2:28, 29
Lukekaamme, mitä tapahtuu, kun tämä ennustus toteutuu: “Siten on
myös kolmannen enkelin sanoma tuleva julistetuksi. Kun tulee aika, jolloin
sitä saarnataan suurimmalla voimalla, Herra on käyttävä vaatimattomia
välikappaleita, johtaen niiden mieliä, jotka pyhittäytyvät hänen
palvelukseensa. Nämä työntekijät tulevat kykeneviksi toimeensa Pyhän
Hengen voitelun kautta paremmin kuin oppilaitoksissa tapahtuvan
opetuksen avulla. Uskon ja rukouksen miehet ryhtyvät sisäisen pakon
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vaatimina toimimaan pyhällä innolla, esittäen niitä sanoja, joita Jumala
heille antaa. Babylonin synnit paljastetaan.” St. 590, 591.
“Jumalan palvelijat, puettuina voimalla korkeudesta, valaistuin ja pyhää
alttiutta heijastavin kasvoin lähtivät julistamaan taivaallista sanomaa.
Uskonnollisiin joukkoihin hajoitetut sielut ottivat kutsun vastaan ja heitä
kehoitettiin rientämään joutuin ulos tuomituista seurakunnista, kuten Lootia
kehoitettiin rientämään ulos Sodomasta, ennen sen häviötä. Jumalan kansa
vahvistui siitä suuresta kirkkaudesta, mikä runsaana lepäsi heidän yllään
valmistaen heidät kestämään koetuksen hetkeä. Minä kuulin kaikkialla
monen äänen sanovan: »Tässä on pyhien kärsivällisyys; tässä ne ovat, jotka
pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.” H. k. 309.
“Jumalan palvelijat, joiden kirkastuneet kasvot loistavat pyhästä
innostuksesta, kiiruhtavat paikasta paikkaan, julistaen taivaan sanomaa.
Tuhannet äänet kaikkialla maan päällä kuuluttavat varoitusta. Ihmeitä
tehdään, sairaita parannetaan ja tunnusteot seuraavat uskovaisia. Mutta
saatanakin vaikuttaa valheen voimalla ja ihmeillä, saattaen tulenkin
taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ilm. 13:13. Siten maan
asukkaat saatetaan valitsemaan kantansa.
Sanomaa ei viedä eteenpäin niin paljon todistelujen kuin Jumalan
Hengen syvän vakuutuksen kautta. Todisteet on esitetty aikaisemmin.
Siemen on kylvetty. Nyt se orastaa ja kantaa hedelmää.
Lähetystyöntekijöiden levittämät julkaisut ovat tehneet vaikutuksensa,
mutta jotkin seikat ovat estäneet vaikutuksen saaneita täysin käsittämästä
totuutta tai seuraamasta sitä. Nyt valonsäteet tunkeutuvat kaikkialle, totuus
esiintyy kirkkaudessaan ja Jumalan vilpittömät lapset katkaisevat heitä
pidättäneet siteet. Perheyhteydet ja seurakuntasuhteet eivät enää voi heitä
estää. Totuus on kaikkea muuta kalliimpi. Huolimatta totuutta vastustamaan
yhtyneistä voimista asettuu suuri joukko Herran puolelle.” St. 595.
Rakkaat Herrassa, veljet, sisaret ja ystävät, nämä ihanat tapahtumat on
meidän edessämme. Hyvin pian kaikki tämä toteutuu. Haluammeko, että
Jumala käyttäisi meitä työaseinaan? Kaipaammeko Pyhän Hengen
johdatusta ja kastetta? Haluammeko antautua kokonaan Herran käyttöön,
että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi meissä. Suuressa armossaan ja
rakkaudessaan auttakoon Hän meitä, että olisimme olla valmiit näihin
tapahtumiin ja Jeesuksen takaisin tuloon kirkkaudessa. Aamen.
Teidän veljenne Vladimir Marinov
Sapatin Vartija

25

Huhti-Kesäkuu 2017

Muuttaa arvet kauniiksi
Meillä ihmisillä on arpia. Jotkut ovat näkyviä ja toiset näkymättömiä –
haavoittuneet tunteet, pettymykset kieltäymykset, harmit tai katkeruudet
ovat jättäneet jälkensä. Jokainen arpi kertoo omaa tapahtumaansa.
