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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, Vesiputous Amerikassa
Takakansi: Juhlat Intiassa
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Luonteen muodostaminen
Luonteen lujuuteen sisältyy kaksi seikkaa — tahdon ja itsehillinnän
voima. Monet nuoret erehtyvät pitämään voimakkaita ja hillittömiä haluja
luonteen lujuutena, vaikka itse asiassa omien halujensa vallassa oleva
ihminen on heikko. Ihmisen todellinen suuruus ja jalous mitataan niiden
voimien mukaan, joilla hän hillitsee tunteitaan, eikä niiden voimien
mukaan, joilla hänen tunteensa hallitsevat häntä. Voimakkain on se
ihminen, joka herkkänä loukkauksille kuitenkin hillitsee itsensä ja antaa
vihollisilleen anteeksi. Sellaiset ihmiset ovat todellisia sankareita.
Monilla on niin puutteellinen käsitys mahdollisuuksistaan, että he
pysyväisesti jäävät alamittaisiksi ja ahdasmielisiksi, vaikka he
kehittämällä Jumalalta saamiaan lahjoja, voisivat hankkia jalon luonteen
ja tehdä sellaisen vaikutuksen, joka voittaa sieluja Kristukselle. Tieto on
voimaa, mutta henkiset kyvyt ilman sydämen jaloutta ovat pahan
palveluksessa.
Jumala on antanut meille henkisiä ja moraalisia voimia, mutta silti
jokainen ihminen on suureksi osaksi oman luonteensa arkkitehti. Joka
päivä rakennustyö jatkuu. Jumalan sana kehottaa meitä katsomaan, miten
me rakennamme, jotta katsoisimme, että rakennuksemme on perustettu
iankaikkiselle Kalliolle. Aika tulee, jolloin työmme tulokset ovat
nähtävinä aivan sellaisina kuin ne ovat. Nyt on aika meidän kaikkien
kehittää Jumalan meille uskomia talentteja, jotta ne muodostaisivat
sellaisen luonteen, joka on hyödyksi tässä ajassa ja kelvollinen
korkeampaan elämään tämän jälkeen.
Jokainen elämämme askel, oli se miten vähäarvoinen tahansa,
vaikuttaa luonteemme muodostumiseen. Hyvä luonne on arvokkaampi
kuin maallinen omaisuus, ja sen kehittäminen on jalointa työtä, mihin
ihmiset voivat antautua.
Olosuhteiden muodostamat luonteet ovat muuttelevia ja epäsointuisia
— joukko ristiriitaisuuksia. Niiden haltijat ovat vailla yleviä elämän
päämääriä, ja heiltä puuttuu jalostava vaikutus toisten luonteeseen. He
ovat vailla päämäärää ja tarmoa.
Meidän tulee viisaasti käyttää meille uskottu lyhyt elämän aika. Jumala
toivoo, että Hänen seurakuntansa olisi elävä, antautunut ja toimiva. Mutta
yhdyskuntana ja kansana olemme kaukana siitä. Jumala kutsuu
palvelukseensa voimakkaita, rohkeita sieluja sekä toimivia, eläviä
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kristittyjä, jotka seuraavat totista Esikuvaa ja joiden vaikutus ratkaisevasti
puoltaa Jumalaa ja oikeutta. Herra on uskonut meille pyhänä
luottamuksena mitä tärkeimpiä ja vakavimpia totuuksia, ja meidän tulee
osoittaa, mitä ne ovat saaneet aikaan elämässämme ja luonteessamme.
Olympiakisoissa, joihin apostoli Paavali kiinnittää huomiotamme,
jokaista osanottajaa vaadittiin tekemään mitä huolellisimpia valmistuksia.
Useiden kuukausien ajan eri valmentajat antoivat heille valmennusta
sellaisissa kehon harjoituksissa, joiden arveltiin antavan keholle voimia ja
tarmoa. Heidän ruokavaliotaan rajoitettiin sellaisiin ruokiin, jotka pitivät
kehoa parhaimmassa kunnossa, ja heidän vaatetuksensa oli omiaan
antamaan heidän jokaiselle elimelleen ja lihakselleen esteettömän
toiminnan vapauden.
Koska niiden, jotka olivat antautuneet kilpailemaan maallisen kunnian
puolesta, oli pakko alistua niin ankaraan kurinpitoon menestyäkseen,
miten paljon tärkeämpää onkaan, että Jumalan työhön antautuneet ovat
perin pohjin harjaantuneet ja valmistautuneet, mikäli he haluavat
menestyä! Heidän valmistautumisensa tulee olla yhtä paljon
perusteellisempi ja heidän vakavuutensa ja itsensä kieltävien
ponnistustensa tulee olla yhtä paljon suuremmat kuin taivaalliset ovat
maallisia arvokkaammat. Mieli ja lihakset tulee kehittää kestämään kovaa
työtä ja mitä suurimpia ponnistuksia. Tie menestykseen ei ole tasainen,
niin että voisimme ajaa sitä loistovaunuissa, vaan se on karu polku, joka
on täynnä esteitä, joiden yli päästään vain kärsivällisesti ahertaen.
Miten vähän käsitämmekään tekojemme vaikutusta omaan elämäämme
ja toisten elämään! Monet ajattelevat, ettei paljoakaan merkitse, mitä he
tekevät. Heihin ei vaikuta konsertissa käynti eikä yhtyminen maailman
huvituksiin, jos ne miellyttävät heitä. Siten Saatana johtaa ja valvoo
heidän halujaan, eivätkä nuo ihmiset ota huomioon, että seuraukset ovat
mitä kohtalokkaimmat. Niistä saattaa muodostua sen tapahtumasarjan
yhdysside, joka sitoo ihmissielun Saatanan ansaan ja ratkaisee hänen
kohtalonsa ikuisiksi ajoiksi.
Jokaisella teolla, oli se miten pieni tahansa, on oma paikkansa elämän
suuressa näytelmässä. Harkitkaa, miten yksi ainoakin ruokahalun
hemmottelu toi synnin maailmaan kaikkine kauheine seurauksineen.
Epäpyhät avioliitot Jumalan poikien ja ihmisten tyttärien kesken johtivat
sellaiseen luopumukseen, joka päättyi maailman tuhoutumiseen
vedenpaisumuksessa. Mitä vähäpätöisinkin itse hemmottelu on johtanut
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suuriin kapinoihin. Juuri sellainen on tilanne nytkin. Ani harvat ovat
varovaisia ja ajattelevaisia. Israelin lasten tavoin he eivät välitä neuvoista,
vaan seuraavat omia taipumuksiaan. He yhdistyvät maailman lapsiin
osallistumalla sellaisiin kokouksiin, joissa heihin kiinnitetään huomiota.
Siten he ryhtyvät tiennäyttäjiksi toisille, ja nämä seuraavat heidän
perässään. Minkä he kerran ovat tehneet, he tulevat tekemään vastakin,
samoin monet toiset heidän perässään. Heidän jokainen askeleensa jättää
pysyvät jäljet, ei ainoastaan heidän omiin tapoihinsa ja omaantuntoonsa,
vaan myös toisten. Kun tämä otetaan huomioon se tuo ihmiselämään
vakavaa arvokkuutta.
Yksilöinä tulemme niin tässä elämässä kuin ikuisuudessakin olemaan
sitä, miksi tapamme ja tottumuksemme tekevät meidät. Niiden elämä,
jotka muodostavat oikeita tapoja ja vaalivat uskollisuutta jokapäiväisissä
tehtävissään, tulee olemaan kirkkaana valona, joka heijastaa loistavia
säteitään toisten poluille. Mutta jos hellitään uskottomia tapoja ja jos
annetaan höllien, velttojen ja huolimattomien tottumusten vahvistua, niin
keskiyötä pimeämpi pilvi on peittävä heidän tulevaisuutensa tässä
elämässä, ja ikuisiksi ajoiksi estävä yksilöä pääsemästä tulevaan elämään.
Koko Raamattu on Jumalan kirkkauden ilmestys Kristuksesta. Kun se
vastaanotetaan, siihen uskotaan ja sitä totellaan, se on oleva voimallinen
välikappale uudistamaan luonnetta. Ja se on ainoa varma henkisen viljelyn
välikappale.
Kristuksen uskonto ei milloinkaan halvenna vastaanottajaansa, eikä se
milloinkaan tee häntä karkeaksi, epäkohteliaaksi, omahyväiseksi,
intohimoiseksi tai kovasydämiseksi. Päinvastoin, se jalostaa taipumuksia,
pyhittää arvostelukykyä sekä puhdistaa ja ylevöittää ajatusmaailmaa
vangiten ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Jumalan ihanne lapsilleen on
korkeampi kuin mitä yksikään inhimillinen ajatus voi saavuttaa. Hän on
pyhässä laissaan antanut meille jäljennöksen luonteestaan.
Kristillisen luonteen ihanne on Kristuksen kaltaisuus. Eteemme on
avattu alati etenevä tie. Meillä on päämäärä saavutettavanamme, mittapuu
täytettävänämme, johon sisältyy kaikki hyvä, kaunis, jalo ja ylentävä.
Meidän tulee jatkuvasti kilvoitella ja alati rientää eteenpäin ja ylöspäin
luonteen täydellisyyttä kohti.
Ta 579-582.
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Todellinen piispa
"Joka hallitsee ihmisiä vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan
pelossa." 2. Sarn. 23:3.
Keisari Valensin aikaan (364-378 jKr.) eli mies, joka tunnettiin
myöhemmin Basilius Suurena (kuoli 378 jKr.) Tämä teologi oli
Pergamonin seurakunnan aikaan (313-538 jKr.) piispana ItäRoomalaisessa kaupungissa Kesareassa, ja hän oli yksi suuri
hahmo riidassa, joka käsitteli Jeesuksen luontoa - Jumalan Poika,
Ihmisen Poika. Basilius uskoi, että Jeesus oli täysin Jumala sekä
täysin ihminen, eikä vain Jumalan ensimmäinen luomus. Tätä
ajatusta on myöhemmin kutsuttu tunnetuimman kannattajansa
Ariuksen mukaan arianismiksi.
Kuten Konstantinus ennen häntä (306-337 jKr.) väitti myös
keisari Valens olevansa kristitty ja olevansa hyvin kiinnostunut
siihen aikaan laajalle levinneen kristillisen uskon asioista.
Keisarille selvisi, että erimielisyydet kirkossa - olivat ne sitten
opillisia tai koskisivat vain muotomenoja - eivät saattaisi johtaa
ainoastaan kirkon jakautumiseen, vaan voisivat aiheuttaa koko
keisarikunnan
jakaantumisen.