Myös Jeesus Kristus kantaa arpia. Ne kertovat hirvittävimmästä
tapahtumasta maailmankaikkeuden historiassa, mutta ne näyttävät myös
Jeesuksen mittaamantonta laupeutta ja rakkautta. Eipä kuolleista
ylösnouseminenkaan poistanut näitä arpia. Jeesus kantoi edelleenkin vielä
käsissään ja jaloissaan naulojen jälkiä, kun Hän näyttäytyi opetuslapsilleen.
Kristillinen usko ei kiellä kärsimyksiä, haavoja eikä arpia, mutta se antaa
meille kuitenkin mahdollisuuden mennä eteenpäin.
Floridan eteläpuolella nuorukainen oli eräänä kuumana päivänä uimassa
ja krokotiili hyökkäsi hänen päälleen. Hänen äitinsä sai käsillään otettua
pojasta kiinni, ennen kuin krokotiili ehti sulkea kitansa ja purra syvät haavat
pojan jalkoihin. Eläin oli voimakas, mutta äiti oli päättäväinen. Eräs mies
kuuli huudon ja surmasi aseellaan krokotiilin. Poika voitiin pelastaa
krokotiilin kidasta. Vaikka hänen jalkansa olivat kovasti haavoittuneet,
saattoi hän sen jälkeen kuitenkin kävellä.
Hiukan myöhemmin paikallinen lehtimies pyysi häntä näyttämään
jaloissa olevat arpensa. Poika veti peitteen ylös, sen jälkeen hän kääri
käsivartensa vapaiksi. Hänen äitinsä sormien kynnet olivat painuneet
syvälle hänen käsivarsiinsa ja jättäneet huomaamattomat jäljet.
Jotkut teidän arvistanne johtuvat omista synneistänne, mutta toiset ovat
Jumalan sormien jälkiä, jotka muodostuivat siitä, kun Hän suurella
voimallaan piti teistä kiinni, jotta ette olisi joutuneet pahan kynsiin.
Myös teidän Pelastajallanne on arpia, jotka todistavat Hänen
rakkaudestaan teihin. Jos te ette tunne Häntä, niin laupiaasti Jeesus näyttää
arpensa, jotta te voitte uskoa, että Hän on luvattu Pelastaja ja Jumalan Poika
(Joh. 20:24-28). Jos te luotatte Häneen, niin teillä on Hänen kauttansa
iankaikkinen elämä (Joh. 20:30). Eräänä päivänä, kun Jeesus jälleen palaa
tämän maan päälle, ovat nämä merkit koko ihmiskunnan nähtävissä.
Kukaan ei voi kieltää Hänen uhriaan ristillä. Sitten Hän ottaa teitä hellästi
kädestä ja muuttaa teidän arpenne kauniiksi.
Manuela Di Franca
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”Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu
meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että
meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” Jes.
53:5.

Muistelmia kevätrukouspäiviltä
24-26.03.2017
Mottona oli Ilm 14:12 ”Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka
pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon”.
Perjantai- iltana saimme aloittaa juhlat Jeesuksen nimessä Reijo veljen
johdolla laululla "he saapuvat juhlimaan". Reijo veli luki aluksi Ilm 14:12 ja
kertoi siitä muutamia ajatuksia. Hän vertasi rukousta myös musiikkiin ja ne
molemmat ovat tärkeä osa elämäämme. Reijo veli johti myös sapatin
aloituksen.
Jumalan armosta saimme vieraaksemme Kanadasta Timo-veljen, joka
tyttärensä Helenin kanssa jaksoi vielä vanhasta iästä huolimatta tulla
käymään synnyin maassaan. Viime käynnistä olikin kulunut jo yli 20 vuotta.
Timo Marttinen on syntynyt Suomessa 1931 ja lähti Kanadaan 1952 koska
ei halunnut suorittaa asepalvelusta. Jumalan johdatuksesta hän pääsi
lähtemään pois Suomesta vaikka viisumin saaminen ei pitänyt olla
mahdollista, koska hän ei ollut suorittanut asepalvelusta. Timo-veli on
Kanadassa tehnyt oman työnsä lisäksi paljon työtä seurakunnan hyväksi.
Hän on johdattanut useita ihmisiä totuuden tielle. Timo on myös
taloudellisesti auttanut Herran työssä, suunnittelemalla ja rakentamalla
Torontoon seurakunnalle kokoontumispaikan ja ollut myös apuna monissa
muissa totuuden eteenpäin viemiseen liittyvissä asioissa Kanadassa.
Vieläkin Timo-veli antaa tarvittaessa raamattutunteja kiinnnostuneille.
Timo-veli avasi meille Jumalan sanaa, Jes.24:4-6 ”Maa murehtii ja
lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.
Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet
käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen
asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta
korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle”.
Nooan aikana pelastui vain 8 ihmistä. Lopun aikana on yli 2 miljardia
kristittyä jotka käyvät kirkoissa ja odottavat iankaikkista elämää, mutta
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Raamattu sanoo, että se ei ole mahdollista. On vain 144000 jotka pelatuvat
ja se on pettymys monille kristityille. Yhden synnin kanssa emme voi päästä
taivaan valtakuntaan. Jos on yksikin synti, jota hellimme pitää se poistaa.
Aadam ja Eeva teki yhden synnin niin heidät poistettiin paratiisista. Me
ollaan lähellä loppua emmekä tiedä milloin tuomiopäivämme tapahtuu.
Ennen kuin Jeesus tulee, ennen kuin ehtoosade tulee, tuomio käy kristittyjen
yli. Meidät tuomitaan iankaikkiseen elämään tai ikuiseen kadotukseen.
Meidän tarvii voittaa synti. Yksi synti jota monet kristityt tekevät on etteivät
täytä velvollisuuttaan. Jumala on antanut meille työn tehtäväksi pelastaa
maailman syntiset ihmiset Jumalan valtakuntaan. Kuka muu seurakunta voi
tämän tehdä, sillä meillä on totuus sillä Jumala on sen meille ilmoittanut ja
jos emme sitä toisille ilmoita, niin silloin menetämme oman pelastuksen. Jos
menetämme oman pelastuksen silloin menetämme taivas ilomme. Kun
luemme Paavalista hän oli iloinen kärsimyksistä, vainosta, sairaudesta ym.
Sisar White kirjoittaa meille: 'Jumala ei anna yhtään kärsimystä ilman
tarkoitusta, sillä Jumala voi pelastaa meidät vaikeuksien ja kärsimysten
kautta, jos pyydämme Jumalaa poistamaan ne meiltä silloin Jumalan täytyy
jättää meidät kulkemaan omaa tietämme ja saatana on siitä iloinen.' Meidän
tarvii olla aina valmiit toimimaan kun Herra kutsuu meitä työhönsä. On vain
yksi tie joka vie pelastukseen, emme voi valita jotain toista tietä, joka johtaa
taivaaseen. Ei riitä, että pidämme kymmenet käskyt, vaan kun meitä
pyydetään kulkemaan 1 maili, meidän pitää kulkea vielä toinen sama matka
ja tätä kutsutaan Jeesuksen vanhurskaudeksi. 4 Moos. 14:1-4 ”Silloin koko
kansa alkoi huutaa ja parkua, ja kansa itki sen yön. Ja kaikki israelilaiset
napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja koko kansa sanoi heille: "Jospa
olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan! Jospa olisimme
kuolleet! Ja miksi viekään Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme
miekkaan ja vaimomme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi! Eikö
meidän olisi parempi palata Egyptiin?" Ja he puhuivat toinen toiselleen:
"Valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin." Jos me napisemme ja
valitamme meidän elämäämme, valitamme seurakuntaa ja sen toimintaa,
silloin Jumala jättää meidät. Kaikki koettelemukset ja vaikeudet mitä meitä
kohtaa on Jumala meille rakkaudessaan osoittanut.
Paavali kirjoittaa, että meidän pitää tutkia itseämme. Joka ilta tutkimme
miten päivä meni oliko se täydellinen, oliko se sellainen, että se sopii taivas
elämään?
Hebr.10:26 ”Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme
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totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä.” Jos
tahallaan teemme syntiä, niin ei ole uhria puolestamme. Ananias ja Safira
valehtelivat seurakunnalle, molemmat kuolivat yhden synnin tähden. On
vaarallista leikkiä synnin kanssa.