Hän
tuli
siksi
siihen
johtopäätökseen, että oli tärkeää, että kirkko oli yhtenäinen. Hän
yritti päästä siihen niillä keinoilla, jotka hän parhaiten tunsi:
imartelulla, pakottamisella, lupauksilla, uhkauksilla - siis
"Babylonin" keinoilla. Useimmat piispat liittyivät häneen. Ne
harvat, jotka eivät liittyneet, pantiin pois viralta tai syrjäytettiin
vielä pahemmalla tavalla. Mutta Basilius Kesareasta, kun keisarin
edustaja,
Pretorian
käskynhaltija,
uhkasi
häntä
hänen
omaisuutensa
takavarikoinnilla,
pannaan
julistamisella,
kidutuksella ja jopa kuolemalla, pysyi järkkymättömänä. Hän
antoi historiallisesti klassisen vastauksen näihin uhkauksiin:
"Takavarikoitavaksi minulla ei ole kuin nämä ryysyt ja joitakin
kirjoja. Ette voi myöskään julistaa minua pannaan, sillä
riippumatta siitä, missä olen, olen Jumalan vieraana. Mitä tulee
kidutukseen, Teidän tulisi tietää, että minun ruumiini on jo
kuollut Kristuksessa. Ja kuolema olisi minulle suuri siunaus, sillä
se veisi minut nopeammin Jumalan tykö."
Sanattomana käskynhaltija kertoi, ettei hän ollut ikinä kuullut
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kenenkään puhuvan hänelle noin. Siihen Basil vastasi: "Ehkä se
johtuu siitä, että ette ole vielä koskaan tavanneet oikeaa piispaa!"
The Story of Christianity, 1, s. 185.
Tämä kertomus sanoo meille jotakin siitä, mitä merkitsee olla
piispa tai saarnaaja. Saarnaaja tai evankeliumin palvelija on ennen
kaikkea sen uskon puolustaja, "joka kerta kaikkiaan on pyhille
annettu." Juud. 3. Tässä mielessä kaikki Kristuksen seuraajat ovat
myös palvelijoita, sillä on mahdotonta olla todellinen opetuslapsi
puolustamatta sitä, mitä uskoo.
Saarnaajan velvollisuus
"Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa
toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä,
joka yksin on Jumala?" Joh. 5:44. Tässä jakeessa Jeesus luo
katsauksen siihen suhteeseen, mikä vallitsee todellisen
opetuslapsen ja saarnaajan uskon ja vaikuttimien välillä.. Hän
sanoi fariseuksille, etteivät he voineet uskoa, koska heidän
tekojensa vaikuttimena oli kansan suosio. Saarnaajan kohdalla ei
saisi ikinä olla niin! Vaikka "meillä" saarnaajina on suurempi
innostus puhua täydelle salille kuin vain parille sielulle, jotka
isoavat Jumalan sanaa, meidän täytyy aina arvostaa kaikkein
yksinkertaisintakin kuulijaa. Meidän täytyy kylvää "kaikkien
vetten vierille", tietämättä "tuoko onnistuu vai tämä." Jes. 32:20;
Saarn. 11:6.
Kirjassaan The Lost Art of Disciple Making, s. 22,23. LeRoy
Eims kertoo paljon puhuvan kertomuksen saarnaajan virasta.
Monta vuotta palvellut ja kokenut lähetystyöntekijä lähetettiin 60luvun alussa meren yli, ja hän aloitti toimintansa normaaliin
tapaan
pitämällä
isoja
kokouksia,
vuokraamalla
salin,
ilmoittamalla kokouksista ja pitämällä herätyskokouksia. "Niihin
aikoihin, kun hän tuli kentälleen, hän tapasi erään nuoren miehen
nimeltään Johnny, ja hän teki jotakin aivan toisin. [Hän piti
raamattutunteja kolmelle tai neljälle henkilölle johtaakseen heidät
Kristuksen luo, ja opetti heille sitten, miten toisia ihmisiä saadaan
opetuslapsiksi.]
Johnny oli harras Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi, mutta
hänen palveluksessaan käyttämät keinot olivat täysin senaikaisten
ohjeiden vastaiset. Vastakohtana siihen aikaan tyypilliselle
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lähetystyön tekemiselle Johnny käytti suuren osan ajastaan
yhdessä oloon parin nuoren miehen kanssa kussakin maassa. Tämä
kokenut lähetystyöntekijä yritti saada Johnnyn jälleen oikeille
raiteille, mutta tämä nuori mies pysyi omassa kannassaan. Vuodet
kuluivat, ja tuo kokenut lähetystyöntekijä joutui jättämään tuon
maan uusien viisumimääräysten vuoksi.
Kun hän istui minua vastapäätä ... hän sanoi minulle: 'LeRoy,
minulla on vain vähän esitettävää siltä ajalta, jonka olen täällä
viettänyt. Niin, onhan yksi ryhmä, joka tulee meidän
kokouksiimme, mutta en tiedä, miten heidän käy, kun minä
lähden. He eivät ole opetuslapsia. He ovat kyllä kuunnelleet
uskollisesti minun saarnani, mutta eivät ole antaneet omaa
todistustaan. Vain harvat heistä tietävät, miten johdetaan toisia
Kristuksen tykö. He eivät tiedä mitään siitä, miten toisista
tehdään opetuslapsia. Ja nyt, kun olen lähdössä, huomaan, että
olen melkein käyttänyt aikani hukkaan täällä.'
Hän jatkoi: 'Sitten ajattelen, mitä Johnnyn elämä on saanut
aikaan. Yksi niistä miehistä, joiden kanssa hän on työskennellyt,
on nyt professorina yliopistolla. Jumala voi käyttää häntä
voimallisesti savuttamaan ja opettamaan suuria joukkoja
yliopiston opiskelijoita. Joku toinen johtaa neljänkymmenen
nuoren miehen ja naisen ryhmää, joka on omistautunut
todistamiselle ja saamaan opetuslapsia. Vielä eräs toinen on
eräässä lähellä sijaitsevassa kaupungissa, ja hänellä on
ympärillään
kolmenkymmenenviiden
tulevan
opetuslapsen
joukko. Kolme heistä on lähtenyt lähetystyöntekijöinä muihin
maihin, ja he johtavat siellä omia ryhmiään, opetuslapset
lisääntyvät. Jumala siunaa hänen työtään.
Minä näen vastakohtaisuuden oman elämäni ja hänen elämänsä
välillä, ja se on surullista. Olin niin varma, että olin oikeassa. Se,
mitä hän teki, näytti niin halveksittavalta; mutta nyt katson
tuloksia, ja ne ovat valtavat."'
Jeesus sanoi: "Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on
tekevä teidät vapaiksi." Joh. 8:32. Työskentelemällä kuten Hän
työskenteli, nimittäin kylvämällä totuuden siemenen sydämeen ja
jättämällä lopun Jumalalle, saadaan oikeaa satoa - itsenäisyyttä tai
vapautta Kristuksessa. Saarnaajan velvollisuus on sanoin ja teoin
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saarnata vapautta Kristuksessa, ja sitten saada vapautettu sielu
työskentelemään muiden hyväksi. Toiminnassa on kasvua.
Toimettomuus merkitsee kuolemaa. Puuttuva suunnittelu ja siitä
syntyvä toimettomuus eivät aina ole kansan syytä; siksi
"seurakunnat tarvitsevat enemmän kasvatusta kuin nuhtelua." T.4,
s. 269.
Organisatorisia tehtäviä
"Parhaiten saarnaajat voivat auttaa seurakuntiemme jäseniä
suunnittelemalla heille työtä, ei pitämällä heille pitkiä puheita.
Antakaa kullekin jotain, mitä hän voi tehdä muiden hyväksi.
Auttakaa kaikkia tajuamaan, että he ovat Kristuksen armon
saajina velvolliset työskentelemään hänen palveluksessaan. Ja
kaikkia tulisi neuvoa työssään. Erityisesti tulisi niitä, jotka ovat
vastikään tulleet uskoon, kasvattaa Jumalan työtovereiksi." Ta.3,
s. 314.
Jos te saarnaajina toivotte itsellenne työtovereita seurakunnan
jäsenistä, ajatelkaa seuraavaa lakia: Ilman osallistumista ei ole
yhteyttä! Kun sitten tehdään suunnitelmia, kuunnelkaa niiden
mielipiteitä, jotka mielellänne näkisitte työssä mukana. Jos
ihminen tietää, että hänelle kuuluu jotakin, hän on paljon
kiinnostuneempi siitä. Saarnaajan työ koostuu kasvatuksesta,
delegoinnista ja johtamisesta. Kaikissa ponnisteluissa on
mahdollista tehdä virheitä, mutta ainoat ihmiset, jotka eivät tee
virheitä, ovat niitä, jotka eivät työskentele. Sen lisäksi
yhteistoiminnassa tarvis olla yksimielisiä suunnitelmia.
Ajatelkaa suunniteltaessa sitä, että "mikään ei ole niin
menestyksekästä kuin menestys." T.7, s. 24. Asettakaa itsellenne
korkeita päämääriä, mutta sellaisia, jotka kuitenkin ovat
saavutettavissa. "Samalla kun innokkaasti työskentelemme
kadotettujen pelastamiseksi meidän on myös otettava aikaa
mietiskelyyn, rukoukseen ja Jumalan sanan tutkimiseen. Vain
ahkerasti rukoillen suoritettu ja Kristuksen ansiolla pyhitetty työ
on lopulta osoittautuva tehokkaaksi edistämään hyvää." AT. s.
341.
"Niin pian kun seurakunta on perustettu, saarnaajan täytyy
johtaa jäsenet toimimaan mukana." T.7, s. 20.
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Opettaminen
"Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa
etsitään opetus; sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja." Mal.
2:7. Kuten muinaistenn pappien, on myös nykyään saarnaajan
päävastuuna opettaa jäsenille, miten voidaan kantaa kuormia ja
auttaa toisia. Tällä tavoin jäsenet kasvavat uskossa ja totuuden
tuntemisessa. Kun Kristus otetaan elämään, se näkyy kyseisen
henkilön käytännön elämässä. Se merkitsee, että hän yrittää
saavuttaa toisia ihmisiä. Mutta jäsenet eivät aina tiedä, miten se
tapahtuu. Siksi saarnaajan tulee opettaa jäseniä, miten he voivat
työskennellä toisten hyväksi. Tietysti hänen täytyy myös saarnata.
Mutta sanoin ja teoin hänen tulee pyrkiä opettamaan, miten he
voivat opettaa muita. Eikö Jeesus juuri tarkoittanut tätä
sanoessaan: "... opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen
käskenyt teidän pitää ... maailman loppuun asti." Matt. 28:20.
Juuri näin Hän työskentelisi, jos Hän tänä päivänä olisi meidän
keskuudessamme.
Jumala on rakkaus. Agape-rakkaus elää toisten hyväksi. Se ei
niinkään huolehdi siitä, mitä toiset ajattelevat. Se ei yritä
perustella vaikuttimia eikä tarvitse tunnustusta. Se huomaa hädän
ja yrittää lievittää sitä Jumalan varaamilla keinoilla. Mutta
siltikään meidän ei tule toimia riippumattomuuden hengessä;
meidän tulee päästä lähemmäksi toisiamme, jotta Kristuksen
rukous Johanneksen 17. luvussa täyttyisi.