Kun tulee seulominen seurakunnassa, se on Jumalan tahto. Vuonna 1914
tuli seulominen seurakuntaan ja noin 2% jäi uskollisiksi ja heillä oli
Jumalan voima. Me kaikki olemme kuin lentohiekassa ja emme voi päästä
pois siitä omin voimin, tarvitsemme Jumalan apua. Jos uppoamme liian
syvälle niin Jumala ei voi meitä auttaa ja Pyhä Henki jättää meidät. Meidän
täytyy huutaa Jumalan apua ennen kuin vajoamme liian syvälle. Pyhä
Henki on tarepeellinen, ilman sitä emme voi pelastua, Pyhä Henki nuhtelee
ja johdattaa meitä, johtaa meidät pelastukseen ja kuuliaisuuteen Jumalan
laille. Jos vastustamme sitä emme kuuntele emmekä noudata Hänen
sanomaansa emmekä ota sitä käytäntöön elämässä, silloin Pyhä Henki jättää
meidät lopulta yksin, eikä koskaan enään palaa siihen ihmiseen takaisin.
Kun olemme täysin kääntyneitä ja uudesti syntyneitä, silloin Pyhä Henki
johtaa meitä. Jeesus sanoi opetuslapsille, jättäkää fariseukset rauhaan, koska
niitä Hän ei voinut enään heitä pelastaa, he tuomitsivat Jeesuksen ja
suunnittelivat miten päästä Jeesuksesta eroon. Ef.4:30 ”Älkääkä saattako
murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi
lunastuksen päivään saakka”. Meidän ei tule saattaa Jumalan Pyhää Henkeä
murheelliseksi.
Viimeinen sanoma jonka Jeesus antoi juudan kansalle Luuk.19:41,42. ”Ja
kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: "Jospa
tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun
silmiltäsi salattu.” Jeesus itki kansansa puolesta jota oli monta vuotta
johdattanut. Hiljaa ja äänettömästi Pyhä Henki jättää. Kanadassa on
Niagaran joki joka johtaa putousta kohti. Siellä on sivussa yksi kivi josta
sanotaan, että se on pelastuksen kivi, sen kiven ohittaessa ei ole ketään voitu
pelastaa siitä joesta ja menevät putouksesta alas kuolemaan. Meillä on myös
pelastuksen kohta ja jos sen ohi menemme niin ei ole enään pelastusta.
Raamatussa on vertaus viinipuusta joka ei kantanut hedelmää Luuk.3:6-8”
Ja hän puhui tämän vertauksen: "Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna
viinitarhassaan; ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt.Niin
hän sanoi viinitarhurille: 'Katso, kolmena vuotena minä olen käynyt
etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se
pois; mitä varten se vielä maata laihduttaa?' Mutta tämä vastasi ja sanoi
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hänelle: 'Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi; sillä aikaa minä kuokin ja
lannoitan maan sen ympäriltä.” Anna sen olla vielä yksi vuosi. Puulle piti
tehdä kaikki mahdollinen, että se kantaisi hedelmää, mutta jos se ei
sittenkään anna, niin hakkaa se pois. Meillä voi olla sama, yksi vuosi armoa
ja mahdollisuus tehdä parannus. Jumala tekee kaiken voitavansa meille,
mutta jos emme tuota hedelmää Hän jättää meidät rauhaan.
Sapattina seurakuntatalo oli täynnä ja osanottajia oli useista eri maista ja
enimmillään oli yli 40 ihmistä. Aamupäivällä oli Jumalanpalvelus ja
läksyjen tutkiminen. Sapatti saarnan piti Timo-veli. Jumala on antanut
meille Raamatun joka on rakkauskirje Jumalalta meille. Hän on antanut
meille seurakunnan johon voimme kokoontua ja oppia Jumalan sanaa. Hän
on antanut meille sisaret ja veljet jotka meitä auttavat, rukoilevat meidän
puolesta ja on antanut myös Pyhän Hengen, jos meillä on Pyhä Henki niin
Hän ohjaa meidät oikealle tielle. Tänäänkin Jeesus rukoilee meidän
puolesta. Jes.5:4 ”Mitä olisi viinitarhalleni vielä ollut tehtävä, jota en olisi
sille tehnyt? Miksi se kasvoi villimarjoja, kun minä odotin sen kasvavan
rypäleitä?” Jumala on tehnyt kaiken mahdollisen meidän edestä mikä on
tarpeellista. Meille jotka tunnemme totuuden, yksi työ on vielä tarpeellista
ja se on sydämemme puhtaus, luonteemme kehitys. Meillä on suuri vaara
johon helposti lankeamme on itsevanhurskaus, että tunnemme itsemme
paremmaksi kuin toiset, että olemme pelastettuja, meillä on kaikki mitä
tarvitsemme. Tämä itsevanhurskaus on sydämen ylpeyttä, se on saatanan
kiusaus kaikille. Me tarvitsemme Jeesuksen apua joka hetki, aamusta iltaan
meidän tulee muistaa Häntä, rukoilla ja valmistua päivä päivältä
lähemmäksi Jumalan täyteyttä ja pyhyyttä.