Seurakunnat Lähetys keskuksina
"Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa." Matt. 10:8. Mitä
maailmassa ja yhteiskunnassa meidän ympärillämme tapahtuu,
osoittaa meille, että loppu on lähellä. Jumalan kansasta tulee
loistaa valo, jotta maailmalle välittyy ilmestys Jeesuksesta sanoin
ja teoin. Jokaiselle uudelle opetuslapselle tulee opettaa, miten
jakaa saatua tietoa toisten kanssa.
Saarnaajien ja työntekijöiden ei tule rajoittaa ponnistelujaan
niihin, jotka jo tuntevat totuuden, mutta tekevät vain vähän.
Työskennelkää "niiden sielujen kanssa, jotka ottavat mielellään
vastaan totuuden valon, jonka Jumala heille ilmaisee. He ovat
Jumalan työaseita. ... Kun Hänen lapsistaan tulee uusia leilejä,
Hän täyttää heidät uudella viinillä. Jumala antaa lisävaloa, ja
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vanhat totuudet löytyvät uudelleen ja liittyvät totuuden
rakenteeseen uudelleen; ja minne työntekijät ikinä menevätkin,
heillä on menestystä. Kristuksen sanansaattajina heidän tulee
tutkia kirjoituksia etsien totuuksia, jotka ovat hautautuneet erheen
loan alle. Ja jokainen vastaanotettu valonsäde tulee jakaa toisten
kanssa. Yksi asia on hallitseva, yksi aihe ylittää muut: Kristus
meidän vanhurskautemme." RH. 23.12.1890.
Sanoma
"Ihana on se ajatus, että Kristuksen vanhurskaus annetaan meille,
ei minkään meidän ansiomme perusteella, vaan Jumalan vapaana
lahjana. Jumalan ja ihmisten vihollinen ei halua, että tätä totuutta
esitetään selvästi, sillä hän tietää, että hänen valtansa murtuu niin
pian, kun ihmiset ymmärtävät sen täysin." DE. s. 142.
"Jumalan palvelijoiden täytyy kantaa jumalallista totuutta
sydämessään. Enkeli sanoi: 'Heidän sydämensä täytyy iloita
taivaan ihanuudesta, heidän täytyy kantaa iankaikkista autuutta
sydämessään. Sitten he voivat julistaa tätä ihanuutta sydämen
lämmöllä ja asian vaatimalla vakavuudella." T l, s. 113.
Voidaksemme tehdä tämän, meidän täytyy ottaa itsellemme aikaa
henkilökohtaiseen tutkisteluun ja henkilökohtaiseen rukoukseen.
"Meidän olisi hyvä joka päivä tunnin ajan muistella syvällisesti
Kristuksen elämää seimestä Golgatalle. Meidän tulee seurata sitä
kohta kohdalta ja vilkkaalla mielikuvituksella syventyä jokaiseen
tapahtumaan, varsinkin Hänen elämänsä viimeisiin vaiheisiin
maan päällä. Miettimällä näin Hänen opetuksiaan, kärsimyksiään
ja ääretöntä uhriaan ihmiskunnan lunastamiseksi, me voimme
vahvistaa uskoamme, elvyttää rakkauttamme ja syvällisemmin
päästä Vapahtajaamme ylläpitävän Hengen vaikutuspiiriin." Ta.l,
s. 494.
Seurakuntien kehittäminen lähetyskeskuksiksi
"Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta
lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin."
Apt. 20:31. "Sananjulistajiemme ei pidä kuluttaa aikaansa
työskentelemällä niiden parissa, jotka jo ovat vastaanottaneet
totuuden. Sydämessään Kristuksen palava rakkaus heidän tulee
jatkaa syntisten voittamista Kristukselle. Kaikkien vesien varsille
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heidän tulee kylvää totuuden siementä. On käytävä yhä uusilla
paikkakunnilla, on perustettava yhä uusia seurakuntia. Niiden,
jotka tunnustautuvat totuuden kannattajiksi, tulee järjestäytyä
seurakunniksi, ja saarnaajan on sen jälkeen siirryttävä muille yhtä
tärkeille elovainioille." Ta.3, s. 78. '
"Palvelkaamme Jumalaa kaikilla kyvyillämme, kaikella
älyllämme. Älymme karttuu, kun käytämme sitä, mitä meillä jo
on. Uskonnollinen kokemuksemme vankkenee, kun sisällytämme
sen jokapäiväiseen elämään. Näin me kiipeämme kierros
kierrokselta taivaaseen ulottuvia portaita, kunnes lopulta astumme
ylimmältä tasanteelta Jumalan valtakuntaan. Olkaamme kristittyjä
tässä maailmassa. Silloin meillä on iankaikkinen elämä
kirkkauden valtakunnassa." Ta.3, s. 380.
Toimia, kuten Jeesus toimi
"Uskokaa
Jumalaan.
Tarrautukaa
äärettömän
Voiman
käsivarteen, ja se, mikä aluksi näytti toivottomalta, saa uuden
suunnan." T.6, s. 465.
"Kristuksen tekoon Hänen täyttäessään nälkäisen kansanjoukon
ajalliset tarpeet sisältyy syvä hengellinen opetus kaikille Hänen
työntekijöilleen.
Kristus
vastaanotti
Isältä
ja
antoi
opetuslapsilleen; nämä antoivat kansanjoukolle ja ihmiset toinen
toiselleen. Niin kaikki, jotka ovat yhteydessä Kristuksen kanssa,
saavat Häneltä elämän leipää, taivaallista ravintoa, ja antavat sitä
toisille." AT. s. 350.
Saada toisia opettamaan toisia ...
"Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat
teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he
voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille
hyödyllistä." Hebr. 13:17. Niin kuin lasten tulee kunnioittaa
vanhempiaan, niin tulee myös seurakunnan jäsenten toimia
yhteistyössä saarnaajan kanssa. Jos vanhat tavat ja keinot eivät
ole johtaneet tarpeelliseen herätykseen, täytyy etsiä uusia
suunnitelmia ja keinoja. "... Uusia suunnitelmia ja uusia keinoja
löytyy uusiin olosuhteisiin." T.6, s. 476.
Sitä ei tule sallia, että uudet ajatukset saadaan epäonnistumaan
ulkoisten asioiden tai muotoseikkojen tähden. Antakaa Pyhälle
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Hengelle tilaa toimia. Niin kansan kuin sen johtajienkin täytyy
olla hereillä, joustavia ja valmiita, niin että he "rohkaisisivat ja
tukisivat
Kristuksen
saarnaajia
ja
auttaisivat
heitä
sielujenpelastustyössä. Siellä, missä seurakunta vaeltaa valossa,
on aina kuuluva rohkaisevia ja sydämellisiä mielenilmaisuja sekä
iloisia ylistyksen sanoja." Ta.2, s. 108.
Niin kuin Jeesus työskenteli niiden kahdentoista kanssa, ja
ennen kaikkea Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa, niin
tulee saarnaajien ja kansan toimia. Muodostakaa jäsenien
keskuudessa pieniä ryhmiä, jotka toimivat seurakunnan jäsenten
ja epäuskoisten hyväksi. (Ks. Evankelisation, s. 115). Sitten
seurakunta pystyy antamaan maailman edessä todistuksen
käyttämättä maailmallisia keinoja. Sen lisäksi jäsenet voivat
kertoa sapattisin joitain lähetys- kokemuksiaan. Heillä on
enemmän kiinnostusta rukouskokouksiin, koska heillä on sieluja,
joiden kanssa he työskentelevät.
Rakkaat veljet ja sisaret, rohkaiskaa saarnaajianne samoin kuin
rohkaisisitte omia vanhempianne. Toteuttakaa käytännössä, mitä
olette tästä oppineet. Silloin pelastatte toisia, ja samalla
rohkaisette omaa sieluanne! Meidän tulisi kulkea eteenpäin
laumana. Voiton Jeesus on jo taistellut. "Herra on minun
väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän
on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä, hän on minun isäni
Jumala, ja minä kunnioitan häntä." 2. Moos. 15:2.
Larry Watts

"Ja sinun tulee olla siunaukseksi"
Haluaisitko tietää salaisuuden, miten voi olla todella onnellinen
ja tehdä toisia onnelliseksi? Jumalalla on tänä päivänä sinulle
vastaus, josta huomaat, että sinun elämäsi on hyvin arvokas. Ehkä
annat parhaiden vuosiesi mennä ohi tietämättä, mihin Jumala sinut
on oikeastaan kutsunut, ollaksesi arvokas työase Hänen
kädessään.
Valitettavasti tämän aineellisen elämän stressi ja kiireisyys
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vievät meidän onnemme, ja me jäämme itsekkääseen
saamattomaan kristillisyyteen. Kiireiltämme emme useinkaan näe
kauniita kukkia puutarhassamme, emme lastemme hymyä emmekä
laskevan auringon kultaisia säteitä. Me jäämme paitsi ihanista
tilaisuuksista kokea onnea, joka syntyy siitä, kun voimme
lievittää toisten tuskia ja osoittaa heille elämän, lohdun, rauhan ja
iloisen toivon tien.
Haluatko jatkaa vanhaan malliin, vai aloittaisitko mielelläsi
kaiken alusta ja menisit vuoteen 2000 uudella näkemyksellä,
jolloin sinulla olisi mahdollisuus olla suureksi siunaukseksi?
Aabraham asui vauraassa ja kukoistavassa Uurin kaupungissa
Kaldeassa, kun hän kuuli Jumalan kutsun: "...Lähde maastasi,
suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle
osoitan: Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja
teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. .. . Ja
sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." Tämä
lupaus annettiin Iisakille ja myöhemmin uudestaan Jaakobille: "...
ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan
päällä." 1. Moos. 12:1-3, 26:4.
Jeesus haluaa siunata lunastuksella kaikkia, jotka ottavat Hänet
vastaan. Hän eli täydellisen elämän, kuoli, ja nousi jälleen
kuolleista, jotta jokainen, joka Häneen uskoo, saisi iankaikkisen
elämän. Ja Hän on valinnut meidät sanansaattajikseen, joiden
tulee julistaa tätä ilosanomaa kansalle: Antakaa sovittaa itsenne
Jumalan kanssa. Jeesus sanoo myös sinulle: "Ja sinun tulee olla
siunaukseksi." "Minä lähetän teidät [sinut]." Matt. 10:16. "Minä
olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit
pelastukseksi maan ääriin asti." Apt. 13:47. Haluatko olla toisille
siunaukseksi, niin kuin Jumala sinun toivoo olevan? Reseptin
kiitolliseen elämään, rakkauden tiellä vaeltamiseen, meidän
elämämme tarkoitukseen yksilöinä ja seurakuntana sekä
todelliseen onneen ilmaisi Herran palvelija seuraavasti: "Ne, jotka
vihkivät elämänsä Kristuksen kaltaiselle palvelukselle, tietävät,
mitä todellinen onni merkitsee. Heidän kiinnostuksensa ja
rukouksena ulottuvat pitkälle heidän itsensä yli. He kasvavat
yrittäessään auttaa muita. …
Kun toimitaan toisten hyväksi, saadaan kokea suloista
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tyydytystä, sisäistä rauhaa, joka jo sinänsä on riittävä palkkio. ...