Monet pelkäävät sotia ja vainoa, mutta meidän pitäisi pelätä eniten
omahyväisyyttä ja itsevanhurskautta. Kun Jeesus tulee lopulta, niin monet
yllättyvät, että se tulikin niin nopeasti. Armon enkeli on lähdössä ja ei enään
koskaan palaa. Matt.24:42-44. ”Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä
teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä
yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa
murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette
luule, Ihmisen Poika tulee.”
Kun kuulemme äänen, katso ylkä tulee, silloin kaikki viisaat ja tyhmät
neitsyet heräävät. Viisaat ja tyhmät neitsyet ovat Jumalan seurakunnassa, he
kaikki ovat yhdessä, mutta toiset ovat valmiita Jeesuksen tulolle ja toiset
eivät ole. Ilm.7:4. ”Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata
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neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten
sukukunnista:” Vuodesta 1844 maailman loppuun asti pelastettujen luku on
144000 se vaikuttaa pieneltä määrältä, koska tänä päivänä maanpäällä
kristittyjä on yli 2 miljardia. Se on kuitenkin kaikki mitä Jumala voi löytää
tästä maailmasta, joita Hän voi pelastaa.
Kun Pyhä Henki tulee meihin me rakastamme seurakunnan kokousia, me
haluamme tulla yhteen niiden kanssa, jotka myös rakastavat Jumalaa joilla
on myös Jumalan Pyhä Henki. Me sovimme silloin yhteen niin hyvin, että
haluamme olla yhdessä koko iankaikkisuuden. Lopuksi Timo-veli puhui
vielä neljästä sinetistä. Neljäs sinetti painetaan uskollisten otsaan ennen kuin
pääsemme taivaaseen.
Ruokailun jälkeen ole terveystunti, jonka piti Eva Lammes joka tuli
Ruotsista. Eva puhui metabolisesta oireyhtymästä ja kertoi viidestä
tärkemmästä riskitekijästä jotka auheuttavat diabeteksen. Hän puhui myös
luonnollisista keinoista estää ja parantaa näitä sairauksia.
Todistus kokouksessa kuulimme paljon laulua, musiikkia ja kokemuksia
joita monet sisaret, veljet ja ystävät kertoivat.
Ilta ruokailun jälkeen oli sapatin päätös jonka piti Emanuel-veli. Hän otti
muutaimia ajatuksisa Ilm.14:12 juhlien pää aiheesta. Me tiedämme, että
elämme tuomion aikaa ja meidän velvollisuutemme on levittää sanomaa
hukkuvalle maailmalle. Meidän täytyy uskoa ja luottaa Jeesukseen, niin
silloin meille annetaan voimaa pysyä uskollisena loppuun asti.
Sapatin päätöksen jälkeen oli vielä Pyhä ehtoollinen jonka Vladimir-veli
toimitti.
Sunnuntai aamuna tulimme jälleen yhteen kuuntelemaan Timo-veljen
raamattutuntia.
Luuk.18:8 ”Kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa
maanpäältä?” Jeesus katsoi maailman viimeisiin päiviin ja mitä hän näki?