Ei ole turhaa palvella Jumalaa. Ne, jotka vihkivät elämänsä Hänen
palvelukseensa, saavat mittaamattoman arvokkaan palkan." CS. s.
269.
Sinun työkenttäsi
Kun meidän rakas Vapahtajamme oli valmis jättämään tämän
maan, Hän antoi opetuslapsilleen hyvin tärkeän tehtävän:
"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni,
kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän
pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman
loppuun asti." Matt. 28:19,20. Ja viimeisissä sanoissaan ennen
taivaaseen astumistaan Hän antoi vielä tämän Ihanan lupauksen:
"... vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te
tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko
Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka." Apt. 1:8.
Niin, Hän on antanut meille tehtävän viedä sanomaa kaukaisiin
maihin, missä ihmiset eivät tunne Jeesusta eivätkä sitä totuutta,
jonka Jumala on antanut meille julistettavaksi - kolmen enkelin
sanomaa.
Johtajien koulutus
Ei Hän antanut meille vain työkenttää, vaan Hän opetti meille
myös, miten meidän tulee suorittaa meille annettu tehtävä. Aivan
ensiksi meidän tulee pyytää hartaasti Pyhän Hengen läsnäoloa
elämäämme, ja toiseksi tehdä ihmisistä opetuslapsia. Jeesus vietti
kolme ja puoli vuotta opetuslastensa kanssa. He kuulivat Hänen
opetustaan, näkivät, kuinka Hän menetteli, ja tarkkasivat sitä
hellyyttä, jolla Hän käsitteli sairaita ja toivottomia, ei Hän
musertanut särjettyä ruokoa eikä sammuttanut suistuvaista
kynttilän sydäntä. He näkivät, miten Hän kohteli teeskenteleviä
fariseuksia ja maallisia kaupustelijoita, jotka Hän ajoi ulos
temppelistä. He tunsivat Hänen rukouselämänsä, näkivät Hänen
kyyneleensä ja olivat Hänen antaumuksensa todistajia, kun Hän
otti orjan muodon "kuolemaan asti, hamaan ristinkuolemaan asti."
Fil. 2:8. Niin he saivat opetusta ja esimerkin, jota seurata.
Veljen, joka tietää, miten Raamattutunteja pidetään, tulisi ottaa
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toinen veli mukaansa. Raamattutyöntekijän ja saarnaajan tulisi
etsiä joku, jonka voisi tehdä opetuslapseksi, ottaa hänet mukaan
työhön, jakaa kokemuksensa hänen kanssaan ja opettaa hänelle,
miten tulee työskennellä, Jeesuksen esimerkin mukaan. Johtajan,
on hän sitten paikallisseurakunnan jonkin osaston, kenttä, unionin
tai pääkonferenssin johtaja, tulisi etsiä lahjakkaita ihmisiä ja ottaa
heidät mukaan työhön, jotta he valmistuisivat suorittamaan sitä
tehtävää, jonka Jeesus meille on antanut. Tätä tärkeää työtä on
laiminlyöty. Meidän tulisi kaikkien osallistua työhön.
Johtamistaidot kehittyvät käytännöllisessä lähetystyössä.
Aloittakaamme pohjalta. Maallikkojäsenten tulisi ottaa eri
tehtäviä ja vastuuta, jotta maksetut työntekijät vapautuisivat
uusille lähetysalueille laajentamaan työtä. Meidän tulisi
tarmokkaasti vihkiytyä lähetystyöhön sillä alueella, jonka Jumala
meille on osoittanut. Seurakunnissa tulisi perustaa rukoussoluja,
jotka koostuvat kolmesta veljestä tai sisaresta, jotka
kokoontuisivat perheineen kerran viikossa kotonaan rukoillakseen
ystäviensä, tuttaviensa, työtovereidensa ja naapureidensa
ongelmien puolesta. Kuukausia myöhemmin voimme kutsua nämä
kiinnostuneet sielut, joiden puolesta olemme rukoilleet, kotona
pidettäviin kokouksiin. Näin näistä yksinkertaisista soluista tulee
perheryhmiä, jotka kokoontuvat säännöllisesti jonkun kotona
kiittääkseen Herraa ja tutkistellakseen Hänen sanaansa. Kutsukaa
joku käymään kanssanne vierailulla, jakamaan lentolehtisiä,
suorittamaan mielipidetiedusteluja ja käymään sairaiden luona; ja
pian huomaatte, että ette ole auttaneet vain toisia, vaan olette
itsekin saaneet apua.
Yksi sielu kuulijana
Jumalan sydämelle jokainen sielu on kallis. Niin kuin Jeesus
puhui samarialaisen naisen tai Nikodeemuksen kanssa, tulee
meidänkin
etsiä
tilaisuuksia
puhua
koulukavereiden,
työtovereiden, naapureiden ja ystävien kanssa. Usein ihmiset
tuntevat
itsensä
yksinäisiksi,
vaikka
ovatkin
ihmisten
ympäröimänä. Meidän tulisi seurata Jeesuksen esimerkkiä,
lohduttaa ja rohkaista heitä, auttaa raskautettuja ja kärsiviä
jättämään huolensa Vapahtajan jalkain juureen. Meidän tulisi
yrittää ymmärtää heidän ongelmiaan; sitten me voimme voittaa
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heidän sydämensä. Ennen kuin puhumme opinkohdista, meidän
tulisi kertoa valtakunnan evankeliumista, siitä varmuudesta, mikä
meillä Jeesuksessa on, ja Jumalan rakkaudesta. Meidän tulisi
osoittaa heille ristiä ja sen jälkeen sitä, kuinka rakkaudesta syntyy
kuuliaisuus Jumalan laille. Meidän tulisi julistaa evankeliumia
kolmen enkelin sanoman todellisessa hengessä: "Peljätkää
Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia; ... kumartakaa häntä ..." joka
on luonut meidät ja tehnyt niin paljon meidän hyväksemme.
Antakaa ihmisten huomata se ilo, joka tulee Jeesusta seuratessa,
ja ylistäkää Häntä.
Andreas esimerkkinä henkilökohtaisesta lähetystyöstä
"Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka
olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta. Hän
tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: 'me olemme
löytäneet Messiaan', se on käännettynä: Kristus. Ja hän vei hänet
Jeesuksen tykö. On monia veljiä ja sisaria, jotka kärsivät, koska
heidän rakkaansa eivät ole uskossa. Andreaan teko merkitsee, että
heidän hyväkseen tulee tehdä ahkerasti työtä. Tämä Johanneksen
opetuslapsi oli löytänyt Jeesuksen ja etsi sitten heti veljensä, jota
rakasti, jotta myös tämä saisi nauttia etuoikeudesta tavata
Messias.
Jos haluaisit voittaa miehesi, vaimosi, tyttäresi, poikasi tai
jonkun sukulaisesi sydämen, haluan antaa sinulle joitakin
neuvoja:
(1) Tee lista kääntymättömistä sukulaisistasi ja ystävistäsi; yritä
saada kymmenen nimeä kokoon. Rukoile sitten kolmesti päivässä
heidän puolestaan, ja mainitse jokaisen nimi erikseen Herran
edessä.
(2) Älä väsytä tai tee heistä vastahakoisia liiallisella
tungettelulla. Työskentele mieluummin hiljaisesti ja kestävästi.
Ajattele Noomia, joka voitti hellyydellä ja ymmärryksellä
miniänsä Ruutin. Ensin hän voitti hänen sydämensä ja sitten
sielunsa, kuten selvästi käy ilmi Ruutin 1:16: "Mutta Ruut vastasi:
'Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin, pois
sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja
mihin sinä jäät, sinne minäkin jään; sinun kansasi on minun
kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani." Meidän
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kotielämällämme ja epäitsekkäällä rakkaudellamme on valtava
vakuuttava voima.
(3) Kehitä seurakunnassasi suunnitelma hyviin sosiaalisiin
kontakteihin, ja valitse sopivin ajankohta kutsua kiinnostuneita
sieluja kokoukseen.
Operaatio Andreas ulottuu pidemmälle kuin sukulaisiimme.
Filippus etsi ystävänsä Natanaelin, joka oli myös Betsaidasta,
Andreaan ja Pietarin kaupungista. "Filippus tapasi Natanaelin ja
sanoi hänelle: 'Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja
profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan,
Nasaretista.' Natanael sanoi hänelle: 'Voiko Nasaretista tulla
mitään hyvää?' Filippus sanoi hänelle: Tule ja katso'.
Näin Jeesus löysi erilaiset opetuslapsensa. Meidän tulisi
työskennellä ystäviemme ja meitä ympäröivien ihmisten kanssa;
meidän tulisi pelottomasti puhua heidän kanssaan Vapahtajasta ja
sanoa heille vakuuttavasti: "Tule ja katso!" Meidän tulee suunnata
katseemme Vapahtajamme, uskomme Alkajan ja täydelliseksi
tekijän kauneuteen ja Hänen oppinsa puhtauteen.
Vuoden… vaatimus
Me emme tiedä, mitä uusi vuosi tuo meille mukanaan; mutta
olemme varmoja, että se tuo meidät lähemmäksi Jeesuksen
tulemusta. Tutkistelkaamme Ilmestyskirjan 13. lukua - paaviutta ja 14. lukua - Amerikkaa. Luemme Suuresta Taistelusta sivulta
561 seuraavaa: "Niissä pyrkimyksissä, jotka nyt ovat käynnissä
Yhdysvalloissa valtion tuen hankkimiseksi kirkon laitoksille ja
perinnäistavoille protestantit seuraavat paavilaisten jälkiä.
Menevätpä pitemmällekin; he avaavat oven katolisen kirkon
pyrkimyksille saavuttaa protestanttisessa Amerikassa se ylivalta,
minkä se on menettänyt vanhassa maailmassa. Tälle liikkeelle
antaa vielä suuremman merkityksen se seikka, että sen
päätarkoituksena
on
sunnuntain
pyhittämisen
voimaan
saattaminen ..." Nyt puhutaan jo uudesta maailmanjärjestyksestä.
Sen mukaan paavi tunnustetaan maailman uskonnolliseksi
johtajaksi. Vielä nyt vallitseva uskonnonvapaus loppuu sillä
hetkellä, kun tämä maailmankirkko perustetaan. Olemmeko
valmistautuneet siihen, mitä tulevaisuus meille tuo?
Nyt on aika julistaa totuutta voimalla. On aika puhua ihmisille
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lähellä olevasta tuomiosta. On aika herätä saamattomuudesta ja
välinpitämättömyydestä, aivan kuin Jeesus ei tulisi vielä pitkään
aikaan Veljet ja sisaret, menkää talosta taloon julistamaan taivaan
meille uskomaa sanomaa. Meidän tulee saarnata "sopivalla ja
sopimattomalla ajalla" "niin kauan kuin päivä on ... tulee yö,
jolloin ei kukaan voi työtä tehdä." Joh. 9:4.
Kaikkien ihmisluokkien saavuttaminen
"Niin Herra sanoi palvelijalle: 'Mene teille ja aitovierille ja
pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi." Luuk.
14:23. Meidän sanomamme tulee viedä kaikille.
Usein toimimme vain köyhillä seuduilla saarnaamassa
evankeliumia Siellä elävät ihmiset tarvitsevat sitä, sillä "köyhille
julistetaan evankeliumia." Luuk. 7:22. Mutta Jeesus kuoli
kaikkien ihmisten edestä; kaikkien täytyy kuulla sanoma rististä.
Kertokaamme heille Jeesuksesta. He tarvitsevat Vapahtajaa kuten
mekin.
Oppikaamme Jeesuksesta: "Samalla kun Jeesus huolehti
köyhistä, hän etsi keinoja myös rikkaiden saavuttamiseksi. Hän
hakeutui rikkaan ja sivistyneen fariseuksen, juutalaisen
aatelismiehen ja roomalaisen hallitusmiehen seuraan. Hän otti
vastaan heidän kutsunsa, osallistui heidän juhliinsa, perehtyi
heidän harrastuksiinsa ja työhönsä löytääkseen tien heidän
sydämeensä ja paljastaakseen heille katoamattomat rikkaudet."
SLS. s. 15.
Jumalalla on valittuja työaseita auttamassa ja rahoittamassa
päättävää työtä. Meidän tulisi antaa Jumalan käyttää meitä
suunnitelmissaan. Menkäämme rohkeasti eteenpäin Herran
nimessä ja Hänen Henkensä koskettamina!
Yli rajojemme
Lupaus Apostolien teoissa 1:8 sanoo meille, että meidän tulisi
vaeltaa Pyhän Hengen vaikutuksessa maailman loppuun asti.
Herra sanoi Aabrahamille: "... Ja sinä olet tuleva siunaukseksi ...
ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." 1.
Moos. 12:2,3. Lähellä ja kaukana on sieluja, jotka isoavat ja
janoavat vanhurskautta. Meidän edessämme on valtava työ.
Tuhannet vilpittömät uskovat ovat avoimia ottamaan vastaan lisää
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valoa. Päivittäin kuolee miljoonia ihmisiä taikauskon ja synnin
pimeydessä.
Jumala
kutsuu
nuoriamme
valmistautumaan
viemään
katumattomalla maailmalle viimeistä varoitusta. Sinä olet saanut
etuoikeuden, jota enkelit olisivat toivoneet: saarnata Kristusta,
joka ristiinnaulittiin, joka nousi kuolleista ja on pian tuleva
takaisin. Jumala odottaa sinun toimivan yksittäisten ihmisten,
perheiden, yhteiskunnan, köyhien ja rikkaiden hyväksi, kertomalla
nälkäisille sieluille Jeesuksesta. Rohkeutta vain! Hän on oleva
sinun rinnallasi!
Gerhard Hunger

“Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Auringon
noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty. Ps.
113:2, 3.

“Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa
minut tästä kuoleman ruumiista?”
Room. 7:24.
Tämä kysymys ei ollut ainoastaan apostoli Paavalille vaikea
ratkaistavaksi. Hän löysi oikean ratkaisun ja ilmoittaa sen meillekin. Hän
ymmärsi, että ihminen ei pysty omin avuin pelastamaan itseänsä. Jumalan
sana ilmoittaa meille: “Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa,
ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei ole puserrettu,
ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty.” Jes. 1:6.
Jokaisella ihmisellä on sama diagnoosi - synnin sairaus. Maailma on
täynnä lääkäreitä, mutta kukaan ei pysty parantamaan ihmistä tästä
sairaudesta.
“Toimintansa aikana Jeesus käytti enemmän aikaa sairaitten
parantamiseen kuin saarnaamiseen. Hänen ihmetyönsä todistivat tosiksi
Hänen sanansa, ettei Hän tullut tuhoamaan, vaan pelastamaan. Hänen
vanhurskautensa kävi Hänen edellänsä, ja Herran kunnia seurasi Häntä.
Minne ikinä Hän meni, sinne tieto Hänen armotöistään kulki Hänen
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edellään. Missä Hän oli kulkenut, siellä Hänen säälinsä kohteet iloitsivat
terveydestään ja kokeilivat uusia voimiaan. Ihmisjoukkoja kerääntyi
heidän ympärilleen kuullakseen heidän huuliltaan Herran tekemistä
teoista. Hänen äänensä oli ensimmäinen ääni, mitä moni heistä koskaan
oli kuullut, Hänen nimensä ensimmäinen heidän lausumansa sana, Hänen
kasvonsa ensimmäiset, mitä he olivat katselleet. Miksi he eivät siis
rakastaisi Jeesusta ja kaiuttaisi Hänen kiitostaan? Hän kulki kaupunkien ja
kylien läpi kuin elävä virta, joka levitti elämää ja iloa kaikkialle, missä
Hän liikkui.” AT. 329, 330.
Lääkärien Lääkärin vastaanotolla
Ihmeellistä on, että tämä Lääkäri voi ottaa vastaan samaan aikana
tuhansia ja jopa miljoonia potilaita. Hän sanoo: “Tulkaa minun tyköni,
kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.” Matt.
11:28. Hänen vastaanottohuoneensa oveen ei koskaan laiteta ilmoitusta,
että on varattu tai on tauolla. Hänen puhelimensa on aina auki, sitä paitsi
Hän ottaa mielellään vastaan puheluita potilailta, jotka kyynelsilmin
pyytävät apua Häneltä, uskoen, että ainoastaan Hän voi parantaa heidät.
“Hellästi Hän kutsui työtätekeviä: »Ottakaa minun ikeeni päällenne ja
oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä: niin te
löydätte levon sielullenne.»
Nämä sanat Kristus lausuu jokaiselle ihmisolennolle. Kaikki ovat
väsyneitä ja raskautettuja, vaikka eivät ehkä sitä tiedä. Kaikkia painavat
taakat, jotka vain Kristus voi poistaa. Raskain kantamamme taakka on
synnin taakka. Jos meidät jätettäisiin kantamaan niitä, se murskaisi
meidät. Mutta Hän, joka oli synnitön, astui tilallemme. »Herra heitti
Hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.» Jes. 53:6. Hän on
kantanut syyllisyytemme taakan. Hän nostaa kuorman väsyneiltä
olkapäiltämme. Hän antaa meille levon. Hän kantaa myös surujen ja
huolten taakan. Hän pyytää meitä heittämään kaikki huolemme Hänen
päälleen, sillä Hän kantaa meitä sydämellään.” AT. 307, 308.
Lääkkeet, ja hoito, joita taivaallinen Lääkäri käyttää
Sen jälkeen kun Hän on kuvannut meidät, Hän määrä meille hoitoa ja
lääkkeitä. Hyvin ystävällisesti Hän ilmoittaa meille, että sydänleikkaus on
välttämätön, koska ilman sitä lääkkeet eivät pysty vaikuttamaan. Lopuksi
Lääkäri kysyy potilaalta, suostuuko hän sydänleikkaukseen? Ilman
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potilaan suostumusta taivaallinen Lääkäri ei tee mitään. Hän antaa
ymmärtää, miten vakavasti sydän on sairas. “Petollinen on sydän ylitse
kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea?” Jer. 17:9. Sitten Lääkäri
selittää potilaalle kuinka Hän suorittaa leikkausta: “Ja minä annan teille
uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä
poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.”
Hes. 36:26.
Taivaallinen Lääkäri toteaa myös, että potilaan silmät tarvitsevat
hoitoa, koska hän on sokea. Sen vuoksi, Hän tarjoa jokaiselle potilaalle
silmävoidetta, että näkö parantuisi. Tämän Lääkärin lääkkeet eivät aiheuta
sivuvaikutuksia ja jos potilas noudattaa Lääkärin ohjeita, hän paranee
täydellisesti.
Taivaallisen Lääkärin sairaalassa
Jotkut potilaat, eivät suostu ottamaan Lääkärin neuvoa vastaan ja tulla
Hänen sairaalaansa, että kerran terveenä pääsisivät taivaallisen kotiin.
Sellaiset potilaat yrittävät omin keinoin hoitaa itsensä, mutta valitettavasti,
tämä on suuri erehdys, koska ilman tämän sairaalan hoitoa kukaan ei voi
tulla terveeksi, eikä pääsee ikuiseen kotiin.
Tässä sairaalassa jotkut potilaat katsovat muiden potilaiden vammoihin
ja sairauksiin ja masentuvat kovasti, koska unohtavat katsoa Lääkäriin ja
seurata Hänen ohjeitaan. “Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään,
Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä
välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa
häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä
kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.” Hebr. 12:2, 3.
Joillakuilla potilailla on tapana heittää lääkkeet roskiin, joita on
määrätty heille. Tämä on suuri virhe, koska tässä sairaalassa kaikki
lääkkeet ovat terveellisiä ja hyvin tärkeitä, näiden kautta potilaan
vastustuskyky synnin virusta vastaan vahvistuu. Sen vuoksi kaikki
lääkkeet on syötävä, muuten emme voi parantua.
Ruokavalio sairaalassa
Ihmeellistä on, että Ylilääkäri itse tarjoa potilaille erikoista ruokaa,
jonka kautta he vahvistuvat ja parantuvat. “Minä olen se elävä leipä, joka
on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja
se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta.”
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Joh. 6:51.
Tässä leivässä on kaikki ravinto-aineet, kivennäiset ja vitamiinit.
Syöden tätä leipää me kasvamme ja vahvistumme. “Lopuksi, vahvistukaa
Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.” Ef. 6:10.
Jotkut potilaat ovat pieniä lapsia ja eivät vieläpysty syömään leipää,
niille tarjotaan maitoa: “ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan
väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,” 1.
Piet. 2:2.
Joka aamu Ylilääkäri käy potilaan sängyn vieressä, ja kysyy miten
potilas voi? Yleensä potilaat sanovat, tässä sairaalassa on tosi hyvä hoito
ja tässä on hyvää olla, mutta löytyy joskus joku potilas, joka on
tyytymätön ja valittaa että ruoka ei ole hyvää, eikä saa nukkua rauhassa.
Ylilääkäri kyllä tietää mistä tämä kaikki johtuu ja suosittelee sille
potilaalle ruoaksi enemmän hedelmiä, että veri puhdistuisi ja ruokahalu
palautuisi. “Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.” Gal.
5:22.
Ylilääkäri
suosittelee
jokaiselle
potilaalle
tärkeimmät
ja
ainutlaatuisimmat vitamiinit; R-rukous: “Rukoilkaa lakkaamatta.” 1 Tess.