Hän näki noin 1,2 miljardia katolilaista, satojatuhansia protestantteja, yli 15
miljoonaa Seitsemännen päivän adventisteja noin 4000 eri seurakuntaa. Ja
katseli tätä kaikkea Hän sanoi, kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa
maanpäältä? Nooan aikana on arvioitu elävän noin 100 miljoonaa ihmistä
maanpäällä. Jumala halusi pelastaa heidät kaikki, mutta oli vain kahdeksan
uskollista, jotka ansaitsivat pelastuksen. 600000 miestä, naiset ja lapset lähti
Egyptistä, he näkivät punaisen meren aukeavan, saivat kalliosta vettä, saivat
maannaa päivittäiseksi ruuaksi, kuitenkin heistä vain kaksi pelastui. Kaikki
olivat saaneet saman opetuksen, mutta vain Joosua ja Kaaleb pelastui. Jos
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joku meistä ei pelastuisi ikuiseen taivaskotiin, niin syy siihen olisi uskon
puute. Matt.17:19,20.19. ”Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö
eriksensä ja sanoivat: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?" Niin hän
sanoi heille: "Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos
teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle
vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille
mahdotonta." Ilman uskoa meidän jumalanpalvelus on vain tyhjä muoto,
raskas taakka, ilman taivaallista iloa. Sisar White kirjoittaa, ei edes
ajatuksissakaan Jeesus langennut kiusaukseen ja toisessa kohdassa, jos sinä
haluat seisoa ruhtinas Emmanuelin veren tahraaman lipun alla uskollisesti
palvella Häntä, sinun ei tarvitse koskaan antautua kiusaukseen. Hän seisoo
sinun vierelläsi ja hän on kykenevä pelastamaan sinut lankeamasta.
Usko tekee meistä voittajia. 1. Joh.5:4. ”sillä kaikki, mikä on syntynyt
Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman
voittanut, meidän uskomme.” Uskon kautta voimme voittaa maailman ja
synnin.
1.Tim.1:19. ”säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat
hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet.” On mahdollista menettää
uskomme. Uskon menetys tapahtuu vähitellen, askel askeleelta, ensiksi
loukkaamme puhdasta omaa tuntoa, sen jälkeen menetämme ymmäryksen
totuudesta ja viimeiseksi harkittu totuuden hylkääminen ja tietoinen synti.
Vaikka ovat menettäneet uskonsa, jatkavat seurakunnan jäseninä ja käyvät
kokouksissa, mutta heillä ei ole enään iloa Herrassa. Itsekkäistä syistä he
haluavat mennä taivaaseen ja saada iankaikkisen elämän ei sen tähden, että
rakastavat Jumalaa vaan rakastavat itseään. Sisar White kirjoittaa kirjassa
Lunastuksen historia s.289 ”Ne jotka sanovat, että heidän uskonsa yksistään
pelastaa heidät luottavat santa köyteen joka ei pidä heitä sillä usko
vahvistuu ja tulee täydelliseksi, vain töiden kautta.” Kun teemme
lähetystyötä se vahvistaa meidän uskoa. Hyvin yleinen synti mihin monet
kristityt syyllistyvät on tehtävien laiminlyöminen. Sisar white kirjoittaa
”Kristus asettaa ihmisen pelastuksen, ei ainoastaan heidän uskonsa
tunnustukselle vaan heidän uskoon joka on tehty nähtäväksi vanhurskauden
työn kautta. Tehden ei vain sanoen odotetaan Kristuksen seuraajilta. Työn ja
toiminnan kautta luonne on rakennettu.”
Uskon tunnustaminen ei meitä pelasta, Kristuksen kaltainen elämä on
tarpeellista. Meidän tarvii laittaa uskomme päivittäiseen toimintaan. Sisar
White kirjoittaa: ”meidän tulee pelätä varastaa aikaa Jumalalta.” Luuk.13:24
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”Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä
teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi.” Meidän täytyy kilvoitella,
jos haluamme pelastua. Armon ovi on vielä avoinna, mutta se voi sulkeitua
milloin tahansa, sen tähden meidän tulee olla valmiita joka hetki.
Suomen kentän jäsenillä oli vielä sääntömääräinen vuosikokous, jonka
jälkeen oli juhlien päätös.
Juhlien aikana saimme kuulla paljon mikä on tarpeellista meille, jos
haluamme pelastua. Yritin tuoda jotain kirjoituksessa esille mitä saimme
kuulla. Juhlien aikana saimme tuntea Jumalan läsnäoloa ja kaikkien
osanottajien kesken saimme kokea keskinäistä rakkautta. Auttakoon Jumala
meitä, että kaikki voitaisiin kasvaa yhdessä uskossa ja saisimme tavata
toinen toisemme taivaan kodissa on toivoni ja rukoukseni. Aamen.
Tarmo-veli

Kastetilaisuus Virossa
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Pääkonferenssin kansainväliset juhlat Italiassa 27.09-01.10.2017
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