5:17. T- tutkiminen: “Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne
niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;” Joh. 5:39. Lluottamus: “Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä
Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,” Hebr. 10:19. Kkatsominen: “silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen,
joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä,
ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.“ Hebr. 12:2. Aina pitää
katsoa Jeesuksen päin, Hän on uskomme “alkajaan ja täyttäjään” Hän on
vanhurskauden Aurinko, josta saamme sädehoitoa ja niin
vastustuskykymme syntiä vastaan vahvistuu. “Mutta teille, jotka minun
nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen
sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat.” Mal. 4:2.
Ylilääkärin neuvot
Taistelussa synnin virusta vastaan Ylilääkäri neuvoo kaikkia potilaita
pitämään tarkkaa hygieniaa, suojella itsensä niillä varusteilla, joita Hän
itse on valmistanut kaikille potilaille. “Seisokaa siis kupeet totuuteen
vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä
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jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.”
Ef. 6:14, 15. Meidän
ajatuksemme pitää keskittyä Ylilääkärin neuvoihin ja noudattaa kaikki,
mitä Hän sanoo, koska tästä riippuu tulemmeko terveeksi ja valmis mennä
kotiin.
Tulee kysymys kuinka kauan meidän pitää olla tässä sairaalassa?
Ylilääkärin neuvo on, olla siellä niin kauan, kun Hän itse laskee potilaan
kotiin. “Sillä minä tiedän, että tämän majani poispaneminen tapahtuu
äkisti, niinkuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti.”
2 Piet. 1:14. Hyvin usein lähtö voi tapahtua yllätäin, sen vuoksi, potilas
pitää olla aina valmis.
Jotkut potilaat pitävät itseänsä viisaampia kuin Ylilääkäri ja
ylenkatsovat Hänen hoitonsa tässä sairaalassa ja lähtevät pois. He
luulevat, että heidän omat menetelmänsä hoitaa itseänsä ovat paremmat.
Tämä on sielun vihollisen petos. Meidän tulee pysyä tässä sairaalassa niin
kauan kuin Ylilääkäri vie kaikki potilaansa, jotka tulivat terveeksi
taivaallisen kotiinsa. “Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta
käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja
Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme
elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan
pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran
kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.“ 1 Tess. 4:16-18
Kuinka suuri ilo tulee olemaan kun näemme Ylilääkärimme Hänen
kirkkaudessaan! Hän tulee suurella voimallaan ja ne jotka olivat
kuuliaisina kaikille Hänen neuvoilleen Hän lahjoittaa kuolemattomuuden
ja vie heidät taivaalliseen kotiinsa.
Taivaassa ei enää tarvita sairaalaa
Ne, jotka Herran avulla voittivat synnin viruksen ovat kerran taivaassa.
Sinne syntinen ei pääse. Siellä ei ole enää sairaaloita, joissa parannetaan
synnin viruksesta. Tähän tautiin tarkoitettu sairaala on ainoastaan täällä
maan päällä. Taivaassa kaikki ovat täysin terveitä. Silloin meidän
Ylilääkärimme virka on muuttunut. Hän on kuningasten Kuningas ja
herrojen Herra. Siellä ei kukaan enää sairastu, koska synti ja sen
alkuunpanija on poistettu ikuiseksi. Ei enää kukan sano, että on sairas ja
heikko. “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." Ilm. 21:4.
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Rakkaat veljet, sisaret ja ystävät, ajanmerkit osoittavat, että aikaamme
maalisessa sairaalassa pian loppuu täyttäkäämme ilolla ja rakkaudesta
kakki Ylilääkärimme ohjeet, että pääsisimme taivaallisen kotiin. Aamen.
Vladimir Marinov

Kestävyys lähetystyössä
“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.
Paholainen tuli Eedenin puutarhaan häiritsemään ja tuhoamaan
Jumalan ihanan työn. Rikkomuksista ei ollut mitään toivoa, kaikki näytti
johtavan pimeyteen ja kuolemaan. “Ihmisen lankeemus aiheutti suuren
surun koko taivaassa. Synnin kirous oli turmellut Jumalan luoman
maailman, jota kurjuuteen ja kuolemaan tuomitut olennot nyt asuttivat.
Lakia rikkoneilla ei näyttänyt olevan mitään toivoa. Enkelien ylistyslaulut
vaikenivat. Kaikkialla taivaan kartanoissa vallitsi suru synnin
aiheuttamasta tuhosta.” PP. 43.
Mutta Jumalan rakkaus oli niin suuri, että ihmistä ei voitu jättää
paholaisen voittoon. Jumala antoi Poikansa ihmisen pelastamiseksi.
Saattaa tuntua pieneltä, että Jumalan piti luopua Pojastaan ja että
Jeesuksen piti lähteä taivaan kartanoista. Mutta tämän voi ymmärtää, jos
katsotaan kiusauksen erämaassa ja Jeesuksen kärsimyksiä Golgatan
ristillä. Luemme 2.Korinttolaiskirjeen 8:9 “Sillä te tunnette meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli
teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.”
Voittaakseen pahan ja sen helvetilliset teot, se vaati suurta uhrausta ja
itsensä kieltämistä. Katsokaa Jeesus vaatimattomassa kodissaan
Nasaretissa köyhän perheensä kanssa. Monta kertaa hän käveli pitkiä
matkoja päästäkseen tarvitsevien sielujen luokse, jotta he voisivat
vapautua (hengellisestä) köyhyydestään ja sairaudestaan. Raamattu kertoo
meille selvästi, että hän tuli omiensa luokse, mutta häntä ei hyväksytty,
mutta hän ei koskaan luopunut tehtävästään. Hänellä ei ollut asuinpaikka,
eikä ystäviä, mutta hän ei koskaan luopunut tehtävästään.
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Antaa
Apostolien teoissa 20:35 on kirjoitettu: “Kaikessa minä olen osoittanut
teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä
Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi: 'Autuaampi on antaa kuin
ottaa.'” Kristus paljasti itsensä kieltämisen hengen antamalla sen sijaan,
että saisi. Evankeliumin saarnaamisen periaate on antaa. Huolimatta siitä,
että hänet hylättiin ja karkotettiin monta kertaa, kuitenkin hän jatkoi
saarnata hyvän sanoman.
“Kristus ottaisi kärsiäkseen synnin syyllisyyden ja häpeän — synnin,
joka oli niin vastenmielistä pyhälle Jumalalle, että se erotti Isän Pojastaan.
Kristus laskeutuisi kurjuuden syvyyksiin pelastaakseen tuhonalaisen
ihmissuvun.” PP. 43.
Silti se oli suuri taistelu jopa maailmankaikkeuden Kuninkaalle
antaakseen Poikansa kuolemaan langenneen rotuun puolesta. “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.
Nyt
Kristus suoritti tehtävänsä ja oli valmis menemään taivaaseen, mutta
työ oli vasta alkanut. Sitten hän antoi seuraajilleen käskyn jatkaa työtä.
“Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään
kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän
kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” Matteus 28, 19-20. Olipa
olosuhteet minkälaisia tahansa, opetuslasten piti tehdä työtä, mutta he
eivät ymmärtäneet tehtävän, jonka heidän piti ottaa. Kun hän lähetti heidät
saarnaamaan taivasten valtakunnan lähestymisestä, he tulivat ja iloitsivat
siitä, että jopa demonit tottelivat heitä. Silti Jeesus sanoi jotain muuta,
mikä osoitti heille, minkälaista työtä heidän oli tehtävä. “Tämän minä
olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on
ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut
maailman.” Joh. 16:33. Näillä sanoilla heidän piti olla varma, että tie ei
olisi helppo, kuten ajattelivat ensimmäisen lähetystyön jälkeen. “Menkää;
katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle.” Luuk. 10:3.
Kun he saarnasivat valtakunnan evankeliumia, heidän piti tavata ihmisiä,
jotka vastustavat heitä, sortavat ja häiritä heitä, ja silti heidän pitäisi jatkaa
eteenpäin,
vaikka
tie
näyttäisi
olevan
tukossa.
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Saatana
työskentelee
ovelasti
työskentelemällä niiden kautta,
evankeliumia.

estääkseen
työn
jotka vastustavat

etenemisen
valtakunnan

Tänään
Sielujen pelastustyö ei ole vielä täytetty, mutta opetuslapset eivät ole
enää olemassa. Tarkoittaako tämä, että Jumalan työ on epäonnistunut? Ei.
Toisessa kirjeessä Korinttilaisille 5:18 sanotaan: “Mutta kaikki on
Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja
antanut meille sovituksen viran.” Kun voittajat ja sankarit kaatuivat, muita
nousivat näyttämölle ja jatkoivat taistelua, vaikeuksista huolimatta, jotta
he voisivat sanoa: “Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan
voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten
myös kreikkalaiselle” Room. 1:16 Joskus näyttää kiusalliselta saarnata
evankeliumia, kun taas muut tavoittelevat tämän maailman rikkauksia.
Näyttää olevan turhaa, että nuoret käyvät lähetyskoulussa, kun heidän
ikäisiä käyvät maallisessa kouluissa.
Ensimmäiset opetuslapset eivät kuitenkaan häpeilleet sitä, mikä
tahansa nimeen, heihin voidaan soveltaa. Meidän on seurattava
ensimmäisten opetuslasten jalanjälkiä, kun he seuraavat Kristusta kaikissa
olosuhteissa. Olkaamme valmiita toistamaan sama kappale, jonka he
lauloivat: “Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai
ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää;
meitä pidetään teuraslampaina." Mutta näissä kaikissa me saamme jalon
voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma
siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä
tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi
meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
meidän Herrassamme.” Room. 8:35-39.
Evankeliumin työntekijä kohtaa monia vaikeuksia, mutta hänen tulee
jatkaa siihen asti, kun työ on suoritettu. Ne, jotka pelkäävät, eivät tee
mitään. Meidän ei pitäisi odottaa, että tie on meille helpompaa kuin
Kristuksen ensimmäisille seuraajille, jotka toivat meille hyvän sanoman.
Abraham
Jumala kutsui Abrahamin perheestään menemään todistamaan
Jumalasta ihmisille, jotka eivät tunteneet Jumalaa. Hänen tuli noudattaa
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Jumalan ohjeita ja johdatukseen. “Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde
maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle
osoitan.” 1 Moos. 12:1. “Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun
hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi,
ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva.” Hebr. 11:8.
Hän ei pysynyt yhdessä paikassa, hän liikkui jatkuvasti. Kerran
nälänhätä uhkasi Aabrahamin koko perhettä niin, että hän menetti uskonsa
Jumalaan ja lähti Egyptiin kysymättä Jumalaa. Vaikeuksien takia hän
melkein ainiaaksi jätti Kanaanin, mutta palasi takaisin ja pysyi siellä.
Vanhuudessa häntä pyydettiin uhraamaan poikaansa, eikä hän kieltänyt
sitä Jumalalta. Vielä nykyäänkin evankeliumin työn vuoksi meitä voidaan
pyytää jättää kauniin asunnon, kotimaa, sekä jopa rikkautemme ja
lupaavaa työpaikkamme. Aabrahamin tavoin, kun teemme evankeliumin
työtä, saatamme kohdata vaikeuksia, jotka pakottavat meidät palaamaan
entisiin työpaikkoihimme. Meidän ei kuitenkaan pidä kuunnella tätä
ääntä, joka kehottaa meitä vetäytymään. Menkäämme eteenpäin.
Paavali
Muistakaamme Paavalia, evankeliumin puolustaja. Paavali saarnasi
evankeliumia tuskassa ja ahdistuksessa. Mutta häntä kannustivat aina
Kristuksen sanat, jotka sanovat: “He ovat Kristuksen palvelijoita - puhun
kuin mieltä vailla - minä vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän,
olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu ylen paljon, olen
monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen viidesti saanut
neljäkymmentä lyöntiä, yhtä vaille; kolmesti olen saanut raippoja, kerran
minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen
meressä ajelehtinut; olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä,
vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa
pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa
merellä, vaaroissa valheveljien keskellä; ollut työssä ja vaivassa; paljon
valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja
alastomuutta.” 2 Kor. 11:23-27.
Näistä vaikeuksista huolimatta hän johdatti monia Kristuksen luo.
Paavali perusti monia seurakuntia monissa maissa. Hän paransi sairaita,
karkotti demoneja, koulutti useita työntekijöitä ja kirjoitti monia kirjeitä,
joista nautimme nykyisin Raamatussa.
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Stefanus
Raamattu kertoo meille, että Stefanus oli ensimmäinen kristitty
marttyyri. Hän kuoli evankeliumin vuoksi, jota hän rohkeasti saarnasi.
Profetian Henki puhuu hänen horjumattomuudestaan julistaessaan
evankeliumia: “Stefanus, seitsemästä diakonista merkittävin, oli
syvällisesti hurskas ja uskossaan voimakas mies. Vaikka hän oli
syntyperältään juutalainen, hän puhui kreikkaa ja tunsi kreikkalaisten olot
ja tavat. Sen vuoksi hän sai tilaisuuden saarnata evankeliumia
hellenistijuutalaisten synagoogissa. Hän ajoi hyvin toimeliaasti Kristuksen
asiaa ja julisti rohkeasti uskoaan…. Kun papit ja hallitusmiehet näkivät
voiman, jolla Stefanus saarnasi, heidät valtasi katkera viha. Sen sijaan että
olisivat myöntäneet tosiksi hänen esittämänsä todisteet, he päättivät
vaientaa hänet surmaamalla hänet…. He päättivät olla piittaamatta
seurauksista ja kävivät käsiksi Stefanukseen ja toimittivat hänet
sanhedrinin tutkittavaksi.” Ap. teot. 75, 76.
Muistakaamme Stefanuksen rohkea henki; seurauksena oli, että Saulus
kääntyi, koska Stefanuksen kestävyys kosketti häntä. Meitä voidaan
pyytää kastelemaan evankeliumin puutarhaa verellä, jos Jumala sallii, jos
hän haluaa ja jos se kirkastaisi Hänen nimensä. Olkaamme valmiita jatkaa
työn rauhan evankeliumin puolesta. Mitä meidän pitäisi sanoa Johannes
Husista, Heronimista ja muista, jotka on kutsuttu todistamaan Kristuksesta
palavan tulen liekkien keskellä, silti he lauloivat evankeliumin laulun
äänensä viimeiseen nuottiin saakka. Kun Heronim näki miten Johannes
Husin rangaistettiin, hän pelkäsi ja halusi vetäytyä, mutta hänen
omatuntonsa ei antanut hänelle rauhaan. “Vankeusajan alussa olisi
kuolema ollut armoa verrattuna niihin hirvittäviin kärsimyksiin, joihin hän
oli joutunut; mutta nyt, kun hän oli sairauden ja ankaran vankeuden
heikontama sekä tuskan ja jännityksen vaivaama, erillään ystävistään ja
alakuloisena Husin kuolemasta, hänen sielun voimansa pettivät, ja hän
suostui noudattamaan kokouksen neuvoa. Hän lupasi pysyä katolisessa
uskossa ja hyväksyi kirkolliskokouksen päätöksen Wycliffin ja Husin
oppien hylkäämisestä, lukuunottamatta niitä »pyhiä totuuksia», joita he
olivat opettaneet.” St. 115.
“Mutta vankilan yksinäisyydessä hän näki selvemmin tekonsa
merkityksen. Hän ajatteli Husin rohkeutta ja uskollisuutta ja sen
vastakohtana omaa totuuden kieltämistään. Hän ajatteli jumalallista
Mestaria, jota hän oli luvannut palvella ja joka hänen tähtensä kärsi
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Ristinkuoleman…. Pian hänet jälleen tuotiin kirkolliskokouksen eteen.
Hänen alistumisensa ei tyydyttänyt hänen tuomareitaan, joiden verenhimo
Husin kuoleman kiihottamana vaati uusia uhreja. Hieronymus olisi voinut
säilyttää elämänsä vain ehdottomalla totuuden hylkäämisellä. Mutta hän
oli päättänyt tunnustaa julkisesti uskonsa ja seurata marttyyri veljeään
liekkeihin.” St. 115.
Vainon keskellä meitä voidaan uhata ja aiheuttaa pelkoa. Menkäämme
eteenpäin ja saarnatkaamme evankeliumia tietäen, että Jumalan rauha
pitää meidät yllä ja että Kristus, niin kuin on luvannut, on meidän
kanssamme maailman loppuun asti. Ottakaamme tämä tehtävä, koska
olemme Jumalan poikia ja tyttäriä. Muistakaamme, että olemme Jumalan
valtakunnan perillisiä. Olkaa siunatut aina, kun jatkatte kulkea eteenpäin
elämän sanan mukaan. Aamen.
Alfred Ngwenya Zimbabwe

Jeesus mukana veneessä.
Meillä on nykyaikana mahdollisuus tehdä matkaa monenlaisilla
aluksilla, isoista risteilylaivoista alkaen pieniin veneisiin saakka.
Raamatussa luemme yhdestä venematkasta noin 2000 vuotta sitten
Genesarethin järvellä. Markuksen evankeliumi kertoo meille tuosta
matkasta. Tuo vene oli varmaankin yksi noista kalastusveneistä, joita
käytettiin tavallisilla kalamatkoilla. Me raamatun lukijoina
ihmettelemme sitä Jeesuksen voimaa, jolla Hän tuon ilmastollisen
ihmeen teki. Mutta tuo kertomus sisältää hyvin syvän hengellisen
opetuksen. Sillä me kaikki olemme veneessä, jolla haluamme päästä
rannan toiselle puolelle, Jumalan valtakuntaan.
Markus kirjoittaa:" Ja sinä päivänä hän illan tultua sanoi heille;
Lähtekäämme yli toiselle rannalle. Niin he laskivat kansan luotaan ja
ottivat hänet mukaansa, niin kuin hän venheessä oli; ja muitakin
venheitä oli hänen seurassaan. Ja nousi kova myrskytuuli, ja aallot
syöksyivät venheeseen, niin että venhe täyttyi. Ja itse hän oli
peräkeulassa ja nukkui nojaten päänalukseen. Ja he herättivät hänet ja
sanoivat hänelle; Opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Ja
herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: Vaikene, ole hiljaa.
Niin tuuli asettui, ja tuli aivan tyven". Jeesus oli opettanut kansaa
veneestä käsin koko päivän ja nyt illalla hän oli väsynyt. Hän pyysi
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lähteä järven toiselle puolelle. Tuo vene kuului ehkä yhdelle hänen
opetuslapsensa perheelle. Markus kertoo edelleen, että siellä oli
muitakin veneitä heidän seurassaan. Eikö nykyaikanakin ole useita
veneitä matkalla järven toiselle rannalle? Ja jokaisella ryhmällä on
omat uskon periaatteet. Mutta vain yhdessä veneessä on Jeesus.
Aluksi matka meni hyvin, sää oli hyvä ja järvi hiljainen. Mutta
sitten nousi kova myrskytuuli. Eikös näin käy myös meidän
matkallamme. Saamme vain lyhyen puhelun ikävine uutisineen ja
elämän kriisi alkaa. Näin kävi opetuslapsille. He tottuneina
kalastajina tiesivät, miten vaarallinen tuollainen myrsky voi olla. He
yrittivät tehdä kaikkensa ja unohtivat, että Jeesus on veneessä
mukana. Kun meillä on vaikeuksia, mekin yritämme ensin itse
ratkaista asiat. Mutta ajan mittaan huomaamme, että vain Jeesus voi
jokaisessa tilanteessa auttaa. Vasta sitten, kun opetuslapsilla oli
kuoleman vaara silmien edessä, he muistivat Jeesuksen ja herättivät
hänet. "Opettaja, etkö sinä välitä, että me hukumme?" Jeesus nosti
kätensä ja nuhteli tuulta: Vaikene ja ole hiljaa. Noin tuuli asettui ja
tuli aivan tyyni.
Tämä tapahtuma on meille kirjoitettu opiksi. Usein me yritämme
omilla voimillamme saada asiat kuntoon ja vasta kun seisomme
kaulaa myöten "vedessä", käännymme Jumalan puoleen. Mutta entäs
jos emme saa pian rukoukseemme vastausta? Ehkä me silloin
kysymme kuin opetuslapset: Etkö sinä välitä, että me ( minä )
hukumme? Tämä tapaus opettaa, että vaikka Jeesus on mukana
veneessämme, siitä huolimatta meillä on vaaroja ja vaikeuksia. Jeesus
voi suuresta myrskystä huolimatta nukkua rauhallisesti, koska hän
tiesi itsensä turvalliseksi Jumalan suojassa. Ja sen pitäisi olla opiksi
meille. Vaikka epävarmuus ja pelko tulevaisuudesta lisääntyvät
ympärillämme. Me tiedämme, että jopa" teidän päänne hiuksetkin
kaikki ovat luetut." Matt.10.30. Herra antakoon meille sen lujan
uskon.
Birgitta sisko

Seurakunnan jäsenten keskinäiset
suhteet
Jokainen ihminen, joka tahtoo voittaa, joutuu taistelemaan omia
heikkouksiaan vastaan, mutta koska ihmisen on niin paljon helpompi
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nähdä toisten virheet kuin omansa, tulisi hänen olla paljon tarkempi ja
arvostelevampi itseään kuin muita kohtaan.
Kaikkien seurakunnan jäsenten täytyy, mikäli he tahtovat olla Jumalan
poikia ja tyttäriä, alistua kuriin, ennen kuin heistä voi tulla maailman valo.
Jumala ei halua tehdä ihmisistä valon levittäjiä, niin kauan kuin he ovat
pimeydessä ja tyytyvät tilaansa tekemättä erikoisia ponnistuksia
päästäkseen yhteyteen valon Lähteen kanssa. Ne, jotka tuntevat omat
puutteensa ja antautuvat mitä syvällisimpään mietiskelyyn ja mitä vaka
vimpaan ja kestävimpään rukoukseen ja toimintaan, saavat jumalallista
apua. Monella on itseensä nähden paljon unohdettavaa ja paljon opittavaa.
Vanhoista tavoista ja tottumuksista on luovuttava, ja nämä virheet ovat
korjattavissa ainoastaan ankarien taistelujen kautta, ja voitto voidaan
saada vain Jumalan armosta, jos totuus vastaanotetaan täydellisesti ja sen
periaatteet otetaan käytäntöön.
Toivoisin voivani puhua sellaisia sanoja, jotka saisivat meidät kaikki
varmistumaan siitä, että yksilöinä meidän ainoa toivomme on pääseminen
yhteyteen Jumalan kanssa. Meidän on hankittava sielun puhtaus.
Tarvitaan paljon sydämen tutkistelua, ja meidän on saatava kestävää ja
harrasta rukousta vaativa voitto itsepäisyydestä ja itserakkaudesta.
Tyyneys ja itsehillintä
Ankarat ja arvostelevat ihmiset usein koettavat puolustella tai selittää
kristillisen kohteliaisuuden puutettaan sillä, että jotkut uskonpuhdistajat
työskentelivät siinä hengessä, ja he väittävät, että työ tänä aikana on
suoritettava samassa hengessä, mutta se ei pidä paikkaansa. Tyyni ja
täysin hillitty mieli on eduksi joka paikassa, alhaisimmassakin seurassa.
Raju into ei saa mitään hyvää aikaan kenessäkään. Jumala ei valinnut
uskonpuhdistajia sen tähden että he olivat vallanhaluisia ja kiihkeitä
miehiä. Hän hyväksyi heidät sellaisinaan, näistä luonteen virheistä
huolimatta, mutta Hän olisi uskonut heille kymmenen kertaa suuremman
vastuun, jos he olisivat olleet nöyriä ja pitäneet mielensä järjen
valvonnassa. Vaikka Kristuksen työntekijöiden täytyy tuomita synti ja
jumalattomuus, saastaisuus ja vääryys, ja vaikka heidät joskus kutsutaan
nuhtelemaan niin korkeiden kuin alhaistenkin keskuudessa vallitsevaa
syntiä ja osoittamaan heille, että Jumalan viha kohtaa Hänen lakinsa
rikkojia, eivät he kuitenkaan saa olla käskeviä ja tyrannimaisia, vaan
ystävällisiä ja rakkaudellisia, jotka ilmaisevat halua pelastaa mieluummin
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kuin tuhota.
Jehovan pitkämielisyys antaa saarnaajille ja seurakunnan jäsenille,
jotka pyrkivät olemaan Kristuksen työtovereita, silminnähtäviä opetuksia
kärsivällisyydestä ja rakkaudesta. Jeesus ei ottanut Juudasta ja Pietaria
seuraansa sen vuoksi, että Juudas oli ahne ja Pietari kiivas, vaan jotta he
oppisivat Hänestä, suuresta Opettajastaan, ja tulisivat Hänen kaltaisikseen,
epäitsekkäiksi, sävyisiksi ja nöyriksi sydämeltään. Hän näki molemmissa
näissä miehissä hyvää ainesta. Juudaksella oli liikemiehen ominaisuuksia,
ja hän olisi ollut hyödyksi seurakunnalle, jos hän olisi ottanut vaarin
Kristuksen antamista opetuksista tämän tuomitessa itsekkyyden, ahneuden
ja petoksen elämän pienissäkin asioissa. Näitä opetuksen sanoja toistettiin
usein: »Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka
vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä.» Luuk. 16:10.
Tinkimätön eheys
Vapahtajamme koetti teroittaa kuulijoilleen, että ihminen, joka haluaa
hyötyä pettämällä lähimmäistään pienimmässäkin asiassa, pettäisi
suotuisan tilaisuuden ilmaantuessa suurissakin asioissa. Vähäisinkin
poikkeaminen tinkimättömästä rehellisyydestä ja vilpittömyydestä murtaa
maahan suojavarusteet ja saattaa sydämen tekemään suurempia rikoksia.
Sekä opetuksellaan että esikuvallaan Kristus teroitti, että meidän tulee
noudattaa mitä ankarinta rehellisyyttä suhteessamme lähimmäisiimme.
»Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin
heille.» Matt. 7:12. Kristus joutui kerta toisensa jälkeen kuvailemaan
fariseusten puutteellista elämää ja nuhtelemaan heitä. He tunnustivat
pitävänsä Jumalan lain samalla kun he jokapäiväisessä elämässään
harjoittivat vääryyttä. Monelta leskeltä ja orvolta he ryöstivät heidän
vähäisen omaisuutensa, jotta heidän voitonpyyntinsä tulisi tyydytetyksi.
Juudas olisi voinut saada siunauksia kaikista näistä opetuksista, jos hän
olisi vaalinut sydämen vilpittömyyttä, mutta hänen ahneutensa voitti
hänet, ja rakkaus rahaan pääsi hänessä valtaan. Hänen hallussaan oli
rahakukkaro, jonka sisältämät varat piti käytettämän Kristuksen työn
edistämiseksi, mutta hän otti siitä silloin tällöin pikku summia omiin
tarkoituksiinsa. Hänen itsekäs sydämensä nurisi, kun Maria uhrasi
alabasteripullollisen voidetta, ja hän nuhteli häntä hänen
ajattelemattomuudestaan. Näin hän, sen sijaan että olisi pysynyt oppilaan
paikalla, tahtoi olla opettaja ja antaa Jeesukselle neuvon siitä, oliko
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Marian teko sopiva.
Näillä kahdella miehellä oli samanlainen tilaisuus ja etuoikeus
osallistua Mestarin jatkuvista opetuksista ja esikuvasta voidakseen korjata
synnilliset luonteensa virheet. Samalla kun he kuulivat Hänen sydäntä
vihlovasti moittivan ja tuomitsevan ulkokultaisuuden ja turmeluksen, he
huomasivat toisaalta noiden niin ankarasti tuomittujen olevan Hänen
innokkaan ja väsymättömän työnsä kohteina heidän uudistumisekseen.
Vapahtaja itki heidän pimeytensä ja rikkomustensa tähden. Hän tunsi heitä
kohtaan rajatonta sääliä ja rakkautta, huudahtaen Jerusalemille: »Kuinka
usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa
poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.» Luuk. 13:34.
Jeesuksen pitkämielisyys
Pietari oli nopea ja innokas toimimaan, rohkea ja taipumaton, ja
Kristus näki hänessä ainesta, josta olisi paljon hyötyä seurakunnalle. Hän
otti Pietarin seuraansa, jotta kaikki hänessä oleva hyvä ja arvokas säilyisi,
ja että Hän opetuksillaan ja esikuvallaan saisi hioa sitä, mikä oli kovaa
hänen luonteessaan ja karkeata hänen käytöksessään. Jos Jumalan armo
todella saisi muuttaa sydämen, ilmenisi myös ulkonainen muutos tosi
ystävällisyytenä, myötätuntona ja kohteliaisuutena. Kristus ei milloinkaan
ollut kylmä ja luoksepääsemätön. Ahdistetut tunkeilivat Hänen
ympärillään silloinkin, kun Hän oli vetäytynyt yksinäisyyteen saadakseen
lepoa ja virvoitusta, mutta Hänellä oli ystävällinen katse ja rohkaiseva
sana jokaiselle. Hän oli todellisen kohteliaisuuden esikuva. Pietari kielsi
Herransa, mutta katui jälkeenpäin ja koki suuren syntinsä tähden syvän
nöyryytyksen. Kristus osoitti antaneensa erehtyneelle opetuslapselleen
anteeksi alentuessaan mainitsemaan hänet nimeltä ylösnousemuksensa
jälkeen.
Juudas lankesi Saatanan kiusaukseen ja petti parhaan ystävänsä. Pietari
otti opikseen ja hyödykseen Kristuksen neuvot ja jatkoi sitä uudistustyötä,
joka jäi opetuslasten suoritettavaksi, kun heidän Herransa nousi
taivaaseen. Nämä kaksi miestä edustavat niitä kahta ihmisluokkaa, jotka
Kristus yhdistää seuraansa suoden heille siten etuoikeuden kuulla Hänen
opetuksiaan ja tarkata Hänen esikuvaansa epäitsekkäästä, säälivästä
elämästä, jotta he oppisivat Hänestä.
Mitä enemmän ihminen katselee Vapahtajaa ja tutustuu Häneen, sitä
enemmän hän haluaa tulla Hänen kuvansa kaltaiseksi ja tehdä Kristuksen
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tekoja. Tämä aika vaatii uudistavaa toimintaa. Meille loistava totuuden
valo tarvitsee päättäväisiä toiminnan miehiä, joilla on luja, siveellinen
ryhti työskentelemään uutterasti ja kestävästi pelastaakseen kaikkien
niiden sielun, jotka tahtovat kuulla Jumalan Hengen kutsun.
Rakkaus, jonka tulisi vallita seurakunnan jäsenten välillä, saa usein
väistyä arvostelun ja moitteiden tieltä. Nämä ilmenevät jopa seurakunnan
kokouksissakin syytöksinä ja ankarina henkilökohtaisina hyökkäyksinä.
Saarnaajien, seurakunnan vanhimpien ja jäsenten ei tule sallia sellaista.
Seurakunnan jumalanpalvelukset on toimitettava pitäen silmällä vain
Jumalan kunniaa. Kun kansa seurakuntana kaikkine omalaatuisine
piirteineen kokoontuu, se kärsii menettäen rauhansa ja sopusointunsa
helliäkseen näitä itsekkäitä, pyhittymättömiä piirteitä, ellei Jumalan totuus
saa pehmittää ja hioa näitä teräviä luonteen särmiä. Urkkiessaan tarkoin
veljiensä virheitä monet laiminlyövät oman sydämensä tutkimisen ja
oman elämänsä puhdistamisen. Se saattaa heidät Jumalan epäsuosioon.
Seurakunnan yksilöitten tulisi tarkoin huolehtia omasta sielustaan ja
ankarasti valvoa omia tekojaan, etteivät he toimisi itsekkäistä
vaikuttimista ja siten olisi kompastuskivenä heikoille veljilleen. Jumala
ottaa ihmiset sellaisina kuin he ovat inhimillisine luonteenpiirteineen ja
kasvattaa heidät palvelukseensa, jos he ottavat kurituksesta vaarin ja
oppivat Hänestä. Seurakunnan jäsenten sydämessä asustava katkeruuden
juuri, kateus, epäluuloisuus, arkuus itsestään ja jopa viha, ovat Saatanan
aikaansaamia. Nämä paheet vaikuttavat myrkyllisesti seurakuntaan.
»Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.» 1 Kor. 5:6. Uskonnollinen
kiivaus, joka ilmenee hyökkäyksinä veljiä kohtaan, ei ole kiivautta taidon
mukaan. Kristuksella ei ole mitään osuutta sellaisiin todistuksiin.
Ta. I, 541-545.

-Ilmoituksia12-14.08.2022 Kesäjuhlat
Sydämellisesti tervetuloa!
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